
 
                                                                                     

 
 

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj    
Vás pozýva na webinár s názvom 

 
Pozemkové úpravy v kontexte PRV SR 2014 – 2022, 

 
ktorý sa uskutoční dňa 16.12.2021 od 9:00 hod. prostredníctvom video-konferenčnej 

služby ZOOM 
 

Program 

9:00 – 9:15  Otvorenie stretnutia a predstavenie RA NSRV SR pre Prešovský kraj,  

   (Lucia Kolpaková, RA NSRV SR pre Prešovský kraj)  

9:15 – 11:15 Podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s 

vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného 

hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových 

úprav - od vlastníctva pozemkov k poľnohospodárskym pozemkom (§12a) 

    (Anton Julény, expert v oblasti pozemkových úprav) 

11:15 – 11:30  prestávka 

 

11:30 – 12:30     Od poľnohospodárskych pozemkov k vlastným pozemkom (jednoduché pozemkové 
úpravy  a vysporiadanie hospodárskych dvorov) 
(Anton Julény, expert v oblasti pozemkových úprav) 

 

12:30 – 12:45  prestávka     
 
12:45 – 13:45       Od užívania a ochrany pôdy a lesov k starostlivosti o krajinu 

     (Anton Julény, expert v oblasti pozemkových úprav) 
 
Prihlásiť sa je potrebné na nasledujúcom LINKU a to do 15.12.2021 do 12:00hod. Regionálna anténa NSRV SR 
pre Prešovský kraj odošle emailom prihlasovací link všetkým prihláseným, a to najneskôr dňa 15.12.2021. 
 
Za účelom zabezpečenie kvalitného spojenia a hladkého priebehu online stretnutia je potrebné sa prihlásiť z miesta s 
kvalitným a stabilným pripojením na internet. Počas stretnutia je z dôvodu transparentnosti a za účelom zaznamenania 
účasti podmienkou, aby mal každý účastník/čka k dispozícii funkčnú kameru a mikrofón.  

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť telefonicky na +421 948 635 525 alebo emailom na 

antenapresov@mediinvest.sk. 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlásením sa na aktivitu udeľujem súhlas MEDIINVEST 

Consulting, s.r.o.,Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj, Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 

66 Bratislava na spracovanie osobných údajov uvedených v dotazníku za účelom registrácie a evidencie účastníka aktivity. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v 

rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne. Taktiež potvrdzujem, že som bol informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek 

odvolať. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi0Tacjpe0MpHPAbSSDLoHMYwjF7AzZ4DLrRWbPCWV7ki-jA/viewform?usp=sf_link
mailto:antenapresov@mediinvest.sk

