Týmto chceme požiadať všetkých účastníkov seminára
o zarezervovanie si termínu účasti do 10.10.2014 formou prihlášky.
Počet účastníkov je limitovaný. Účasť môžete nahlásiť na
telefónnom čísle 0917 547 448 alebo mailom na
masdudvah@masdudvah.sk
alebo mas-scv@mas-scv.sk.
Podrobnosti týkajúce sa presného programu seminára budú
priebežne aktualizované a spresnené. Sledujte na webových
sídlach: www.masdudvah.sk, www.mas-scv.sk, www.maskras.sk,
www.maskpk.sk.

Exkurzia „Ukážky príkladov
dobrej praxe pestovania a
využitia ovocia“
Miesto konania:
Kaskády – stredisko vzdelávania a oddychu a región
MAS Dudváh a MAS Stará Čierna voda
Dátum:
16.10.2014 – 17.10.2014
Hlavný organizátor: MAS Dudváh
Spoluorganizátori: MAS Stará Čierna voda, MAS Kras, MAS
Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí

PROGRAM:
16.10.2014

17.10.2014

(Miesto realizácie: Kaskády – stredisko vzdelávania a oddychu
a región MAS Dudváh a MAS Stará Čierna voda)

(Miesto realizácie: región MAS Dudváh a MAS Stará Čierna
voda)

8:15 – 8:30
8:30 – 9:00

9:00 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

14:30 – 16:15
16:15 – 18:00
18:00 – 19:30

Registrácia účastníkov
Otvorenie –– Ing. Štefan Lancz – predseda
združenia Miestna akčná skupina Dudváh,Ing.
Ľudovít Kovács – manažér projektu „Sladký a
zdravý život - ovocná cesta Južného Slovenska“
Zhodnotenie pestovania a využitia ovocia, resp.
rastlinnej výroby v regióne Galanta – Ing. Ľudovít
Sleziak, CSc. a Ing. Gabriel Perleczký, Slovenská
poľnohospodárska a potravinárska komora (RPPK
Galanta)
Riešenie aktuálnych úloh v Agropotravinárskom
komplexe zameraného na spracovania ovocných
produktov – Ing. Peter Horváth, predseda RPPK
Galanta
Možnosti pre vytvorenie a rozvoj podnikania v
oblasti spracovania ovocných produktov - Ing.
Martin Calek, PhD. - RPPK Galanta
Obed v Reštaurácii Kaskády (regionálny produkt
MALODUNAJSKO – GALANTSKO)
Stav a vývoj ovocinárstva v SR a staré a krajové
odrody ovocných drevín na Južnom Slovensku –
Ing. Zuzana Ištvánová a Mgr. Bruno Jakubec,
Štátna ochrana prírody SR
Návšteva závodu HUBERT J.E. s.r.o. (Sereď a
Dolná Streda)
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť – exkurzia
vo vinici Gáň (vína Chateau Modra)
Diskusia o možnosti využitia ovocia v rozvoji
vidieckeho cestovného ruchu, spoločná večera v
Penzióne
TOLDI
(regionálny
produkt
MALODUNAJSKO – GALANTSKO)

08:45 – 09:00

Registrácia účastníkov – Termálne kúpalisko
Horné Saliby

09:00 – 12:00

Návšteva Poľnohospodárskeho družstva
Hrušov – ukážka spracovania ovocia – výroba
ovocnej šťavy a sušeného ovocia, návšteva
ovocného sadu, ochutnávka ovocných
produktov, slávnostné odovzdanie zariadenia
na ukážkové sušenie ovocia

12:00 – 13:00

Obed v Reštaurácii MONA – Dolné Saliby

13:00 – 14:00

Návšteva ovocného sadu – baza čierna (Ing.
František Pónya – Dolné Saliby)

14:00 – 15:00

Návšteva
vodného
kolového
mlyna
v Tomášikove – možnosti prepojenia
gastronomickej a kultúrnej turistiky

15:00 – 17:00

Návšteva Ovocinárskej a okrasnej škôlky
AGROFRUCT s.r.o. – Čierna Voda

17:00 – 18:00

Spoločná večera v Reštaurácii Vén Diófa
Vozokany
(regionálny
produkt
MALODUNAJSKO – GALANTSKO)

18:00 – 20:00

Diskusia o možnosti využitia ovocia v rozvoji
vidieckeho cestovného ruchu (Termálne
kúpalisko Horné Saliby)

