
 

 

 

„Výskumom a inováciami prispieť k efektívnemu 

a udržateľnému využívaniu krajiny  

a zlepšeniu kvality života“ 

Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  

Slovenskej republiky 

 

POZVÁNKA 
 

Burza výsledkov vedy a výskumu NPPC a využitie ich inovatívneho potenciálu pri formovaní 

strategických cieľov rezortu pôdohospodárstva v programovacom období 2021-2027 
 

12. marec 2019, NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva 

Trenčianska 55, Bratislava, Veľká zasadacia sála 

 

CIELE STRETNUTIA: 

 stretnutie zástupcov poľnohospodárstva, potravinárstva a výskumných ústavov NPPC 

 prezentácia výsledkov vedy a výskumu NPPC, národné a medzinárodné postavenie 

 predstavenie aktivít NPPC smerom k technologickému transferu a inováciám 

 vytváranie podmienok pre vzájomnú spoluprácu podnikateľského prostredia a NPPC 

 efektívny verejný dialóg o potrebe výskumu, inovácií v agrosektore 

 diskusia o implementácii výsledkov vedy a výskumu do strategických cieľov rezortu pôdohospodárstva  

v programovacom období 2020-2027 a synergii programov 

 

PROGRAM: 

8,30 – 9,30 Registrácia 

9,30 – 9,45 Úvodný príhovor 

  Ing. Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

9,45 – 10,00 NPPC - pozícia v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a strategický plán rozvoja  

  do roku 2030, Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka NPPC 

10,00 – 10,30 Výsledky vedy a výskumu NPPC v oblasti pôdy, Ing. Pavol Bezák, riaditeľ VÚPOP 

10,30 – 11,15 Výsledky vedy a výskumu NPPC v oblasti rastlinnej výroby 

  Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., riaditeľ VÚRV 

  Ing. Iveta Ilavská, PhD., riaditeľka VÚTPHP 

 Ing. Ján Hecl, riaditeľ VÚA 

11,15 – 11,30 Prestávka 

11,30 – 12,00 Výsledky vedy a výskumu v oblasti živočíšnej výroby, Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., riaditeľ VÚŽV 

12,00 – 12,30 Výsledky vedy a výskumu v oblasti potravín, Ing. Martin Polovka, PhD., riaditeľ VÚP 

12, 30 – 13,00 Východiská pre formovanie strategických cieľov rezortu pôdohospodárstva v programovacom období 

  2021-2027, Ing. Štefan Adam, riaditeľ VÚEPP 

13,00 – 13,30 Diskusia, závery 

8,30 – 13,30 Aktívna prezentácia výskumných ústavov NPPC vo foyer pred Veľkou zasadacou sálou - VÚEPP 
 

Účasť na podujatí potvrďte do 6.3.2019 na e-mail: beata.smolikova@nppc.sk, t.č.: 0917 351 797, 02/48 206 930 

 

 

 

www.nppc.sk 


