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Ministerstvo zemědělství, regionální pracoviště Celostátní sítě pro venkov Olomouc, 
ve spolupráci s Okresní agrární komorou v Přerově 

si Vás dovolují pozvat 
na dvoudenní exkurzi pořádanou v rámci aktivit CSV. 

ODBORNÁ EXKURZE – SLOVENSKO v termínu 21. – 22. 10. 2014 

 Cíl odborné exkurze: návštěva zahraničních zemědělských podniků, které čerpají dotace z EU a mají 
srovnatelné přírodní, ekonomické a politické podmínky jako ČR. Účastníci exkurze budou mít možnost 
diskutovat o SZP a inspirovat se úspěšně realizovanými projekty. Akce byla připravena po diskusi 
s partnery CSV a na základě kladných doporučení účastníků předchozích exkurzí. 

 Předpokládaný počet účastníků: 35 osob 

 Předběžný programový a časový harmonogram (změna vyhrazena): 

DEN ČAS AKTIVITA 
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7. 30 Odjezd z Přerova, možnost nástupu po trase po individuální dohodě (Šumperk, 
Olomouc) 

10.00–11.30 
Návštěva – VAGRICOL & Co., s.r.o., (Gazdovstvo Uhliská, Kúty 1459/20, 914 41 Nemšová; 
GPS: 48°58'31.86"N, 18° 4'24.24"E) −  prohlídka malovýroby hovězí farmy a ukázka 
zpracování hovězího masa 

12.00–13.00 Společný oběd z regionálních produktů na farmě Gazdovstvo Uhliská 

15.00–17.00 
Návštěva –  Poľnohospodárske družstvo Viničné (Družstevná 33, Viničné 900 23,  
GPS: N 48° 16' 5.9262", E 17° 17' 59.9856) – prohlídka družstva a beseda s vedoucími 
pracovníky družstva; diskuse o dotačních možnostech v daném regionu 

17.30 Ubytování ve Slovenském Grobu 

18.00–20.00 Slovenský Grob – setkání partnerů SR a ČR, výměna zkušeností s projekty dotovanými 
z PRV/EU; informace o aktivitách CSV u nás a ve SR 
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8.00 Snídaně 

9.15 Odjezd ze Slovenského Grobu do Malacek 

12.15–15.30 

Návštěva – FirstFarms Agra M s. r. o. (Vinohrádok 5741, 901 13 Malacky, GPS:  N 48° 25' 
10.56", E 16° 59' 47.76"). Farma patří mezi největší mléčné farmy ve střední Evropě a 
byla založena dánskými investory – farmáři. V průběhu prohlídky mléčné farmy bude 
možno shlédnout stáje, teletník, mléčnou linku. Budou podány informace o chovu a 
výrobě (krmivová základna, hnojné kaly, atd.).  

16.00 Odjezd směr ČR 

18.30 Plánovaný návrat do Přerova 
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V průběhu exkurze bude umožněna návštěva v regionu úspěšných zemědělských podniků, kde budou 
mít účastníci možnost se inspirovat jejich výrobními a organizačními postupy, zkušenostmi z každodenní 
praxe i jejich plány do budoucna.  V průběhu návštěv bude možno diskutovat se zahraničními partnery o 
zkušenostech s čerpáním prostředků v rámci stávající společné zemědělské politiky a o možnostech 
 čerpání z evropských strukturálních fondů v novém programovacím období 2014–2020 (především 
z úhlu pohledu zvyšování konkurenceschopnosti podniků). Inspirativní příklady dobré hospodářské 
praxe je lépe jednou vidět, nežli o nich několikrát číst. Proto byl připraven takový program, v rámci 
kterého účastníci načerpají zajímavé informace a příklady dobré praxe z úspěšných slovenských 
zemědělských podniků a budou moci porovnat dotační podmínky zemědělců a obcí na Slovensku 
s dotačními možnostmi v ČR. 

V rámci exkurze bude z prostředků CSV hrazena příprava a organizace exkurze, doprava, ubytování, 
drobné občerstvení při setkáních se slovenskými partnery, poplatky za vstupy do objektů, překlad na 
farmě řízené dánskými vlastníky. 

Informace k vlastní organizaci akce: 

Doprava:   autobus BOVA MAGIQ – možnost zakoupení drobného občerstvení za české  koruny 
 během celé doby trvání exkurze. 

Kapesné: výši kapesného si zvolí každý účastník sám dle svého uvážení a možností. 
 
Cestovní zdravotní pojištění si řeší každý individuálně! 
 

Informace k plánovanému návratu do ČR: ve středu 22. 10. 2014 v podvečerních hodinách (kolem 
18.30). Doba příjezdu bude ovlivněna situací na dálnicích a silnicích (dopravní nehody, kolony atd.). 

 

Doporučení před cestou: 

 zkontrolujte si prosím před odjezdem platnost cestovního pasu (pas musí platit ještě 3 
měsíce od data příjezdu do zahraničí!). Je možné cestovat i na občanský průkaz, v tomto 
případě musí být k dispozici nejnovější verze se strojově čitelnou zónou 

 vzhledem k tomu, že se budeme pohybovat ve venkovských oblastech a v zemědělských 
podnicích, doporučujeme nebrat s sebou drahé šperky a jiné cennosti 

 naopak prosíme nezapomenout „přibalit dobrou náladu a zvídavého ducha“! 

 
Bližší informace o akci podá a přihlášky na exkurzi přijímá Jana Neradilová, tel. 728 730 428 nebo 
 581 210 956, e-mail: oakpr@volny.cz 
 
 
Za organizátory srdečně zvou 
 

Ing. Kateřina Mračková, koordinátorka CSV, ředitelka KAZV Olomoucký kraj 
Ing. Josef Hlavinka, předseda OAK Přerov 
Jana Neradilová, OAK Přerov 
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