Pozvánka / Invitation
Školiaca akcia / Training event
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
SEMA HŠ s.r.o.; Biomila, spol. s r.o.
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

15.06.2022
ŠKOLIACE PODUJATIE K
EKOLOGICKÉMU ŠĽACHTENIU
RASTLÍN A FARMÁRSKYM
PARTICIPATÍVNYM POĽNÝM
POKUSOM

TRAINING EVENT
ON ORGANIC PLANT BREEDING
AND FARMER
PARTICIPATORY
FIELD TRIALS

Program:

Programme:

09:00-09:15 l Príchod účastníkov
na poliach SEMA HŠ s.r.o. v
Sládkovičove – Nový dvor (GPS
48.206665, 17.572444)

09:00-09:15 l Arrival of participants
Meeting point: fields on SEMA HŠ s.r.o.
in Sládkovičovo – Nový dvor (GPS
48.206665, 17.572444)

09:15–10:30 l Ukážka a demonštrácia
ekologicky pestovaných odrôd
pšenice : Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.,
Ing. Gabriela Šeböková, Ing. Soňa
Gavurníková, PhD. a Ing. Miroslava
Fusková, PhD.

09:15–10:30 l Visit and demonstration
of the organic winter wheat trials :
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., Ing.
Gabriela Šeböková, Ing. Soňa
Gavurníková, PhD. a Ing. Miroslava
Fusková, PhD.

10:30-11:00 l Presun na hospodársky
dvor SEMA HŠ s.r.o. v Sládkovičove –
Nový dvor (GPS 48.215725, 17.595808)

10:30-11:00 l Transfer to the farmyard
to SEMA HŠ s.r.o. v Sládkovičove –
Nový dvor (GPS 48.215725, 17.595808)

Upozornenie – počas konania „ŠKOLIACE PODUJATIE K EKOLOGICKÉMU ŠĽACHTENIU RASTLÍN A FARMÁRSKYM PARTICIPATÍVNYM POĽNÝM POKUSOM
15.6.2922“ sa budú vyhotovovať videozáznamy a fotodokumentácia. Dotknuté osoby majú právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ich týka. S
podrobnou informáciou o spracúvaní osobných údajov sa môžete oboznámiť na stránke http://www.nppc.sk/2018/informacie_gdpr_2018.pdf

11:00-11:30 l Prezentácia projektu
ECOBREED. Prečo potrebujeme
ekologické šľachtenie rastlín ? : Ing.
Pavol Hauptvogel, PhD, Ing.
Miroslava Fusková, PhD.

11:00-11:30 l Presentation of the
project ECOBREED. Why do we need
organic plant breeding? : Ing. Pavol
Hauptvogel, PhD, Ing. Miroslava
Fusková, PhD.

11:30-12:00 l Legislatívne zmeny v EPV
v oblasti rastlinnej výroby : Ing.
Dominika Mikušová a Ing. Michaela
Tholtová

11:30-12:00 l Legislative changes in
organic plant production : Ing.
Dominika Mikušová and Ing. Michaela
Tholtová

12:00-12:30 l Kvalita odrôd pšeníc v
ekologickom poľnohospodárstve :
Ing. Soňa Gavurníková, PhD.

12:00-12:30 l Quality of wheat varieties
in organic production : Ing. Soňa
Gavurníková, PhD.

12:30-13:00 l Obedná prestávka

12:30-13:00 l Lunch break

13:00-14:00 l Final discussion about
organic plant breeding and seed
multiplication : Ing. Pavol
Hauptvogel, PhD., Ing. Gabriela
Šeböková, Ing. Soňa Gavurníková,
PhD. a Ing. Miroslava Fusková, PhD.

13:00-14:00 l Final discussion about
organic plant breeding and seed
multiplication : Ing. Pavol Hauptvogel,
PhD., Ing. Gabriela Šeböková, Ing. Soňa
Gavurníková, PhD. and Ing. Miroslava
Fusková, PhD.

14:00 l Ukončenie

14:00 l End

Registrácia do 14 Júna 2022, e-mail:
miroslava.fuskova@nppc.sk

Registration until June 14th, 2022, by email miroslava.fuskova@nppc.sk

Školenie je limitovaná počtom 30
účastníkov.
Vstupné a občerstvenie sú ZDARMA.

There is a limit of 30 participants.
The event is FREE of charge except for
refreshments.

Upozornenie – počas konania „ŠKOLIACE PODUJATIE K EKOLOGICKÉMU ŠĽACHTENIU RASTLÍN A FARMÁRSKYM PARTICIPATÍVNYM POĽNÝM POKUSOM
15.6.2922“ sa budú vyhotovovať videozáznamy a fotodokumentácia. Dotknuté osoby majú právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ich týka. S
podrobnou informáciou o spracúvaní osobných údajov sa môžete oboznámiť na stránke http://www.nppc.sk/2018/informacie_gdpr_2018.pdf

GDPR
The event will be photographed and / print screen
or filmed to promote or reporting on the event.
With participation in the event, you agree to the
defined conditions. The processing of personal
data takes place in accordance with the applicable
National Personal Data Protection Act (NPDPA)
and Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on
the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the free
movement of such data. Directive 95/46/EC.
Pictures and recordings of the event will be
published on the website or social networks of
the National Agricultural and Food Centre and
project partners, in electronic news, on portals
and channels of media houses that will show
interest, and in publications and other
promotional activities of the project ECOBREED.
Pictures s will refer to the event as a whole and
not to individual attendees.
PERSONAL DATA MANAGER: National Agricultural
and Food Centre, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky,
Slovak Republic.

PRESERVATION OF PICTURES AND RECORDINGS:
The National Agricultural and Food Centre keeps
pictures and recordings permanently or until
cancellation.
YOUR RIGHTS RELATING TO PICTURES AND
VIDEOS: In accordance with applicable law
(including exceptions or derogations from this
law), you have the right to access your important
personal data, the right to correct errors in your
personal data and the right to object to legitimate
reasons and to the processing of their important
personal data. You also have the right to complain
about the processing of your personal data to the
relevant data protection authority.
In case of exercising rights and in case of
questions,
please
write
to
us
at
nppc@ochranaosobnychdat.eu.
APPLICABLE LEGISLATION: The management of
pictures and recordings taken at the event will be
carried out in accordance with the legislation of
the EU, Slovak Republic and shall be interpreted
in accordance with it and falls under the exclusive
jurisdiction of the courts in the Slovak Republic.
This does not affect your legal rights.
AUTHORIZED PERSON FOR THE PROTECTION OF
PERSONAL DATA IN RELATION TO PICTURES AND
VIDEOS: The authorized person for data
protection of the National Agricultural and Food
Centre is JUDr. Sylvia Cabadajová.

Udalosť bude odfotografovaná a/alebo vytlačená
na obrazovku alebo filmovaná na účely
propagácie alebo predkladanie správ o udalosti.
Účasťou na podujatí súhlasíte s definovanými
podmienkami. Spracúvanie osobných údajov
prebieha v súlade s platným národným zákonom
o ochrane osobných údajov (NPDPA) a
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov osobných
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.
Smernica 95/46/ES. Fotografie a záznamy z
podujatia budú zverejnené na webovej stránke
alebo
sociálnych
sieťach
Národného
poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a
partnerov
projektu,
v
elektronickom
spravodajstve,
na
portáloch
a
kanáloch
mediálnych sietí, ktoré prejavia záujem, v
publikáciách a iných propagačných aktivitách
projekt ECOBREED. Obrázky sa budú týkať
podujatia ako celku a nie jednotlivých účastníkov.
SPRÁVCA
OSOBNÝCH
ÚDAJOV:
Národné
poľnohospodárske a potravinárske centrum,
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, Slovenská
republika.
UCHOVÁVANIE OBRAZOV A ZÁZNAMOV: Národné
poľnohospodárske a potravinárske centrum
uchováva snímky a záznamy natrvalo alebo do
zrušenia.
VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA OBRÁZKOV A VIDEÍ: V
súlade s platnými právnymi predpismi (vrátane
výnimiek alebo výnimiek z tohto zákona) máte
právo na prístup k svojim dôležitým osobným
údajom, právo na opravu chýb vo vašich
osobných údajoch a právo namietať proti
zákonným dôvodov a na spracúvanie ich
dôležitých osobných údajov. Máte tiež právo
podať sťažnosť na spracúvanie vašich osobných
údajov príslušnému orgánu na ochranu údajov. V
prípade uplatnenia práv a v prípade otázok nám
napíšte na nppc@ochranaosobnychdat.eu.
PLATNÁ LEGISLATÍVA: Správa fotografií a
záznamov zhotovených na podujatí sa bude
vykonávať v súlade s legislatívou EÚ, Slovenskej
republiky a bude v súlade s ňou vykladaná a patrí
do výlučnej právomoci súdov v Slovenskej
republike. Tým nie sú dotknuté vaše zákonné
práva.
OPRÁVNENÁ OSOBA NA OCHRANU OSOBNÝCH
ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S OBRÁZKAMI A VIDEÁMI:
Oprávnenou osobou na ochranu údajov
Národného
poľnohospodárskeho
a
potravinárskeho centra je JUDr. Sylvia Cabadajová

