Ministerstvo pôdohospodárstva SR
v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, štátnym podnikom,
Úniou potravinárov,
Potravinárskou komorou Slovenska a
Výskumným ústavom potravinárskym
Vás pozývajú na
odbornú konferenciu

Informačný deň pre
potravinárov
Miesto konania:
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Kongresová sála
Termín konania:
22. 3. 2010
Obsahové zameranie konferencie:
Cieľom akcie je informovanie profesijných združení, zväzov,
potravinárskych subjektov a spracovateľského priemyslu o
aktuálnych otázkach európskej a národnej legislatívy, možných
podporných mechanizmoch, marketingových podporách a
propagačných aktivitách na národnej a európskej úrovni,
vrátane prezentácie úspešných podnikateľských subjektov.
Záštitu nad konferenciou prevzal:
Vladimír Chovan,
minister pôdohospodárstva SR.
Odborný garant konferencie:
Soňa Supeková,
generálna riaditeľka sekcie potravinárstva, výživy a obchodu.
Cieľová skupina:
podnikateľské subjekty z oblasti potravinárstva a verejný
sektor.

Program informačného dňa pre potravinárov:
8:00 – 9:00

Registrácia účastníkov

9:00 – 9:15

Otvorenie: minister pôdohospodárstva SR – Vladimír Chovan

9:15 – 9:40

Soňa Supeková: Vplyv ekonomických, kultúrno–sociálnych
a environmentálnych aspektov na rozvoj potravinárskeho
priemyslu

9:40 – 9:50

Roman Serenčéš: Informácia o „Programe rozvoja vidieka SR
2007 - 2013“

9:50 – 10:00

Ľubomír Partika: Finančné aspekty potravinárskeho priemyslu
z pohľadu ministerstva pôdohospodárstva

10:00 – 10:15

Ján Pliešovský: Aktuálne informácie o úradných kontrolách

10:15 – 10:30

Dušan Janíček: Podpora predaja slovenských výrobkov

10:30 – 10:45

Jarmila Halgašová: Postavenie potravinárskeho priemyslu a
konkurencieschopnosť tohto odvetvia

10:45 – 11:00

Ján Haščík: Aktuálne informácie o komunitárnej legislatíve na
označovanie potravín

11:00 – 11:15

Katarína Kromerová: Výživové a zdravotné tvrdenia

11:15 – 11:40

Zuzana Nouzovská a Margita Štefániková: Projekt „Objav
mlieko“ a marketingové aktivity

11:40 – 12:40

Obed

12:45 – 13:00

Danka Šalgovičová: Posilnenie spolupráce VÚP a
potravinárskych subjektov pri výpočte výživových hodnôt

13:00 – 14:00

Podnikateľské subjekty (Peter Benčúrik - PALMA Group, a.s.,
Beáta Morvayová - DANONE, spol. s r.o., Eva Forrai - Slovenský
zväz spracovateľov mäsa)

14:00 – 15:00

Diskusia a záver podujatia

15:00 –

Občerstvenie s možnosťou neformálnej diskusie

Náklady spojené s účasťou na konferencii vrátane stravy a ubytovania (mimo cestovného) budú
hradené z prostriedkov PRV SR 2007 - 2013
Konferencia je podporená Programom rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 . Prijímateľom pomoci je
Agroinštitút Nitra, štátny podnik.

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

