
 O R G A N I Z A Č N É    P O K Y N Y 

 
1. Ovocinársky seminár sa koná v dňoch 31.1. až 2.2.2023 v priestoroch wellness  

hotela AQUATERMAL v Dolnej Strehovej – info na www.strehova.sk  

2. Účastnícky poplatok je 170€ za osobu pri účasti od 31.1.2023 a 140€ v prípade 

účasti od 1.2.2023. V prípade účasti bez ubytovania je cena 100€. Pre čestných 

členov OÚSR a pracovníkov školstva a výskumu bude poskytnutá zľava 15 € na 

osobu. 

Účastnícky poplatok zahŕňa vložné, stravu vo forme bohatých bufetových stolov (pri 

registrácii 31.1.2023 začína stravná jednotka už večerou), občerstvenie v priebehu 

akcie, spoločenský večer, ubytovanie v dvojlôžkových izbách a neobmedzený vstup 

do wellness centra počas celej doby seminára. Poplatok je vrátane DPH. 

3. Účastnícky poplatok poukážte na číslo účtu SK16 1100 0000 0026 2876 5497, 

konštantný symbol 0308, variabilný symbol 2023. Do správy pre prijímateľa uveďte 

prosím názov  firmy či inštitúcie a počet osôb.  

4. Daňový doklad o zaplatení účastníckeho poplatku bude účastníkom odovzdaný pri 

prezentácii alebo zaslaný poštou po ukončení seminára. 

5. Vyplnenú a potvrdenú prihlášku zašlite prosím spolu s potvrdením o zaplatení 

účastníckeho poplatku najneskôr do 27.1.2023 na e-mailovú adresu 

papradno@kohaplant.sk alebo poštou na adresu Kohaplant, spol. s r.o., Marián 

Komžík, Školská 764, 972 47 Oslany, SR. Zároveň upozorňujeme, že počet miest je 

limitovaný, preto odporúčame zaslať prihlášku čím skôr. 

6. Ubytovanie je zabezpečené priamo v hoteli, náklady na ubytovanie sú už 

zahrnuté v cene vložného. Ubytovanie zabezpečuje organizátor, nedupľujte ho 

prosím individuálnymi rezerváciami. Zároveň chceme poprosiť účastníkov, aby v rámci 

kapacity hotela rešpektovali skupinové ubytovanie a nepožadovali jednoposteľové 

izby. Cena je zmluvná a pre účastníkov seminára platí aj v prípade záujmu o dlhší 

pobyt. Parkovanie je zabezpečené priamo na hotelovom parkovisku a je bezplatné. 

7. Hotel ponúka pre účastníkov seminára ideálne podmienky pre oddych a relaxáciu. 

K dispozícii sú kompletné wellness služby, kuchyňa je známa vysokou úrovňou 

gastronómie. 

8. V prípade, že nebude zaplatený účastnícky poplatok na uvedený účet do otvorenia 

seminára, zaplatí účastník potrebnú čiastku v hotovosti pri prezentácii. 

9. Odborný garant: doc. Ing. Ján Mezey, PhD., SPU Nitra, jan.mezey@uniag.sk, tel.: 

0905 583 150. 

10. Organizačné zabezpečenie: Ing. Marián Komžík, Kohaplant, spol. s r.o. Levice, 

tel.: 0911 325 625, riaditel@kohaplant.sk  

 

 

 

 

 

,  

ČASOPIS SADY A VINICE, 
ÚSTAV ZÁHRADNÍCTVA, FZKI SPU NITRA   

si Vás dovoľujú pozvať na 

 

OVOCINÁRSKY SEMINÁR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ktorý sa uskutoční v dňoch 31.1. – 2.2.2023 v atraktívnom 

prostredí wellness hotela AQUATERMAL v Dolnej Strehovej. 

 

AKCIU PODPORILI:  

mailto:kohaplant@stonline.sk
mailto:kohaplant@stonline.sk


PROGRAM 1. DŇA SEMINÁRA - UTOROK 31.1.2023 

 

Od 14.00 PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA, ubytovanie  

14.30 -18.30 Slovenské ovocinárstvo v roku 2023. Voľná 

neformálna diskusia ovocinárov na ovocinárske témy, stretnutie 

s odborníkmi z odboru a ovocinárskej praxe, konzultácia 

individuálnych problematík nezáväznou formou, možnosť využitia 

relaxačných služieb hotela. 

19.00 VEČERA  

20.00 SPOLOČENSKÝ VEČER - neoficiálne stretnutie a posedenie 

ovocinárov v priateľskej atmosfére, (ne)riadená degustácia domácich 

a krajových špecialít z prinesených vzoriek (syry, klobásy, zabíjačkové 

špeciality, čili výrobky, domáce pochutiny, vína, likéry), možnosť 

využitia relaxačných služieb hotela. 

 

PROGRAM 2. DŇA SEMINÁRA  - STREDA 1.2.2023 

07.00 - 08.45  RAŇAJKY    
08.00 - 08.45  PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA 
09.00 - 09.15 Otvorenie Ovocinárskeho seminára, príhovory 
09.15 - 09.45 Marketing v ovocinárstve. (M. Broškovič, Emilove sady, 
              SK) 
09.45 - 10.00 Portfólio prípravkov na ochranu ovocných sadov od   
    firmy    Adama  Slovensko. (G. Szucs, Adama, SK) 
10.00 - 10.45 Aktuálny stav a vývoj v sortimente jabĺk a hrušiek v  
   Európe a EU. (M. Nigut, Plantex, SK)  
10.45 - 11.00  PRESTÁVKA   
11.00 - 11.15 Ekologická ochrana ovocných sadů proti chorobám a 

škůdcům v praxi - výsledky projektu BIOFRUITNET. (R. 
Vávra, VŠÚO Holovousy, CZ) 

11.15 - 12.00 Novinky v odrodovom sortimente ovocia, klubovky a ich  
   marketing. (P. Vořáček, Fytos, CZ)  
12.00 - 12.15 Poistenie špeciálnej poľnohospodárskej výroby. (D.   
   Bán, Agra poisťovňa) 
12.15 - 12.30 Ešte niečo pred obedom. (M. Komžík, Kohaplant, SK) 
12.30 - 13.30 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA  
13.30 - 14.15 Zmeny v prúdeniach  vzduchu v posledných rokoch. (M.   
  Jarošová, Žilinská univerzita v Žiline, SK) 
14.15 - 14.30 Belchim pre ovocinárov. (M. Hlavačka, Belchim, CZ) 
14.30 - 15.00 Technické možnosti ochrany plodín pred prízemnými   

 mrazmi pomocou technológii UAV a ich ďalšie možné  
aplikácie v poľnohospodárstve/ovocinárstve. (K. Šajbanová, 
Žilinská univerzita v Žiline, SK) 

15.00 - 15.15  PRESTÁVKA   
15.15 - 16.00 Zelená šupka pri orechoch, jej význam a úloha. (G. Bujdosó,  
   NAEK, HU) 
16.00 - 16.45 Rok v ovocnom sade Bioplant. (J. Žatko, Bioplant Ostratice,  
   SK) 
16.45 - 17.45 Prečo prituhuje, keď sú zimy stále teplejšie? (O. Pultar,  
  Biola Chelčice, CZ) 
18.30    VEČERA    

 

19.30    SPOLOČENSKÝ VEČER  

Chateau Marco, riadená degustácia vína - prof. MUDr. Marián Karvaj, 

PhD. 

Súťažná degustácia domácich páleniek - Ondrej Bučenec, Ing. Marián 

Komžík 

Možnosť využitia relaxačných služieb hotela, spoločné posedenie 

ovocinárof. 

 

PROGRAM 3. DŇA SEMINÁRA – ŠTVRTOK 2.2.2023 

07.30 - 08.45 RAŇAJKY     

09.00 - 09.30 Nové možnosti v bezreziduálnej ochrane ovocia. (Z. Tamašek,   

 Biotomal, SK) 

09.30 - 10.30 Mechanizovaný rez marhúľ a sliviek. (T. Letocha, Okoplant   

 International, CZ) 

10.30 - 10.45  PRESTÁVKA    

10.45 - 11.15 Súčasné podmienky súkromnej výroby destilátov a jej 

 možnosti využitia pestovateľmi. (T. Holota, SPU v Nitre, SK) 

11.15 - 12.15 Trendy v šľachtení jahôd, malín a čučoriedok. (V. Fonoage,  

 Planasa, RO/ESP) 

12.15 - 12.45 Ekológia gaštana jedlého a jeho potenciál z agrolesníckeho  

 hľadiska na špeciálne využitie. (M. Pástor, Národné lesnícke   

 centrum, Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene, SK) 

12.45 - 13.00 Corteva ovocinárom v roku 2023. (O. Pultar, Corteva, CZ) 

13.00  UKONČENIE OVOCINÁRSKEHO SEMINÁRA, OBED  

 

 


