Výskumný ústav pôdoznalectva
a ochrany pôdy

Spolufinancované ES

• Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) Vás srdečne pozýva na seminár/ školenie pre
prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti poľnohospodárstva zameraný na informovanie
a vzdelávanie v problematike efektívneho využívania služieb „web digitálneho geografického “podnikového
zošitu / knihy parciel“ a nadväzujúcich aplikácií“ .
Seminár sa uskutoční dňa 17. júna 2010 vo Výskumnom ústave spojov, n.o. Banská Bystrica.
Vzdelávaciu aktivitu zastrešuje Pôdohospodárska platobná agentúra pod názvom:

a je organizovaná v rámci vzdelávacieho projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ z programu
Rozvoja vidieka SR 2007-2013 pre opatrenie 1.6. s názvom: Odborné vzdelávanie a informačné aktivity.
Kód projektu: 160NR0800760
Cieľová skupina:
 Projekt je realizovaný pre poľnohospodárske subjekty (prvovýrobcovia a spracovatelia produktov
z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva a osobitne, ktorí sa podieľajú na
opatreniach PRV), ktoré sú konečnými prijímateľmi nefinančnej pomoci.
Obsah vzdelávania:
 Zaškoliť, ozrejmiť a naučiť farmárov ako čo najefektívnejšie využívať poskytovanie služieb „web
digitálneho geografického “podnikového zošitu / knihy parciel“ a nadväzujúcich aplikácií“ s dôrazom
na ciele Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý umožní každému farmárovi pridať si k svojim
dielom aj nasledujúce informácie:
a) o uskutočnených udalostiach –možnosť zadávať a prezerať nové dáta, ktoré sa budú týkať
jednej časti kultúrneho dielu
b) sofistikované aplikácie, budú obsahovať vstupné údaje a algoritmus pre výpočet informácií
(hnojenie, organické hnojenie, vápnenie, odhad úrody...)
c) štatistické vyhodnotenia na úrovni parcely, diela LPIS a celého poľnohospodárskeho podniku,
Cieľ vzdelávania:
 Informovanie a vzdelávanie v problematike efektívneho využívania služieb „web digitálneho
geografického “podnikového zošitu / knihy parciel“ a nadväzujúcich aplikácií“ s dôrazom na ciele
Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Školitelia:
Ing. Katarína Orságová, PhD.
Ing. Slávka Bohunčáková
Účastníkom školenia bude poskytnuté občerstvenie, ktoré bude hradené z Programu rozvoja vidieka.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Michal Sviček, CSc.
Vedúci oddelenia diaľkového prieskumu a informatiky, VÚPOP
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OBSAH A PROGRAM ŠKOLENIA
09:00 - 09:30
09:30 – 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:00

Registrácia účastníkov
Program rozvoja vidieka
Prestávka
Využitie web digitálneho geografického „podnikového zošitu/knihy parciel“
a nadväzujúcich aplikácií
Diskusia k bodom prvej časti školenia
Obed
Využitie web digitálneho geografického „podnikového zošitu/knihy parciel“
a nadväzujúcich aplikácií – praktická časť
Záverečná diskusia

......................................................ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA....................................................
17.6.2010, Výskumný ústav spojov, n.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Meno, priezvisko, titul:..............................................................................................................................
Pracovné zaradenie: ..................................................................................................................................
Organizácia ................................................................................................................................................
Adresa:........................................................................................................................................................
tel.: ..............................................................................................................................................................
e-mail: .........................................................................................................................................................
(Osobné údaje budú spracované za účelom vydania osvedčenia v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane
osobných údajov.)

Záväzné prihlášky zašlite najneskôr do 10.6.2010 faxom na číslo 02/43 41 11 05, mailom na adresu
skolenie@vupop.sk, príp. poštou na adresu VÚPOP, Gagarinova 10, 827 13 Bratislava (na obálku uveďte „školenie
PRV“).

Dátum:

Podpis:

Kontakt:





Ing. Tatiana Čičová, PhD.,
tel. : 02/48 20 69 77
fax: 02/43 41 11 05
e-mail: t.cicova@vupop.sk

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, 827 13 Bratislava, Slovenská republika,
+421-(0)2-48 20 69 01, fax.: +421-(0)2- 43 29 54 87,
IČO: 00167151, DIČ: 2020931231,
e-mail: sci@vupop.sk, http:// www.vupop.sk

