
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, štátny podnik

organizuje odborný seminár

 

Termín konania: 22. september 2022 so začiatkom o 10:00 hod., 
predpoklad ukončenia o 13:00 hod. 

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Forma seminára:  možnosť výberu - prezenčne alebo online

Účasť na odbornom seminári je bezplatná. 

Cieľ seminára:
Oboznámiť účastníkov o systéme eko-schém (režimy v záujme 
klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat), 
ktoré budú v programovom období 2023-2027  jednou z intervencií 
priamych platieb v rámci I. piliera Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky, zameranej na ochranu životného prostredia a klímy.

Účastníci získajú odpovede na otázky: 
• čo sú to eko-schémy;
• pre koho sú eko-schémy určené;
• ako je možné sa do eko-schém zapojiť;
• aké podmienky oprávnenosti je potrebné plniť.

Lektor: JUDr. Soňa Lukáčová, Odbor priamych platieb a správnych 
činností MPRV SR

Organizačný garant:  
Ing. Zuzana Repiská
 037/7910 231
 0902/920 860 
 zuzana.repiska@agroinstitut.sk

Eko-schémy 
ako nový typ priamych platieb 

v programovom období 2023 – 2027



• počítač, smartphone alebo tablet,
• stabilné internetové pripojenie,
• možnosť prehrávania zvuku (slúchadlá s mikrofónom alebo 

webkamera).

Prihlásenie:

Technické požiadavky pre online formu:

• Webinár je možné spustiť na ktoromkoľvek mobilnom zariadení, 
PC alebo tablete cez internetový prehliadač, (Chrome, Firefox, 
Microsoft Edge) bez podpory inštalácie softvéru.

• Potrebné vybavenie:

Technická podpora:
Peter Korpáš
 037/7910 294
 peter.korpas@agroinstitut.sk

Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky na stránke Agroinštitútu 
Nitra, štátny podnik, link na prihlásenie: https://www.agroinstitut.sk/
sk/kalendar-skoleni/eko-schemy-ako-novy-typ-priamych-platieb-v-
programovom-obdobi-2023-2027/1355 v termíne najneskôr do 21. 
septembra 2022.

Na základe vyplnenej prihlášky Vám zašleme v prípade záujmu o 
online formu  e-mail s informáciami o pripojení sa na online 
seminár a v prípade záujmu o prezenčnú formu informáciu o 
miestnosti, v ktorej sa seminár bude konať. 

Online forma seminára bude prebiehať prostredníctvom 
videokonferenčnej platformy BigBlueButton (BBB) s jednoduchým 
prístupom prostredníctvom internetového linku, do diskusie sa 
môžete zapájať prostredníctvom mikrofónu alebo písomnou formou 
do chatu.


