
 

Pozvánka na študijnú cestu do Rakúska 

„Odbyt, krátke dodávateľské reťazce, miestne trhy, inovácie 

a príklady dobrej praxe“  

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR organizuje v dňoch 19. – 20. júna 2018 odbornú študijnú 

cestu zameranú na odbyt, krátke dodávateľské reťazce, miestne trhy, inovácie a príklady 

dobrej praxe do Rakúska. Srdečne Vás pozývame na túto študijnú cestu.  

 

Počet účastníkov na študijnú cestu je limitovaný. Zmena programu vyhradená. Časy 

v programe sú orientačné. Národná sieť rozvoja vidieka SR hradí účastníkom nasledovné:  

ubytovanie*, stravu, dopravu a vstup do vybraných zariadení. V prípade Vášho záujmu je 

potrebné potvrdiť Vašu účasť a zaslať prihlášku najneskôr do 13. 06. 2018 do 15:00 hodiny e-

mailom na torokova@arvi.sk. Každý registrový účastník obdrží potvrdzujúci e-mail. 

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať: Ing. Törökovú na telefónnom čísle +421 

37 733 64 02 alebo +421 908 290 667. Národná sieť rozvoja vidieka SR si vyhradzuje právo 

z osobitných dôvodov zrušiť študijnú cestu. 

 

*Ubytovanie je zabezpečené v 2 lôžkových izbách.  
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Program študijnej cesty 

„Odbyt, krátke dodávateľské reťazce, miestne trhy, inovácie a príklady 

dobrej praxe“ do Rakúska 

Utorok 19. júna 2018 

7:30  Odchod z parkoviska Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra 

9:00  Odchod z čerpacej stanice OMV v Bratislave, Einsteinova 17, 811 02 

Bratislava 

12:30  Príchod do WALDLAND, prehliadka centra s výkladom  

WALDLAND - svetovo známe centrum inovatívneho poľnohospodárstva, 800 

členských podnikov so spoločným odbytom, spracovanie produkcie  

14:30   Obed vo WALDLAND  

15:30  Ukončenie návštevy a odchod z WALDLAND  

17:30  Príchod a ubytovanie v Linz alebo blízkom okolí  

18:30   Večera  

19:30  Individuálny program  

Streda 20. júna 2018 

7:30 – 8:30 Raňajky a odchod z ubytovania 

9:00 – 11:00 Príchod na mieste trhy a ich prehliadka v Linz „South Train Station Market“  

11:30  Odchod z Linz 

13:00  Príchod na Sauwald Erdäpfel, prehliadka s výkladom a ochutnávka  

Sauwald Erdäpfel - odbytové družstvo so špeciálnym moderným skladom 

zamerané na zemiaky, ich spracovanie na rôzne produkty a riadenie odbytu 

15:00  Odchod z Sauwald Erdäpfel a spoločný obed účastníkov 

16:00   Odchod späť na Slovensko  

20:00  Príchod na čerpaciu stanicu OMV v Bratislave, Einsteinova 17, 811 02 

Bratislava 

21:30  Príchod na parkovisko Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra 

 



 

Prihláška 

na študijnú cestu „Odbyt, krátke dodávateľské reťazce, miestne trhy, 

inovácie a príklady dobrej praxe“ do Rakúska 

 

Meno a priezvisko:................................................................................................ 

Názov subjektu:..................................................................................................... 

Adresa: .................................................................................................................. 

Telefonický kontakt:............................................................................................. 

E-mail:.................................................................................................................... 

Číslo cestovného dokladu (č. OP):....................................................................... 

Miesto nástupu/výstupu**           ☐    Nitra                             ☐     Bratislava 

** Prosím označte miesto nástupu 

 

Touto prihláškou sa záväzne prihlasujem na študijnú cestu „Odbyt, krátke 

dodávateľské reťazce, miestne trhy, inovácie a príklady dobrej praxe“ do 

Rakúska, v termíne 19. - 20. júna 2018. 

*** 

........................................................ 

                                                                             (podpis) 

*** V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

podpisom prihlášky/prezenčnej listiny udeľujem súhlas Agentúre pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 

Nitra a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na spracovanie 

osobných údajov uvedených v prihláške na aktivitu za účelom registrácie a evidencie účastníka aktivity. 

Súhlasím, že moje osobné údaje môžu byť sprístupnené tretím stranám na základe obchodných zmlúv 

uzavretých medzi Prevádzkovateľom (Agentúra pre rozvoj vidieka) a príslušným obchodným partnerom (ďalej 

Sprostredkovateľ) za účelom zabezpečenia služieb počas aktivity – študijná cesta. Súčasne potvrdzujem, že 

uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne. Taktiež potvrdzujem, že som bol 

informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.  

 


