
Zvyšovanie kvality a bezpečnosti priameho predaja poľnohospodárskych výrobkov 

a potravín ( predaj z dvora ) prehlbovaním odborných znalostí farmárov 

a spracovateľov    

  

 

 

SPOLOČNOSŤ SPOTREBITEĽOV POTRAVÍN 

združenie na ochranu práv spotrebiteľov potravín a fórum o bezpečnosti, kvalite a kontrole 
potravín 

 

Vodná 3,  040 01  Košice 
tel.: 055/ 633 49 30,  fax: 055/ 633 49 30,  ssp@iqservis.sk 

 
 
 

Vás pozýva na  školenie  

v rámci Programu rozvoja vidieka SR  2007 – 2013  

opatrenia 1.6. Odborné vzdelávanie a informačné aktivity 

 

 

 

 

 

 
 

Cieľová skupina a cieľ školenia : 

 

o školenie je určené pre prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti 
poľnohospodárstva a potravinárstva 

o cieľom vzdelávacej a informačnej aktivity je prispieť k  rozšíreniu rámca vzdelávacích 
a informačných aktivít a  šíriť poznatky pre zamestnancov v  poľnohospodárstve                              
a potravinárstve na úseku zabezpečovania a zvyšovania kvality a bezpečnosti 
priameho predaja a dodávania malých množstiev poľnohospodárskych výrobkov 
a potravín („ predaja z dvora“) 

 
 
 
 
 



Lektori :  
 

o MVDr. Ján Marton, POTRAVINFORM Slovensko s.r.o.  
o Barbara Auer - Združenie rakúskych farmárov pre predaj z dvora „ Gutes vom 

Bauernhof “  
o MVDr. Miriam Martičeková – Spoločnosť spotrebiteľov potravín  
o Ing. Michal Biroš – Spoločnosť spotrebiteľov potravín 

 

Termíny a miesto konania : 

I. seminár:    19. 4.  -  21. 4.   2010  

II. seminár :  17. 5   -  19. 5.   2010 

III. seminár:  14. 6  –  16. 6.   2010 

IV. seminár:   28. 6. –  30. 6.   2010 

BETTY PENSION,  Čičovská cesta, 932 01 Veľký Meder 

 
 

Program školenia : 
 
 

� Všeobecné požiadavky na bezpečnosť poľnohospodárskych výrobkov a potravín  

� Legislatívno – technické podmienky predaja z dvora - Nariadenie vlády SR                             
č. 352/2009  

� Legislatívno – technické podmienky predaja z dvora - Nariadenie vlády SR                       
č. 283/2009  

� Hygienické požiadavky na predajne na farmách (model predajného miesta, vybavenie 
hygienickými a predajnými zariadeniami) a požiadavky spotrebiteľov  

� Hygiena predaja na úrovni maloobchodu  a požiadavky spotrebiteľov  

� Skúsenosti farmárov členského štátu z Rakúskej republiky  pri predaji z dvora – 
podmienky predaja, činnosť združenia v Rakúsku, podporné nástroje predaja 
(marketing, promotion)    

 

 

Organizačné pokyny 
 

� Náklady spojené s účasťou na školení vrátane stravy a ubytovania budú hradené 
z prostriedkov PRV 2007 – 2013 

 

Prihlášky na školenie: 

 

Záväzné prihlášky na kurz je potrebné zaslať do 13.4.2010 (I. seminár), do 10.5.2010 
(II. seminár), do 7.6.2010 (III. seminár),  do 21.6.2010 (IV. seminár) na adresu: 

 



SPOLOČNOSŤ SPOTREBITEĽOV POTRAVÍN 

Vodná 3 

040 01  Košice 
 
tel./ fax: 055/633 49 30 
e-mail:  ssp@iqservis.sk 
 
            
                                                         
   

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE   

                   

       Termín: .............................      

 

Meno,  priezvisko,  titul:.  ...............….......................................................................... 

Pracovné zaradenie:.................................................................................................... 

Organizácia :............................................................................................................... 

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

IČO: .......................................................................................................................... 

DIČ:........................................................................................................................... 

IČ DPH:...................................................................................................................... 

Tel.: ................................ fax: ................................... e-mail: ................................... 

 

 

 

 

 

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

           Dátum                                                                                 Pečiatka a podpis 


