Medzinárodná konferencia:
Poľovníctvo ako služba spoločnosti
ZÁŠTITA

Slovenská poľovnícka komora
Slovenský poľovnícky zväz
usporiadajú dňa 20.8.2022 o 9,30 hod. v Pavilóne K, Agrokomplex

medzinárodnú konferenciu s názvom
„Poľovníctvo ako služba spoločnosti“,
pod záštitou
ministra obrany SR Jaroslava Naďa
a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana
na tému

„Škody spôsobené zverou a na zveri“

Medzinárodná konferencia sa uskutočňuje pri príležitosti konania Celoštátnej poľovníckej
výstavy s medzinárodnou účasťou „Poľovníctvo a príroda“ Nitra 2022.

Dátum: 20.8.2022 o 9.30 hod.
Miesto: výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón K
9.30 hod.: Otvorenie konferencie ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom
a ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuelom Vlčanom
Prednášky:

9:45 – 12.00 hod.
I. blok

Škody spôsobené zverou a na zveri

Vyhradený čas na každý referát je cca 15 – 20 minút

1. Spoločný postup pri riešení otázky škôd spôsobených zverou a na zveri v Maďarsku
(9:45 – 10.10 hod.)
•

Györfy Balázs, poslanec parlamentu Maďarska a predseda Poľnohospodárskej

•

a potravinárskej komory,
Dr. Jambor László, prezident Maďarskej poľovníckej komory

2. Riešenie otázok škôd v Českej republike (10.10 – 10.35 hod.)
•
•

Tomáš Kunca, riaditeľ odboru Ministerstva zemědělství ČR
Jiří Janota, predseda Českomoravskej mysliveckej jednoty

3. Aktuálne otázky týkajúce sa škôd spôsobených zverou na Slovensku (10.35 – 11:00
hod.)
•

Tibor Lebocký, prezident Slovenského poľovníckeho zväzu a Slovenskej poľovníckej
komory

•

Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

4. Panelová diskusia (11.00 – 12.00 hod.)
V panelovej diskusii vystúpia:
• Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja SR
• Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
• Gyorfy Balázs – poslanec Národnej rady Maďarska
• Tibor Lebocký, prezident Slovenského poľovníckeho zväzu a Slovenskej poľovníckej
komory
• Jiří Janota, predseda Českomoravskej mysliveckej jednoty

12.00 – 13.30 hod.
II. blok

Poľovníctvo na Slovensku v číslach – fakty a argumenty

vyhradený čas na každý referát je cca 15 – 20 minút
Zameranie referátov II. bloku: „Čo by hrozilo, keby poľovníkov nebolo a čo bude
nasledovať, ak sa aktivity poľovníkov budú čím ďalej tým viac obmedzovať v záujme
presadzovania pasívneho manažmentu a bezdôvodnej ochrany
1. Zhodnotenie manažmentu poľovníctva v rokoch 1962 – 2022 (12.00 – 12.20 hod.)
2. Spoločné aktivity MPRV SR a národnej poľovníckej samosprávy (12.20 – 12.40 hod.)
3. panelová diskusia (12.40 – 13.30)

