
Prosíme poslať obratom!

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Optimalizácia hospodárenia

poľnohospodárskych podnikov
17. – 21. 9. 2007

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

dátum a miesto narodenia: ....................................................................

zastupovaný subjekt (adresa, PSČ) .......................................................

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

pracovné zaradenie: ..............................................................................

tel.: ........................................... fax: .....................................................

e-mail: .................................... IČO: .....................................................

(Požadované osobné údaje budú spracované za účelom vystavenie osvedčenia
v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.)

Objednávam si u vás záväzne ubytovanie: áno
nie

Dátum: Pečiatka a podpis:

                           AGROINŠTITÚT   Nitra
Vvzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR

Útvar vzdelávania a projektovej činnosti

P O Z V Á N K A
na vzdelávací kurz

Optimalizácia hospodárenia
poľnohospodárskych

podnikov
Tento projekt je spolufinancovaný

Európskym spoločenstvom

Nitra 2007
 



Optimalizácia hospodárenia
poľnohospodárskych podnikov

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4,
učebňa  J1

Termín: 17. – 21. september 2007

Cieľ kurzu: poskytnúť účastníkom informácie potrebné na spraco-
vanie analýz podniku, ktoré budú základom pre strate-
gickú diagnostiku ako východisko vnútorných a von-
kajších možností rozvoja podniku a formulovania jeho
optimálnej konkurenčnej stratégie

Cieľová skupina: výkonný manažment pôsobiaci v ekonomickej oblasti
subjektov poľnohospodárskej prvovýroby a spracovania
poľnohospodárskych produktov (ekonómovia podnikov,
majitelia fariem)

Osnova kurzu: • Predmet, účel a zdroje finančnej analýzy
• Metódy finančnej analýzy
• Náklady podniku a ich podstata
• Nákladové kalkulácie
• Vzťahy medzi základnými ekonomickými

veličinami
• Ekonomická efektívnosť podniku
• Riešenie modelových príkladov

Rozsah kurzu: 58 hodín
Organizačná forma: denné štúdium
Forma vzdelávania: prednášky, tréning, konzultácie, diskusia
Organizačný garant: Ing. Gabriela Páleníková

Kontakt: tel.: 037/7910 224, 037/7910 111
fax: 037/7910 159
e-mail: palenikova@agroinstitut.sk

Kurz je akreditovaný MŠ SR. Po úspešnom vykonaní záverečnej
skúšky každý absolvent obdrží osvedčenie.

Optimalizácia hospodárenia
poľnohospodárskych podnikov

In
I Informácie a organizačné pokyny

1. Vzdelávací kurz „Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych
podnikovku“ sa bude realizovať v rámci projektu spolufinancovaného
Európskym spoločenstvom.

2. Z projektu budú hradené účastníkom kurzu náklady na:
- prepravu do miesta konania a späť v cene cestovného lístka verejnou
  dopravou
- celodennú stravu počas trvania kurzu
- ubytovanie v hoteli Agroinštitútu Nitra počas trvania kurzu
- školné

3. Upozorňujeme, že z dôvodu vyúčtovania cestovných nákladov je dôležité,
aby si účastníci starostlivo uschovali cestovné lístky, ktoré bude potrebné
k vyúčtovaniu doložiť!

4. Podrobný program kurzu obdržia účastníci pri registrácii.
5. Registrácia  účastníkov kurzu bude 17. septembra 2007
6. Autobusové spojenie zo stanice SAD a ŽSR linkou MHD č. 19, resp.

linkami 14, 15 alebo 8 a 32 na zastávku Výstavisko Agrokomplex.
7. Záväznú prihlášku pošlite obratom na našu adresu (faxom

alebo elektronickou poštou):

Ing. Gabriela Páleníková
Útvar vzdelávania a projektovej činnnosti
Agroinštitút Nitra
Akademická 4
949 01 Nitra


