
Agroinštitút Nitra 
Útvar vzdelávania a projektovej činnosti 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA  
PESTOVANIE GENETICKY MODIFIKOVANÝCH RASTLÍN 

 
Meno,  priezvisko,  titul: .................................................................................... 
Organizácia(adresa, PSČ): .............................................................................. 
.......................................................................................................................... 
Pracovné zaradenie:......................................................................................... 
tel.:..............................fax:............................e-mail:.......................................... 
Bankové spojenie.............................................................................................. 
IČO................................................................DIČ.............................................. 
IČ DPH .............................................. 
Dátum a miesto narodenia: .............................................................................. 
/Osobné údaje budú spracované  Agroinštitútom Nitra za účelom vydania osvedčenia 
v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov./ 

Záväznú objednávku prosím označte krížikom!  
STRAVOVANIE 09.01. 2008 10.01. 2008 
obed        (89,-Sk)   
večera     (70,-Sk)   
 
Potvrdzujem, že sme uhradili účastnícky poplatok vo výške ...................Sk 
a poplatok za stravné .............. na účet Agroinštitútu Nitra, Bankové spojenie: 
Štátna pokladnica, č. ú. 7000072567/8180, konštantný symbol: 0308, variabilný 
symbol: 8001 
 
 
 
Dátum:    Podpis a pečiatka :  

 
AGROINŠTITÚT   Nitra 

     vzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR 
 

Útvar vzdelávania a projektovej činnosti 
 
 
 

 
vás pozýva  

 
na odborný kurz 

organizovaný v spolupráci s  
Ministerstvom pôdohospodárstva SR 
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ggeenneettiicckkyy  mmooddiiffiikkoovvaannýýcchh  rraassttllíínn  
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  zzáákkoonnaa  NNRR  SSRR  čč..  118844//22000066  ZZ..  zz..  
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 PESTOVANIE 

GENETICKY MODIFIKOVANÝCH  RASTLÍN 
 

  
Termín konania:     9. – 10. januára 2008 
 
Miesto konania:  Agroinštitút Nitra 
 
Cieľ: Informovať pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín 

o bezpečnom nakladaní s geneticky modifikovanými 
rastlinami.  

Cieľová skupina:  žiadatelia o zapísanie do evidencie pestovateľov geneticky 
modifikovaných rastlín 

Rozsah: 20 hodín  
Obsah kurzu: 

 Úvod do problematiky GMO 
 Povolené botanické druhy a odrody modifikovaných rastlín 

a pestovanie v zmiešaných pestovateľských systémoch 
 Povinnosti pre pestovateľa pri pestovaní a podmienky pestovania 

GMR, pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti modifikovaných 
rastlín 

 Opatrenia na zamedzenie úniku GMR a systém kontroly 
koexistencie GMO 

 Odborný plán pestovania GMR a vedenie evidencie o pestovaní 
GMR 

 Poskytovanie informácií o pestovaní GMR 
 Predpisy súvisiace s pestovaním GMR, zákon č. 151/2002 Z. z. 

v znení neskorších predpisov 
 Genetické technológie 
 Biologická bezpečnosť a IKT 

 

 
PESTOVANIE 

 GENETICKY MODIFIKOVANÝCH RASTLÍN 
 

 
Odborný garant:  Ministerstvo pôdohospodárstva SR  
Organizačný garant:   Kristína Páleníková 
                       tel.: 037/7910280, fax.: 037/7910159 
                  e-mail: kpalenikova@agroinstitut.sk 
 
Organizačné pokyny: 

1. Registrácia účastníkov:  v prvý deň školiaceho kurzu od 8.30 do 9.00 hod.  
2. Autobusové spojenie  zo stanice SAD a ŽSR linkou MHD č. 19, resp. linkami 8, 

14, 15, 32 na  zastávku Akademická. 
3. Možnosť zabezpečenia celodennej stravy. Prosíme vyznačiť v záväznej 

prihláške. 
4. Možnosť rezervácie ubytovania v hoteli Agroinštitút Nitra telefonicky na č. 

037/7910 111, 037/6533 361 
5. Záväznú   prihlášku   s avízom  o platbe zašlite obratom najneskôr do:   

08.01. 2008  na adresu:  
Útvar vzdelávania a projektovej činnosti, Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 
Nitra,    faxom na: 037/79 10 159, príp. e-mailom. 

6. Účastnícky poplatok: 2 000,- Sk (v cene: školné a občerstvenie) 
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000072567/8180 
   konštantný symbol: 0308  

                                variabilný symbol: 8001 
IČO: 156 540 

7. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v 
organizačných pokynoch záväzné pre Agroinštitút, ako aj pre účastníka, resp. jeho 
vysielajúcu organizáciu. 


