
POZVÁNKA

NA ODBORNÉ PODUJATIE ZÁSTUPCOV HYDINÁRSKEHO PRIEMYSLU

„SEMINÁR ÚNIE HYDINÁROV SLOVENSKA 2014“

Termín a miesto konania:

04.11.2014 (utorok)

Grand hotel PERMON****
Podbanské, 

032 42 Pribylina 1486, 
Slovenská republika

  



Program Seminára ÚHS 2014:
Utorok 04.11.2014

09:00-10:00: Prezentácia účastníkov  
(Kongresová miestnosť, 7. poschodie)

10:00-10:05: Zahájenie seminára
Ing. Timotej Husár, CSc., predseda predstavenstva Únie hydinárov Slovenska

10:05-10:25: Vystúpenie pozvaných hostí

10:25-10:55: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 a možnosti pre slovenských hydinárov
Ing. Jana Krištofíková, riaditeľka odboru rozvoja vidieka a LEADER 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

10:55-11:25: Výsledky úradných kontrol hydiny, hydinového mäsa a vajec
Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej 
správy SR, Bratislava
MVDr. Ivo Pekar, Štátna veterinárna  a potravinová správa SR

11:25-11:35: Prestávka

11:35-12:05: Kľúčové faktory výkrmu brojlerov
Ing. Lubor Skalka, COBB Germany, Česká republika

12:05-12:30: Šľachtenie v ISA – produkcia 500 vajec prvej kvality
Ing. Pavel Kolník, Institute de Selection Animale B.V.

12:30-13:00: Biotechnológia reprodukcie hydiny
Ing. Pavel Trefil, DrSc., BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních 
léčiv a.s., Česká republika

13:00-14:05: Obedňajšia prestávka

14:05-14:20: Zásady sanitácie napájacích systémov v chovoch hydiny
doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., TEKRO, spol. s r.o., Česká republika

14:20-14:35: Vplyv dezinfekcie vzduchu na vybrané produkčné ukazovatele výkrmu 
brojlerov
Ing. Karel Tittl, TEKRO, spol. s r.o., Česká republika

14:35-15:00: Nekrotická enteritída v chove hydiny a jej eliminácia v praxi
Ing. Monika Smetanová, DELACON Biotechnik ČR, spol. s r.o., Česká republika

15:00-15:20: Nové zariadenia pre efektívnejšiu produkciu hydiny
David Nieuwenhuizen, Big Dutchman International GmbH, Nemecko
Ing. Milan Drozda, Big Slov-Tech, s.r.o.

15:20-15:40: Interaktívna indikácia problémov vo výkrme brojlerov
Ing. Vladislav Zima, AVIAGEN Kft., Česká republika

15:40-16:00: Technologické riešenia vedúce k znižovaniu nákladov v chovoch hydiny
Ing. Ladislav Martinek, AGE s.r.o., Česká republika

19:00-01:00: Spoločenský  večer  spojený  s odovzdávaním  cien  pre  pracovníkov 
v hydinárskom priemysle

(Kongresová miestnosť, 8. poschodie)

Zmena programu vyhradená



Rokovacie jazyky:
Slovenčina, čeština, angličtina.

Registrácia účastníkov:
Registračné a informačné miesto bude na 7. poschodí pri vstupe do Kongresovej miestnosti (o poschodie 
nižšie ako recepcia hotela). Bude k dispozícii od 09:00. Informačné materiály a menovky budú pripravené 
iba  pre  vopred  prihlásených účastníkov.  Prihlásenie  v mieste  konania  bude  možné  iba  vo  výnimočných 
prípadoch za podmienky uhradenia registračného poplatku v hotovosti.

Prezentácia firiem:
Účastníci  seminára  budú  mať  možnosť  prezentácie  svojej  firmy  a svojich  produktov  v priestoroch 
Kongresovej miestnosti na 7. poschodí. Členom ÚHS bude poskytnutý priestor na prezentáciu bezplatne.  
Nečlenovia ÚHS s propagačnými materiálmi budú platiť poplatok za prvého účastníka vo výške 130,- EUR 
a nečlenovia ÚHS s prezentáciou vo forme prednášky  poplatok za prvého účastníka vo výške 160,- EUR. Za 
každého ďalšieho účastníka budú platiť základný poplatok vo výške 100,- EUR.
Záujemcovia o prezentáciu uvedú formu prezentácie po dohovore so zamestnancami ÚHS v tlačive záväznej 
prihlášky.
Počas prestávok a v čase po 16:00 budú umožnené účastníkom podujatia odborné a obchodné konzultácie.
Pre účastníkov seminára poskytujeme možnosť vložiť propagačné materiály do tašiek s materiálmi, ktoré 
obdržia  všetci  účastníci  seminára  pri  príchode.  Propagačné  materiály  je  možné  priniesť  so  sebou  na  
konferenciu (odovzdanie v deň konania konferencie alebo deň vopred do 18:00 hod.) alebo dohodnúť iný 
spôsob skoršieho doručenia.
Pre účastníkov seminára poskytujeme možnosť zverejniť propagačné materiály v elektronickej forme na CD 
s prednáškami zo Seminára, ktoré obdržia všetci účastníci seminára. Propagačné materiály v elektronickej 
forme,  prezentácie  a  prednášky  je  potrebné  zaslať  na  nižšie  uvedenú  mailovú  adresu  najneskôr  do 
30.10.2014.

Spoločenský večer:
V čase  od  19:00  do  01:00  sa  uskutoční  spoločenský  večer  v Kongresovej  miestnosti  na  8.  poschodí. 
Súčasťou spoločenského večera bude odovzdávanie cien pracovníkom hydinárskeho priemyslu, vystúpenie 
ľudovej hudby, večera a občerstvenie.

Účasť:
Vyplnenú záväznú prihlášku zašlite najneskôr do 28.10.2014 na mailovú adresu: 
molnar.unihyd@azet.sk.
Na prihláške uveďte všetky informácie o Vašej spoločnosti a mená účastníkov.

Cena:
Registračný poplatok sa platí za každého účastníka seminára. Zahŕňa občerstvenie, obed a  vstup na večerný 
program. Nie sme platcami DPH. Pre členov Únie hydinárov Slovenska je poskytnutá zľava.
Poplatok Suma za 1 účastníka
Základný 100,- EUR
Člen ÚHS   80,- EUR
Nečlen ÚHS s propagáciou 130,- EUR
Nečlen ÚHS s prezentáciou, prednáškou 160,- EUR

Spôsob platby:
Registračný  poplatok  uhraďte  najneskôr  do  28.10.2014  bankovým  prevodom  na  účet  Únie  hydinárov 
Slovenska vedený vo Všeobecnej  úverovej  banke,  číslo  účtu:  958808112/0200 na základe nami  mailom 
zaslanej faktúry podľa údajov z Vašej prihlášky. 
Originálny daňový doklad Vám bude vystavený po uhradení registračného poplatku a odovzdaný Vám bude 
pri  prezentácii  na  Seminári  ÚHS.  Dátum uskutočnenia  zdaniteľného plnenia  je  dátum úhrady poplatku. 
Prihláseným účastníkom bez uhradeného registračného poplatku nebude umožnený vstup na seminár.



Ubytovanie:
Ubytovanie si účastníci seminára zabezpečujú a     hradia samostatne.   
Únia hydinárov Slovenska zabezpečila rezerváciu jedno a dvojlôžkových izieb pre účastníkov seminára do 
28.10.2014 za zvýhodnených cenových podmienok na 1 alebo 2 noci  z 03.11.2014 na 04.11.2014 alebo 
z 04.11.2014 na 05.11.2014. Pri objednávaní ubytovania na hoteli  uvádzajte,  že ste účastníkmi Seminára 
ÚHS. Po tomto termíne neobjednanú ubytovaciu kapacitu hotel negarantuje.
Požiadavku na ubytovanie si záujemcovia rezervujú samostatne objednávkou v hoteli Permon: 
Ing. Ingrid Žitňáková, sales manager, tel.: 052 47 10 804, mobil: 0914 33 00 56, fax: 052 44 90 133, mail: 
sales@hotelpermon.sk.
Cenník ubytovania:
1-lôžková izba 82,- EUR/noc
2-lôžková izba 90,- EUR/noc

Raňajky, vstup do fitness a vstup na bazén v čase 07:00-10:00 zdarma. Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok 0,40  
EUR/osoba/deň. Poplatok za strážené parkovisko ja grátis.
Čas príchodu a odchodu: Prosím, berte na vedomie, že čas check-in je od 15:00 hod. Udeliť izbu pred 15:00 
hod. je predmetom dostupnosti. Čas check-out je do 11:00 hod. 
V prípade príchodu dňa 03.11.2014 večera formou švédskych stolov v reštaurácii hotela spolu s ostatnými  
hotelovými hosťami. Cena večere je 15 €/osoba a skladbu jedál zostavuje hotel. Švédske večere prebiehajú v  
čase 18:00–21:00 hod.

Voľnočasové aktivity:
K dispozícii  je  najväčší  hotelový wellness  komplex  na  Slovensku „Permon's  Paradise“,  ktorý je  vďaka 
svojim atrakciám skutočným rajom wellnessu.
Permon's Paradise tvorí 5 "rajov": AQUA & KIDS' Paradise (bazénová časť), SAUNA Paradise (saunová 
časť), SPA Paradise (pestrá ponuka masáží), BEAUTY Paradise (ponuka telových a tvárových ošetrení).
Ceny  vstupov  do  wellness  komplexu  AQUA &  KIDS´  &  SAUNA Paradise  pre  ubytovaných  hostí:   
* 3-hodinový vstup: 14 €
* celodenný vstup: 20 €
 
Ďalšie  doplnkové  služby,  ktoré  ponúka  náš  hotel:  biliard,  stolný  tenis,  stolný  futbal,  plavecký  bazén 
(25x12m), šípky, kolky, fitness, masáže a kozmetické služby.

Živá hudba v čase 19:00 – 23:00 hod. v Dennom bare, príjemné posedenie pri reprodukovanej hudbe v 
ďalších strediskách.
Nočný bar s DJ-om  otvorený v dňoch utorok – sobota od 21:00 – 03:00 hod. 

Rezervovanie ubytovania a služieb sa riadi Obchodnými podmienkami Grand hotela Permon, s.r.o., ktoré sú 
zverejnené na  www.hotelpermon.sk.  Zaslaním objednávky na služby objednávateľ vyhlasuje, že sa pred 
objednaním  riadne  oboznámil  s Obchodnými  podmienkami  poskytovateľa  Grand  hotel  Permon,  s.r.o. 
a s týmito súhlasí. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Organizačné informácie, prihlášky:

Ing. Daniel Molnár, Únia hydinárov Slovenska
tel: 0911 226 814, mail: molnar.unihyd@azet.sk, www.uniahydinarov.sk

http://www.uniahydinarov.sk/
http://link.azet.sk/?w=1&data-external=yes&link=http%3A//www.hotelpermon.sk/
http://link.azet.sk/?link=mailto%3Aobchod@hotelpermon.sk


„SEMINÁR ÚNIE HYDINÁROV SLOVENSKA 2014“
Termín konania: 04.11.2014 (utorok)
Miesto konania: Grand hotel PERMON, Podbanské, Slovenská republika

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
ORGANIZÁCIA:

Názov:

Ulica:

PSČ: Mesto: Štát:

IČO: IČ DPH/DIČ:

Telefónne číslo: Mailová adresa:

ÚČASTNÍCI SEMINÁRA:

Titul, meno, priezvisko:

Titul, meno, priezvisko:

Titul, meno, priezvisko:

Titul, meno, priezvisko:

Výška registračného poplatku:
Poplatok Suma za 1 účastníka
Základný 100,- EUR
Člen ÚHS   80,- EUR
Nečlen ÚHS s propagáciou 130,- EUR
Nečlen ÚHS s prezentáciou, prednáškou 160,- EUR

Registračný poplatok sa platí za každého účastníka seminára. 
Zahŕňa občerstvenie, obed a vstup na večerný program.
Členom ÚHS bude poskytnutý priestor na propagáciu bezplatne. 
Nečlenovia ÚHS s propagačnými materiálmi budú platiť poplatok za prvého účastníka vo výške 130,- EUR 
a nečlenovia ÚHS s prezentáciou vo forme prednášky  poplatok za prvého účastníka vo výške 160,- EUR. Za 
každého ďalšieho účastníka budú platiť základný poplatok vo výške 100,- EUR.
 
Poplatok spolu vo výške:  …............EUR 
Registračný poplatok uhraďte najneskôr do 28.10.2014 bankovým prevodom na účet  Únie hydinárov 
Slovenska vedený vo Všeobecnej  úverovej  banke,  číslo  účtu:  958808112/0200 na základe nami  mailom 
zaslanej faktúry podľa údajov z Vašej prihlášky. 

Máme záujem o propagáciu našej spoločnosti: Áno Nie
Forma propagácie, prezentácie: …...................................................................................................................
Máme záujem o vloženie našich propagačných materiálov do tašiek: Áno Nie
Máme záujem o vloženie prezentácie našej firmy na CD zo Seminára ÚHS: Áno Nie
Vyplnenú záväznú prihlášku zašlite mailom najneskôr do 28.10.2014 na mailovú adresu:
molnar.unihyd@azet.sk
Požiadavku na ubytovanie si záujemcovia rezervujú samostatne objednávkou v hoteli Permon:  Ing. Ingrid Žitňáková, 
sales manager, tel.: 052 47 10 804, mobil: 0914 33 00 56, fax: 052 44 90 133, mail: sales@hotelpermon.sk.

http://link.azet.sk/?link=mailto%3Aobchod@hotelpermon.sk
mailto:molnar.unihyd@azet.sk

