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V prípade záujmu vyplňte priloženú prihlášku a zašlite ju faxom alebo poštou.
Prihlasovať sa môžete aj cez www.agrobiznis.sk. 
Uzávierka prihlášok 31.1.2013

830–900 Prezentácia účastníkov

900 Privítanie, otvorenie

910 – 940 Makroekonomický vývoj na Slovensku v roku 2013 – Zdenko Štefanides, hlavný ekonóm VÚB, a.s.

940 – 1010 Eurokríza – príčiny, scenáre, riešenia – Juraj Karpiš, analytik INESS

1010 – 1035 Šance mladých farmárov v novom programovacom období SPP 2014 – 2020 – Bálint Pém, predseda ASYF (Združenie mladých farmárov Slovenska)

1035 – 1100 Skúsenosti absolventov SPU Nitra z práce na špičkových slovenských farmách   

1100 – 1145 Predstavenie semifi nalistov súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec, hlasovanie o NAJ dievča agrobiznisu, NAJ chlapca agrobiznisu
(hlasujú účastníci konferencie)

1145 – 1215 Prestávka, občerstvenie

1215 – 1245 Očakávaný vývoj cien plodín na burzách v USA a Európe v roku 2013 – Michal Májek, portfólio manažér, Tatra asset management, a.s.

1245 – 1315 Možnosti stabilizácie príjmov farmárov prostredníctvom hedžingu – Tomáš Plavec, analytik Trim Broker, a.s

1315 – 1345 Čaká nás éra vysokých cien agrokomodít? Využime to v prospech rozvoja poľnohospodárstva – David Karkulín, AGROMAGAZÍN

1345 – 1430 Obed

1430 – 1530 Semifi nále súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec, vyhlásenie výsledkov hlasovania účastníkov konferencie a poroty súťaže

Vložné 45 eur vrátane DPH (zahŕňa občerstvenie, obed a CD s prednáškami). Zľava pre členov ASYF (50 %).

Redakcia časopisu AGROMAGAZÍN vás pozýva na konferenciu

v  r o k u
2013

konanú dňa 7. februára 2013 o 900 hod. – Agrokomplex Nitra, Kongresová hala, pavilón K
Cieľom je diskutovať o ekonomických fundamentoch agrárneho podnikania v začínajúcom sa roku a načrtnúť 
východiská a smery pre jeho zefektívnenie.
V rámci konferencie sa uskutoční semifinále súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec
Súťaž NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec chce prispieť k zlepšeniu vnímania agrosektora občanmi Slovenska 
a zvýšiť záujem o štúdium poľnohospodárskych odborov na stredných školách




