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MANAŽERSKÉ FÓRUM
Česká zemědělská univerzita
Praha – 18.11.2015
18.11.2015 na České zemědělské univerzitě v Praze se konalo manažerské fórum
předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích manažerů společností zemědělství,
potravinářství, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví Středočeského
a Ústeckého kraje s odborným seminářem a se společensko-marketingovým
programem.
Hlavní záštitu nad akcí převzal:
 Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c. – rektor ČZU Praha
 Ing. Miroslav Toman, CSc. – prezident Agrární komory ČR a Potravinářské
komory ČR
 Ing. Martin Pýcha – předseda zemědělského svazu ČR a viceprezident AK ČR
Odborný seminář zaujal všechny posluchače, kterých se sešlo více než 400.
Zahájení odborné části provedl Ing. Jaroslav Mikoláš, předseda OAK Rakovník a
člen DR AK ČR.
V odborné části vystoupili s prezentacemi:
 Rostlinná výroba a její výhled – Prof. Ing. Josef Pulkrábek, vedoucí Katedry
RV FAPPZ ČZU Praha
 Současný stav a trendy v chovu hospodářských zvířat v roce 2015 – Doc. Ing.
Roman Stupka, CSc., proděkan a vedoucí Katedry speciální zootechniky
FAPPZ ČZU Praha
 Moderní trendy v mechanizaci zemědělství – Prof. Dr. Ing. František Kumbály,
vedoucí Katedry zemědělských strojů TF ČZU Praha
 Produktivita agrárního sektoru v ČR a EU – Doc. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.,
docent Katedry ekonomiky PEF ČZU Praha
 Prezentace fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů – Prof. Ing.
Pavel Tlustoř, CSc.
 Prezentace provozně ekonomické fakulty
 Prezentace Středočeské regionální potraviny 2015 – Ing. Hana Vandělíková,
ředitelka RAK Středočeského kraje



Prezentace Regionální potraviny Ústeckého kraje 2015 – Ludmila Holadová,
ředitelka OAK Most

Při této příležitosti provedla Okresní agrární komora Most ochutnávku regionálních
potravin Ústeckého kraje. A stejně tak provedla Ing. Gabriela Jeníčková ochutnávku
regionálních potravin Středočeského kraje.
Účastníci fóra velmi dobře hodnotili kvalitu vítězných regionálních potravin obou
krajů.
Pak následovala exkurze v areálu ČZU v Praze s výkladem a poté kulturní program
„Možná přijde i kouzelník…“
Závěrem tohoto manažerského fóra bylo konstatováno, že manažerské fórum splnilo
své poslání, setkala se zde odborná zemědělská veřejnost s představiteli
akademické obce.
Podle našeho názoru to bylo nejlepší manažerské fórum v poslední době.
Děkujeme organizátorovi této akce panu Ing. Jaroslavu Tomšů z firmy AGROTOM,
marketing a Ing. Jaroslavu Mikolášovi, předsedovi OAK Rakovník za zorganizování
tak odborné a potřebné akce.
Prezentace z manažerského fóra naleznete na webovém portálu www.kisuk.cz
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