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Organizátorom VIII. ročníka kongresu 
World Deer Congress Slovakia 2020 
je Slovenská asociácia chovateľov 
jeleňovitej zveri - SADF, ktorá vznikla v 
roku 2008. Od začiatku svojho pôso-
benia je členom medzinárodnej 
Federácie európskych asociácií cho-
vateľov jeleňovitej zveri, známa pod 
skratkou FEDFA (Federation of Euro-
pean Deer Farmers Associations).

SADF na profesionálnej úrovni 
združuje a zastupuje farmové a zver-
nicové chovy na Slovensku, zabez-
pečuje ich vzájomnú informova-
nosť, sprostredkuje kontakty s 
obdobnými orgánmi na Slovensku a 
vo svete. Zabezpečuje kontakty s 
výskumnými strediskami po celom 
svete.  Svojou odbornou činnosťou 
sa významne podieľa na predpisoch 
upravujúcich prácu a prostredie na 
farmách a vo zverniciach, s prísnym 
prihliadnutím na ochranu jeleňovitej 
zveri. Háji záujmy farmového a zver-
nicového chovu jeleňov v slovens-
kom a európskom legislatívnom 
prostredí.

SADF je organizátorom 
VIII. ročníka konferencie 
World Deer Congress Slovakia 
2020 - svetovej konferencie 
chovu jeleňovitej zveri za účasti 
medzinárodných farmárskych 
a poľovníckych asociácií, jednot-
livcov a odbornej verejnosti z 18 
štátov sveta. 

Svetová konferencia chovu jeleňovitých po prvýkrát v Európe



V roku 2009 organizovala SADF zatiaľ najväčšiu 
medzinárodnú konferenciu v histórií FEDFA, kde sa 
zišlo viac ako 150 odborníkov zo 14 krajín sveta. 

Vzhľadom na kapacitné obmedzenia podujatia (cca 500 
prítomných účastníkov) sa bude kompletný program konferencie 

vysielať online k laickej a odbornej verejnosti (odhadovaný počet 
sledovateľov je 500 000 ľudí). 



Organizačný výbor

• Prezident SADF 
   Ing. Jaroslav Pokorádi, PhD.

• Člen výboru SADF za sekciu farmového chovu 
   prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

• Člen výboru SADF za sekciu výživy zvierat 
   Ing. Peter Chudej, PhD.

• Člen výboru SADF za sekciu genetiky a informatiky 
   doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

• Člen SADF za sekciu právneho oddelenia
   Judr. Janette Prétiová

• Externý konzultant v oblasti marketingu a PR
   Ing. Katarína Židek Gaťášová

• Člen výboru SADF za sekciu veterinarnej starostlivosti
   MuDr. Zuzana Krchníková 

• Kontaktná osoba
   Ing. Jaroslav Pokorádi, PhD.
   Mail: pokoradi@hotmail.com
   Mobil: +421 902 916241

www.wdc2020.org @wdc2020 @wdc2020



Rámcový program 
VIII. Ročníka kongresu 

World Deer Congress Slovakia 2020

11.10. 2020 – 16.10. 2020 

Hotel Grand Jasná ****, 
Demänovská dolina,

 Liptov, Slovensko 

Kedy:

Kde:



11.10.2020
Nedeľa
• Príchod a registrácia účastníkov

13.10.2020
Utorok
09:00 • Národné správy zúčastnených krajín (prvá časť)
12:00 • Obed
14:00 • Národné správy zúčastnených krajín (druhá časť)
 

12.10.2020
Pondelok

 Slávnostné otvorenie kongresu • 14:00
    Plenárna prednáška organizátora • 16:00

                                                                          WDC Slovakia 2020 
  Večera pod záštitou prezidenta SADF • 18:00

14.10.2020
Streda

 Technológia chovu jeleňovitých • 09:00
    Zverina • 10:00 

Parožie v lyku • 11:00 
Obed • 12:00

Výživa jeleňovitých • 13:00 
Welfare a veterinárna starostlivosť • 14:00 

Reprodukcia jeleňovitých • 15:00
Genetika jeleňovitých • 16:00 

Záver a diskusia k pilotným prednáškam • 17:00 

Odborná a vedecká časť - pilotné prednášky a témy



15.10.2020
Štvrtok
• Bezpečnosť a dosledovateľnosť zveriny
• Potenciál využitia parožia v lyku v krajinách EU
• Trofejová kvalita parožia v praxi SCI vs CIC
• Welfare a zdravie v chove jeleňovitých
• Precízny manažment v chove jeleňovitých
• Poľovnícky manažment
• Výživa a kŕmenie zveriny
• Udržateľný chov a využitie vedľajších produktov chovu
• Reprodukcia a biotechnológia v chove jeleňovitých
• Klub slovenských poľovníčok a farmárok
• Kynológia v chove jeleňovitých 

17. – 18.10.2020
Sobota – Nedeľa
• Poľovačka (jeleň európsky, daniel škvrnitý, muflón 
   obyčajný, diviak, bažant)
• Farmové chovy zveriny
• Turistika v Nízkych a Vysokých Tatrách (Národné parky)
• Termálne kúpele
• Exkurzie Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha
• O�-road Tour
 

16.10.2020
Piatok

 Profesionálna exkurzia a národný • 09:00 – 24:00
                                          slávnostný večer 

    

Workshopy a tematické prednášky

Voliteľné prehliadky/činnosti podľa typu:



Sprievodné podujatia a 
výstavy miestnej produkcie

• Lov a výroba (produkty určené k lovu, 
   trofeje, iné ..) 

• Zverina a výrobky z nich 

• Lokálne ovčie produkty

• Predstavenie národných remeselných výrob 
   a ich produktov

• Predstavenie jedinečných národných produktov



Hotel Grand Jasná

www.grandjasna.sk

044/523 19 00

Liptovský Mikulaš, Demänovská Dolina 71, 031 01 
Demänovská Dolina



VIII. ročník  kongresu
World Deer Congress Slovakia 2020

Tešíme sa na vašu účasť.


