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Spotrebiteľská atmosfé-
ra bola v auguste 2021 
optimistickejšia ako počas 
predchádzajúceho me-
siaca. Sezónne upravený 
indikátor spotrebiteľskej 
dôvery si medzimesač-
ne polepšil o 1,8 bodu 
a dosiahol hodnotu – 
18,8 bodu.

BRATISLAVA. Na 
náladu spotrebiteľov na Slo-
vensku mala vplyv aj miera 
nezamestnanosti, ktorá za-
čala v  druhej polovici roka 
klesať, a  tiež rastúci počet 
pracovných ponúk, uviedla 
Eva Sadovská, analytička 
Wood & Company.

„Na náladu spotrebiteľov 
vplýva mnoho faktorov – ich 
aktuálny stav, ale aj ich bu-
dúci vývoj. V prípade ekono-
mického vývoja sa v  tomto 
roku očakáva nárast hrubého 
domáceho produktu,“ uvied-
la E. Sadovská.

Okrem klesajúceho počtu 
ľudí bez práce a rastu pracov-
ných ponúk vidí za rastom 
indikátora spotrebiteľskej 
dôvery aj výrazné sporenie 
Slovákov počas pandémie, 
kde bola hlavným dôvodom 
takzvaná odložená spotreba.

„Ak teda ľudia v  úvod-
ných mesiacoch tohto roka 
nemíňali, nebolo to preto, 
že by nemali za čo, ale skôr 

preto, že nemali kde, keďže 
boli zatvorené kamenné ob-
chody či fyzické prevádzky 
rôznych služieb,“ spresni-
la analytička.

Mnohé nákupy odsúvali 
spotrebitelia na neskôr, keď 
budú obchody či prevádz-
ky opäť otvorené a  budú ich 
môcť osobne navštíviť.

Určitý pesimizmus spot-
rebiteľov, týkajúci sa in� ácie, 
je však podľa E. Sadovskej 
na mieste. In� ácia sa totiž 
v  tomto roku z  januárových 
0,7 percenta zvýšila na júlo-
vých 3,3 percenta, čo je za 
posledných osem rokov re-
kordne vysoká úroveň.

(tasr)

Optimizmus spotrebiteľov v auguste vzrástol
Vzhľadom na nedostatok 
vodičov kamiónov britská 
vláda vyzvala tamojšie 
podniky, aby začali za-
mestnávať Britov.

LONDÝN. „Chceme 
vidieť, že zamestnávate-
lia dlhodobo investujú do 
domácej pracovnej sily,“ 
cituje agentúra DPA z  vy-
hlásenia britského minister-
stva hospodárstva.

Vláda chce umožniť pre-
škoľovania a  integráciu ľudí 
na trh práce. Zamestnáva-
teľské združenia v  posled-
nom období vyzývali vládu, 
aby zmiernila pravidlá pri-
sťahovalectva. To však vláda 

odmietla, a  namiesto toho 
vyzvala jednotlivé branže, 
aby vytvorili príťažlivejšie 
pracovné podmienky a  aby 
ponúkli lepšie platy.

Nedostatok vodičov ka-
miónov sa už prejavuje 
v  regáloch supermarketov. 
Napríklad sieť rýchleho ob-
čerstvenia Nando’s  musela 
pre nedostatok kureniec 
zatvoriť desiatky ¢ liálok. 
Známemu reťazcu McDo-
nald’s  zasa chýbajú mliečne 
a čapované nápoje.

Združenie kamionistov 
Road Haulage Association 
vyčíslilo nedostatok vodičov 
na zhruba stotisíc. 

(tasr)

Majú problémy s potravinami

Tendencie a najnovší 
vývoj vo výrobe kŕmnych 
zmesí a v na to nadväzu-
júcej živočíšnej výrobe 
hodnotil na nedávnom 
stretnutí v Bratislave 
Marian Uhrík, predseda 
Predstavenstva Zväzu 
výrobcov krmív, sklado-
vateľov a obchodných 
spoločností SR.

BRATISLAVA. V tejto 
súvislosti však na spome-
nutom stretnutí veľa po-
vzbudivých a optimistických 
slov neodznelo. Skôr opak 
je pravdou. Marian Uhrík to 

podoprel tvrdením, že naprí-
klad „výroba kŕmnych zmesí 
sa dostala na dno“.

„Ak by sme mali dosiah-
nuť 80-percentnú sebestač-
nosť v  produkcii rozhodu-
júcich živočíšnych komodít, 
potom by sa výroba kŕmnych 
zmesí na Slovensku musela 
zvýšiť dvojnásobne,“ kon-
štatoval M. Uhrík.

Predseda Zväzu výrob-
cov krmív, skladovateľov 
a  obchodných spoločností 
(ZVKSOS) SR sa vo svojom 
vystúpení pred novinármi 
venoval aj cenám kŕm-
nych zmesí.

„Tieto ceny sa ešte v  ne-
dávnej minulosti vyznačovali 
stabilitou, avšak na prelome 
tohto a minulého roku, pre-
dovšetkým však v  jarných 
mesiacoch roku 2021, sme 
zaznamenali výrazný nárast 
cien kŕmnych zmesí,“ kon-
štatoval M. Uhrík.

Dodal, že podobné ceno-
vé skoky sme zaznamenali aj 
v rokoch 2003 a 2004 ako aj 
v rokoch 2011 a 2012.

„Takýto vývoj vyhovuje 
výrobcom kŕmnych zmesí, 
avšak pre mnohých produ-
centov živočíšnych komodít 
môže by fatálny,“ povedal 

M. Uhrík, keďže podľa jeho 
slov „z dôvodu nárastu cien 
kŕmnych zmesí stúpnu ná-
klady chovateľom zvierat 
približne o 25 percent“.

Dodal, že kŕmne zmesi 
sa na nákladoch na výrobu 
mäsa podieľajú približne 
55  percentami. V  inej sú-
vislosti potom uviedol, že 
potravinárska pšenica, kto-
rej ceny v  ostatnom období 
takisto významne vzrástli, 
sa približne 20 percentami 
podieľa na nákladoch na vý-
robu chleba a pečiva.

„Ako sa dá vidieť v  ob-
chodoch, maloobchodné 

ceny chleba a pekárskych vý-
robkov už v  podstate začali 
kopírovať rastúce ceny pše-
nice,“ konštatoval predseda 
ZVKSOS SR.

Ďalej potom konštato-
val, že v  súčasnej situácii, 
kedy rastú ceny pšenice 
a  aj ďalších rastlinných 
komodít „sa chovatelia 
hospodárskych zvierat 
ocitli v  mimoriadne nevý-
hodnej situácii“.

Vyššie uvedené údaje 
a  tendencie vonkoncom ne-
nahrávajú nieto rozvoju, 
ale dokonca ani stabilizácii 
živočíšnej výroby na Slo-
vensku. Svedčí o tom naprí-
klad aj neustály pokles sta-
vov ošípaných.

„Mierny pokles sme 
však v  uplynulom období 
zaznamenali aj v  chovoch 
brojlerov, kým stavy nosníc 
zostávajú stabilné,“ uviedol 
M. Uhrík.

Pomaly, avšak vytrvalo 
sa znižujú aj stavy dojníc. 
Avšak v  tomto prípade je 
pokles počtu chovaných 
zvierat vykompenzovaný 
vyššou úžitkovosťou.

Naopak, dramatický vý-
voj sme v  ostatnom období 
na Slovensku zaznamenali 
v chove oviec. Podľa údajov, 
ktoré novinárom posky-
tol predseda ZVKSOS SR 
sa stavy oviec v  období od 
roku 2016 do 2020 znížili 
z  369-tisíc na 294-tisíc je-
dincov, čo predstavuje po-
kles o 20,3 percenta.

BOHUMIL URBÁNIK

Rastúce ceny kŕmnych zmesí vyhovujú ich výrobcom, nie však chovateľom

Dosť dramatický vývoj sme v ostatnom období na Slovensku zaznamenali aj v chove oviec.

Kto nepozná váhu 
slov, ten nemôže 
poznať ľudí.  

KONFUCIUS

myšlienka

Keď sa 
v  minulom 
roku v rámci 
p r o t i p a n -
demických 
o p a t r e n í 
po prvý raz 
v  46-roč-

nej histórii neuskutočnila 
Medzinárodná poľnohos-
podárska a  potravinárska 
výstava Agrokomplex, 
niektorí komentátori v tom 
videli aj isté plus. Vraj 
možno že taká odmlka na-
koniec výstave aj pomôže. 
Vtedy zrejme ešte málokto 
tušil, že z ročnej odmlky sa 
stane prestávka dvojročná.

V  súčasnosti už o  plu-
soch nikto nehovorí. Prag-
maticky sa v  tejto situácii, 
plnej nepredvídateľných 
opatrení, zachovalo súčas-
né vedenie nitrianskeho 
výstaviska, keď tradičný 
augustový termín obsadilo 
výstavou s  názvom Tradí-
cie slovenského vidieka.

Viem, nebola to žiad-
na sláva a  o  prípadnom 
porovnaní s  veľkým Agro-
komplexom nemôže byť 
ani reči. Aj tak však podľa 
nášho názoru malo orga-
nizovanie tradícií vidieka 
svoj význam. Ak už nie pre 
nič iné tak potom aspoň 
kvôli určitej kontinuite. 
A aby sa aj širšej verejnosti 
dalo na známosť, že výsta-
visko a s ním aj Agrokom-
plex ešte žije.

Teraz už bude treba len 
dať pozor na to, aby nám 
nakoniec z  agrokomplexu 
i z Agrokomplexu nezostali 
len tradície.

BOHUMIL URBÁNIK

9. – 13. strana / 
Téma týždňa

Hnojenie 
maštaľným 
hnojom

Výroba zmesí sa dostala na dno

cena: 1,00 • predplatné: 0,80

KLIMATIZAČNÉ 
JEDNOTKY

www.kramp.sk

viac na str. 22

propaquizafop 100 g/l

spoľahlivý graminicíd na výdrol
obilnín v repke
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Zdroj: PPA – ATIS

1
1

4
,4

5

1
3

0
,8

6

1
1

6
,0

0

9
6

,8
1

1
0

5
,1

4130

110

90

70

50

30

ILUSTRAČNÉ FOTO – (AR)

34/ 2021  streda 25. augusta 

odborný týždenník  •  www.rno.sk  •  vychádzajú od roku 1930

www.agm-nr.sk

14/ 2019  streda 3. apríla 

odborný týždenník  •  www.rno.sk  •  vychádzajú od roku 1930

Slovenský výrobca vlastnej znaèky 

Stimulácia a protistresová ochrana 

info@galleko.com

Vedia to 
tí Česi robiť, 
s  uznaním 
p o k y v o v a l 
hlavou kole-
ga. Neprišlo 
mu to za-
ťažko. Boli 

sme na degustácii vína, 
pochádzajúceho z  viníc 
spoza rieky Moravy. Vtedy 
sa svet zdá sám osebe kraj-
ší, optimistickejší a  akýsi 
bezproblémový.

Nevdojak som si však 
na jeho slová spomenul 
počas uplynulého víken-
du. V  agentúrnom spra-
vodajstve som sa dočítal, 
že v  Čechách sa rozmáha 
svojrázny trend, spojený 
s  prenájmom hospodár-
skych zvierat.

Súkromné � rmy ponú-
kajú do prenájmu sliepky, 
a záujemcovia si tak môžu 
„vyprodukovať“ vlastné 
konzumné vajíčka. Sta-
rostlivosť o  trávnik možno 
zasa prenechať na to pre-
najatým ovciam či kozám. 
Pri pasení ich zavráti takis-
to prenajatý pes.

Klasik už pred rokmi 
tvrdil, že každého si možno 
kúpiť; pravda, ak je ponúk-
nutá dostatočne vysoká 
cena. Áno, tak funguje 
svet, v  ktorom sa dá kúpiť 
takmer všetko a  takmer 
každý.

Lenže načo kupovať, 
keď sa nielen zviera, ale aj 
človeka, dá aj prenajať…

BOHUMIL URBÁNIK

Prenájom

BRATISLAVA. Spot-
reba mliečnych výrobkov 
v  Číne rýchlo rastie. Mlieko 
nebolo súčasťou tradičné-
ho jedálnička a  so zvyšova-
ním životnej úrovne čínskej 
spoločnosti sa zvyšuje aj 
jeho spotreba.

Rapídny nárast z historic-
ky nízkeho základu bol za-

znamenaný okolo roku 2005 
a  Čína sa stala najdynamic-
kejším segmentom svetové-
ho trhu s  mliekom a  mlieč-
nymi výrobkami. Preto je aj 
jedným z  najvýznamnejších 
destinácií pre export mlieka 
z  EÚ. Nachádza sa v  prvej 
desiatke najväčších odbe-
rateľov, pričom je druhým 
najvýznamnejším odberate-
ľom sušeného odstredeného 
mlieka z  EÚ (v  roku 2018 
sa do Číny vyviezlo takmer 
100 000 ton a  v  porovna-
ní s  rokom 2016 sa objem 
takmer zdvojnásobil) a  tre-
tím najväčším odberateľom 

masla (takmer 8 000 ton 
v roku 2018).

Slovensko je jednou z  po-
sledných krajín Európy, kto-
rá do Číny mliečne výrobky 
nevyváža. Povolenie okrem 
nás chýba už len Chorvátsku, 
Estónsku, Lotyšsku a  Malte. 
Slovensko v  novembri 2018 
úspešne absolvovalo tech-
nickú certi� káciu mliekarní 
a tak by malo povolenie získať 
už o niekoľko dní na stretnu-
tí krajín strednej a  východ-
nej Európy s  predstaviteľmi 
Čínskej ľudovej republiky 
v  chorvátskom Dubrovníku. 
Stanislav Voskár, prezident 

Slovenského mliekarenského 
zväzu uviedol: „Práve tam by 
malo dôjsť k  de� nitívnemu 
spečateniu certi� kačného 
procesu slovenských mlieka-
rov pre vývoz do tejto výcho-
doázijskej krajiny podpísa-
ním príslušného protokolu.“ 
Výbornou príležitosťou na 
nadviazanie kontaktov s  od-
berateľmi bude účasť sloven-
ských producentov na jednej 
z  najvýznamnejších potravi-
nárskych výstav v  Šangha-
ji, ktorá sa uskutoční 5. 
– 11. novembra 2019. „S ra-
dosťou sme túto ponuku pri-
jali a nateraz máme pozitívnu 

reakciu siedmich slovenských 
mliekarní, členov Slovenské-
ho mliekarenského zväzu, 
ktorí sa chcú na tejto výstave 
zúčastniť. Vidíme to ako prí-
ležitosť na prvý priamy kon-
takt medzi našimi dodávateľ-
mi a  budúcimi odberateľmi. 
Keďže sme jedni z posledných 
z  Európskej únie, budeme 
musieť vyvinúť určité úsilie,“ 
dodal Stanislav Voskár.

Veľtrh však nepatrí k pod-
ujatiam zahrnutým do Ka-
lendára výstav 2019, takže 
zatiaľ nie je ani podporovaný 
zo strany Ministerstva pôdo-
hospodárstva a  rozvoja vi-
dieka SR. Nakoľko náklady 
na účasť môžu dosiahnuť de-
saťtisíce eur, naše mliekarne 
chcú s  rezortom o  možnej 
podpore ešte rokovať. „Dú-
fame, že tak ako minister-
stvo pôdohospodárstva pod-
poruje aj iné svetové výstavy, 
pootvorí dvere výrobcom 
mliečnych výrobkov na Slo-
vensku na perspektívny čín-
sky trh. Práve výstava v Šan-
ghaji je pre nás nesmierne 
dôležitá, ako to dosiahnuť,“ 
dodal Stanislav Voskár.

Slovenský mliekarenský 
zväz sa o expanziu na čínsky 
trh usiloval niekoľko rokov. 
Od januára 2013 je potreb-
ná bilaterálna dohoda medzi 
Čínou a  exportnou krajinou 
k  povoleniu vývozu mlieč-
nych produktov, pričom 
Slovensko o  túto možnosť 
požiadalo ešte v roku 2014.

MALVÍNA GONDOVÁ

Export môže prispieť k zlepšeniu stavu v sektore prvovýroby mlieka v SR

Slovenské mlieko do Číny

Väčší dopyt po mlieku by mohol podporiť jeho výrobu na Slovensku.

FOTO – ARCHÍV
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Výnimočný účinok 
na buriny v kukurici CAMIX
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 AGM, spol. s r.o.
servis výrobní
kŕmnych zmesí 
0905 508 640
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Pulsar® Plus
Plus pre vašu slnečnicu
  Najmodernejšie hybridy s génom CL+   

  Vysoká úroveň selektivity CL+ hybridov voči imazamoxu 

  Silný účinok proti problematickým jedno- a dvojklíčnolistovým burinám  
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Produkčný systém pre slnečnicu
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37 %

Čas urobiť 
rozhodnutie, čím 

ošetríte svoje pole
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Slovenské mlieko v naj-
bližších dňoch získa po-
volenie na vývoz do Číny. 
Doteraz sme tam vyvážali 
najmä víno, nealkoholické 
nápoje a hmyz, konkrétne 
čmeliaky.

www.bauer-at.com  
d.simko@bauer-at.com , +421 917 755 887        m.keckes@bauer-at.com, +421 917 762 522
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Každý rok mnohí poľno-
hospodári netrpezlivo 
očakávajú slávnostné vy-
hlásenie výsledkov súťaže 
Top Agro Slovensko. Minu-
lý rok pandémia zabránila 
zorganizovať toto podu-
jatie, pričom išlo práve 
o jubilejný 25. ročník.

ŠAMORÍN. Preto sa 
v trochu netradičnom termí-
ne – 18. augusta – organizá-
tori rozhodli zrealizovať sláv-
nostné odovzdávanie cien 
hneď za dva ročníky naraz. 

V  hoteli X -Bionic v  Šamo-
ríne zástupcovia úspešných 
manažmentov v  poľnohos-
podárstve si prevzali oce-
nenia za 25. ročník (hospo-
dárske výsledky roku 2019) 
a  26. ročník (hospodárske 
výsledky roku 2020). Hlavné 
ceny pre absolútnych víťazov 
boli teda tento rok dve – za 
rok 2019 sa stal absolútnym 
víťazom samostatne hos-
podáriaci roľník František 
Szaxon zo Zatína a  za rok 
2020 spoločnosť FirstFarms 
Gabčíkovo, s. r. o.

Organizátorom súťaže 
je už viac ako štvrťstoročie 
Klub poľnohospodárskych 
novinárov v  spolupráci so 
Slovenskou poľnohospo-
dárskou a  potravinárskou 
komorou. Záštitu nad podu-
jatím prevzalo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a  roz-
voja vidieka SR. Do súťaže 
sa každý rok zapojí takmer 
tisícka poľnohospodárov, 
hospodáriacich v  rôznych 
formách podnikania. Sú 
medzi nimi obchodné spo-
ločnosti, poľnohospodár-

ske družstvá aj samostatne 
hospodáriaci roľníci – malí 
aj veľkí hospodári na pôde. 
Tabuľku najlepších zosta-
vuje každoročne Výskumný 
ústav poľnohospodárstva 
a potravinárstva Národného 
poľnohospodárskeho a  po-
travinárskeho centra.

Riaditeľ VÚEPP – NPPC 
Štefan Adam uviedol: „Už 26 
rokov kráčame v tejto súťaži 
bok po boku s  Klubom poľ-
nohospodárskych novinárov. 
Začiatky neboli jednoduché, 
bolo treba vypracovať meto-

diku, na základe ktorej pod-
niky hodnotíme. Je to širšia 
škála ekonomických ukazo-
vateľov, uvádzaných v  Infor-
mačných listoch MPRV SR, 
ktoré zohľadňujú ročné da-
ňové priznania prihlásených 
subjektov. Základnými uka-
zovateľmi sú rentabilita cel-
kového kapitálu, produktivi-
ta práce z  pridanej hodnoty 
a nákladovosť výnosov z poľ-
nohospodárskej činnosti bez 
dotácií. Na základe týchto 
ukazovateľov sú každoročne 
podniky zoradené do ko-
nečného poradia „Top 100“. 
Ide o  podniky, ktoré majú 
vysokú ekonomickú bonitu 
a  predstavujú chrbtovú kosť 
slovenského poľnohospodár-
stva.“

Predseda Klubu poľno-
hospodárskych novinárov 
Jozef Sedlák povedal: „Pí-
saním o  poľnohospodároch 
máme možnosť pripomínať 
ich úlohu v našej spoločnos-
ti. Bolo by dobré, keby ju 
viac vnímali aj naši ministri, 
poslanci, jednoducho politi-
ci, aby zadosťučinili poľno-
hospodárstvu a  našli preň 
zdroje a  všetko podstatné, 
čo potrebuje, aby si spoloč-
nosť uvedomila, že pre túto 
krajinu potrebuje dobrého 
hospodára.“

Fotoreportáž z  odovzdá-
vania cien aj bližšie informá-
cie o  víťazoch jednotlivých 
kategórií sa dozviete na na-
sledujúcich stranách.

MALVÍNA GONDOVÁ

Ceny si prevzali absolútni víťazi aj víťazi kategórií dvoch ročníkov Top Agro

Dvojitá slávnosť pre manažérov  

Hlavným organizátorom súťaže je Klub poľnohospodárskych novinárov a odborným garantom Výskumný ústav poľnohospodárstva 
a potravinárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

N o v á 
a m e r i c k á 
štúdia opäť 
potvrdila, 
že upuste-
nie od kon-
v e n č n é h o 
obrábania 

pôdy a  inteligentný výber 
medziplodín robia pesto-
vanie plodín výnosnejším. 

Štúdia bola uskutočne-
ná na 100 farmách produ-
kujúcich najmä kukuricu 
a sóju. 

Cieľom štúdie bolo 
zistiť, či sú agronomické 
výhody zdravej pôdy spre-
vádzané aj ekonomickými 
výhodami. Podstatná je aj 
skutočnosť, že táto štúdia 
nepočítala so žiadnymi do-
táciami. 

Farmy, zahrnuté v štúdii 
obhospodarovali priemer-
nú výmeru 810 ha. Všetky 
podniky hospodárili päť 
rokov takým spôsobom, 
aby zlepšili zdravie svojich 
pôd. Navyše, niekoľko ro-
kov využívajú bezorbovú 
technológiu a desaťročie aj 
krycie plodiny a  medziplo-
diny. Na polovici ich pôd sa 
nachádzali krycie plodiny, 
pričom typická výmera plo-
chy bežných fariem je 5 %. 

Výsledok? Pozitívny, 
a to takmer na všetkých zú-
častnených farmách. Čis-
tý zisk z  hektára sa zvýšil 
v  priemere o  51,60 dolára 
za kukuricu a o 44,80 dolá-
ra za sóju!

LADISLAV ZÁVODSKÝ

inzercia

Caryx®

  Väčší a silnejší koreňový 
systém a spevnenie 
koreňového krčku

  Redukcia nadzemnej časti 
rastliny a založenie bočných 
vetiev

  Zvýšenie zimuvzdornosti
  Preventívne a kuratívne 

pôsobenie proti chorobám 
(fómová hniloba)

www.agro.basf.sk
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Vaše úrody 2021 nájdete na www.lgseeds.sk

            

metazachlor 400 g/l + clomazone 360 g/l

preemergentné riešenie
burín v repke

BUTISAN 400 SC + CLOMATE

9 770231 661004

3 4
ISSN 0231-6617

FOTO – M. HUBA

Efektívne
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Slovenský výrobca vlastnej znaèky 

Stimulácia a protistresová ochrana 

info@galleko.com

Vedia to 
tí Česi robiť, 
s  uznaním 
p o k y v o v a l 
hlavou kole-
ga. Neprišlo 
mu to za-
ťažko. Boli 

sme na degustácii vína, 
pochádzajúceho z  viníc 
spoza rieky Moravy. Vtedy 
sa svet zdá sám osebe kraj-
ší, optimistickejší a  akýsi 
bezproblémový.

Nevdojak som si však 
na jeho slová spomenul 
počas uplynulého víken-
du. V  agentúrnom spra-
vodajstve som sa dočítal, 
že v  Čechách sa rozmáha 
svojrázny trend, spojený 
s  prenájmom hospodár-
skych zvierat.

Súkromné � rmy ponú-
kajú do prenájmu sliepky, 
a záujemcovia si tak môžu 
„vyprodukovať“ vlastné 
konzumné vajíčka. Sta-
rostlivosť o  trávnik možno 
zasa prenechať na to pre-
najatým ovciam či kozám. 
Pri pasení ich zavráti takis-
to prenajatý pes.

Klasik už pred rokmi 
tvrdil, že každého si možno 
kúpiť; pravda, ak je ponúk-
nutá dostatočne vysoká 
cena. Áno, tak funguje 
svet, v  ktorom sa dá kúpiť 
takmer všetko a  takmer 
každý.

Lenže načo kupovať, 
keď sa nielen zviera, ale aj 
človeka, dá aj prenajať…

BOHUMIL URBÁNIK

Prenájom

BRATISLAVA. Spot-
reba mliečnych výrobkov 
v  Číne rýchlo rastie. Mlieko 
nebolo súčasťou tradičné-
ho jedálnička a  so zvyšova-
ním životnej úrovne čínskej 
spoločnosti sa zvyšuje aj 
jeho spotreba.

Rapídny nárast z historic-
ky nízkeho základu bol za-

znamenaný okolo roku 2005 
a  Čína sa stala najdynamic-
kejším segmentom svetové-
ho trhu s  mliekom a  mlieč-
nymi výrobkami. Preto je aj 
jedným z  najvýznamnejších 
destinácií pre export mlieka 
z  EÚ. Nachádza sa v  prvej 
desiatke najväčších odbe-
rateľov, pričom je druhým 
najvýznamnejším odberate-
ľom sušeného odstredeného 
mlieka z  EÚ (v  roku 2018 
sa do Číny vyviezlo takmer 
100 000 ton a  v  porovna-
ní s  rokom 2016 sa objem 
takmer zdvojnásobil) a  tre-
tím najväčším odberateľom 

masla (takmer 8 000 ton 
v roku 2018).

Slovensko je jednou z  po-
sledných krajín Európy, kto-
rá do Číny mliečne výrobky 
nevyváža. Povolenie okrem 
nás chýba už len Chorvátsku, 
Estónsku, Lotyšsku a  Malte. 
Slovensko v  novembri 2018 
úspešne absolvovalo tech-
nickú certi� káciu mliekarní 
a tak by malo povolenie získať 
už o niekoľko dní na stretnu-
tí krajín strednej a  východ-
nej Európy s  predstaviteľmi 
Čínskej ľudovej republiky 
v  chorvátskom Dubrovníku. 
Stanislav Voskár, prezident 

Slovenského mliekarenského 
zväzu uviedol: „Práve tam by 
malo dôjsť k  de� nitívnemu 
spečateniu certi� kačného 
procesu slovenských mlieka-
rov pre vývoz do tejto výcho-
doázijskej krajiny podpísa-
ním príslušného protokolu.“ 
Výbornou príležitosťou na 
nadviazanie kontaktov s  od-
berateľmi bude účasť sloven-
ských producentov na jednej 
z  najvýznamnejších potravi-
nárskych výstav v  Šangha-
ji, ktorá sa uskutoční 5. 
– 11. novembra 2019. „S ra-
dosťou sme túto ponuku pri-
jali a nateraz máme pozitívnu 

reakciu siedmich slovenských 
mliekarní, členov Slovenské-
ho mliekarenského zväzu, 
ktorí sa chcú na tejto výstave 
zúčastniť. Vidíme to ako prí-
ležitosť na prvý priamy kon-
takt medzi našimi dodávateľ-
mi a  budúcimi odberateľmi. 
Keďže sme jedni z posledných 
z  Európskej únie, budeme 
musieť vyvinúť určité úsilie,“ 
dodal Stanislav Voskár.

Veľtrh však nepatrí k pod-
ujatiam zahrnutým do Ka-
lendára výstav 2019, takže 
zatiaľ nie je ani podporovaný 
zo strany Ministerstva pôdo-
hospodárstva a  rozvoja vi-
dieka SR. Nakoľko náklady 
na účasť môžu dosiahnuť de-
saťtisíce eur, naše mliekarne 
chcú s  rezortom o  možnej 
podpore ešte rokovať. „Dú-
fame, že tak ako minister-
stvo pôdohospodárstva pod-
poruje aj iné svetové výstavy, 
pootvorí dvere výrobcom 
mliečnych výrobkov na Slo-
vensku na perspektívny čín-
sky trh. Práve výstava v Šan-
ghaji je pre nás nesmierne 
dôležitá, ako to dosiahnuť,“ 
dodal Stanislav Voskár.

Slovenský mliekarenský 
zväz sa o expanziu na čínsky 
trh usiloval niekoľko rokov. 
Od januára 2013 je potreb-
ná bilaterálna dohoda medzi 
Čínou a  exportnou krajinou 
k  povoleniu vývozu mlieč-
nych produktov, pričom 
Slovensko o  túto možnosť 
požiadalo ešte v roku 2014.

MALVÍNA GONDOVÁ

Export môže prispieť k zlepšeniu stavu v sektore prvovýroby mlieka v SR

Slovenské mlieko do Číny

Väčší dopyt po mlieku by mohol podporiť jeho výrobu na Slovensku.

FOTO – ARCHÍV

cena: nepredajné

Výnimočný účinok 
na buriny v kukurici CAMIX

 

www.am-agro.com

 AGM, spol. s r.o.
servis výrobní
kŕmnych zmesí 
0905 508 640

www.agm-nr.sk

www.agro.basf.sk

Pulsar® Plus
Plus pre vašu slnečnicu
  Najmodernejšie hybridy s génom CL+   

  Vysoká úroveň selektivity CL+ hybridov voči imazamoxu 

  Silný účinok proti problematickým jedno- a dvojklíčnolistovým burinám  

  Vynikajúce zadržanie a priľnavosť účinnej látky na povrchu listu spolu s jej razantným 
prienikom voskovou vrstvou vďaka novej technológii zmáčadiel

Produkčný systém pre slnečnicu

inzercia

Využite naše
zľavy až do 

37 %

Čas urobiť 
rozhodnutie, čím 

ošetríte svoje pole

Kontaktujte nášho obchodného zástupcu.
www.syngenta.sk
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Slovenské mlieko v naj-
bližších dňoch získa po-
volenie na vývoz do Číny. 
Doteraz sme tam vyvážali 
najmä víno, nealkoholické 
nápoje a hmyz, konkrétne 
čmeliaky.

www.bauer-at.com  
d.simko@bauer-at.com , +421 917 755 887        m.keckes@bauer-at.com, +421 917 762 522

Vývoj cien niektorých 
základných poľnohospo-
dárskych komodít v uply-
nulom období ovplyvňoval 
ich nízke zásoby. Aj to je 
jeden zo záverov, ktoré 
odzneli na tlačovej besede 
Zväzu výrobcov krmív, 
skladovateľov a obchod-
ných spoločností SR.

BRATISLAVA. Na 
pravidelnom každoročnom 
stretnutí s novinármi v Bra-
tislave o  tejto téme refero-
val Jozef Rebro, predseda 
Revíznej komisie Zväzu vý-

robcov krmív, skladovateľov 
a  obchodných spoločností 
SR (ZVKSOS).

Z  jeho ďalších slov vyply-
nulo, že napriek rastu pro-
dukcie vyššie uvedených ko-
modít v pestovateľskom roku 
2020/2021 bol pre uplynulé 
obdobie charakteristický aj 
prudký rast ich spotreby.

„Výsledkom sú neprime-
rane nízke zásoby,“ konšta-
toval J. Rebro. Svoje tvrde-
nie ilustroval na príklade 
z  USA, kde podľa jeho slov 
majú na zásobách len 4 mi-
lióny ton sóje.

Ceny hlavných poľnohos-
podárskych komodít však 
ovplyvňoval aj vývoj počasia 
a obavy z možného šírenia sa 
delta vírusu.

Ohľadne vyhliadok na novú 
úrodu v krajinách EÚ panuje 
podľa J. Rebra v prípade väč-
šiny plodín optimizmus. Týka 
sa výšky priemerných hektá-
rových úrod, z čoho sa potom 
odvíja aj celkový nárast pro-
dukcie pšenice a  ďalších plo-
dín ako aj olejnín.

Predstaviteľ ZVKSOS 
upriamil pozornosť aj na 
značný rast cien niektorých 

komodít v  uplynulom obdo-
bí. Tak napríklad k  30.  júlu 
tohto roku zaznamenali sve-
tové ceny repky medziročný 
nárast až o 39 percent. Ceny 
pšenice sa v rovnakom obdo-
bí zvýšili o 18 percent.

„To bude mať vplyv aj na 
rast cien kŕmnych zmesí 
a  následne aj na rast cien 
bravčového mäsa, ale po-
dobný vývoj môžeme pred-
pokladať aj v prípade múky,“ 
konštatoval J. Rebro.

Zároveň však dodal, že na 
svetovom trhu rastú aj ceny 
viacerých iných komodít. 

Ako príklad uviedol ceny 
kávy, výrobkov zo železa 
či ceny dreva. Rastú však 
aj ceny plynu, dopravy a  aj 
cena pracovnej sily.

Predstaviteľ ZVKSOS 
konštatoval, že nárast dopy-
tu po poľnohospodárskych 
komoditách vo svete vyvolá 
rast ich produkcie. Jedinou 
výnimkou podľa jeho názoru 
môže byť situácia v  európ-
skych krajinách, keďže „EÚ 
sa v  tomto prípade vydala 
opačným smerom“.

„EÚ robí inú politiku 
ako Čína alebo USA, kde 
sa ohľadne väčšej ochrany 
životného prostredia a  eko-
logizácie produkcie obme-
dzujú viac menej len na 
prísľuby,“ povedal J. Rebro. 
Aj preto podľa jeho mienky 
v  západnej Európe klesajú 
hektárové úrody repky.

Európska únia sa podľa 
jeho názoru nepozerá za svo-
je hranice a  situáciu nevidí 
v  kontexte. Výsledkom toho 
je nekoncepčnosť v  agrárnej 
politike a v obchode s agrár-
nymi komoditami. Ilustroval 
to na číslach: do krajín EÚ sa 
na jednej strane ročne dová-
ža 6 miliónov ton repky a 16 
miliónov ton kukurice, ale na 
druhej strane sa z EÚ vyváža 
30 miliónov ton pšenice.

Aj v  dôsledku nie-
ktorých protichodných 
opatrení sa tak EÚ stáva 
v  produkcii základných poľ-
nohospodárskych komo-
dít nekonkurencieschopná.

BOHUMIL URBÁNIK

cena: 1,00 • predplatné: 0,80

Ústav má nového riaditeľa

BRATISLAVA. Mi-
nister pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR Samuel 
Vlčan odvolal z  funkcie ge-
nerálnej riaditeľky tohto 
ústavu Janu Vargovú a záro-
veň vymenoval do tejto funk-
cie Jána Berceliho. V piatok 
o tom informovalo minister-
stvo pôdohospodárstva.

Vedenie MP RV SR dôvod 
odvolania doterajšej gene-
rálnej riaditeľky neuviedlo, 
no minister sa odchádzajú-

cej riaditeľke poďakoval za 
jej doterajšiu prácu.

Nový generálny riaditeľ 
ÚKSÚP Ján Berceli je ab-
solventom Fakulty manage-
mentu Univerzity Komen-
ského v Bratislave. V rokoch 
1998  – 2003 riadil výrobu 
v  súkromnej spoločnosti, 
zameranej na potravinársku 
výrobu. Od roku 2003 pôso-
bil na pozícii zástupcu ob-
chodného riaditeľa, kde mal 
na starosti najmä riadenie 
siete obchodných manažé-
rov, venoval sa prieskumu 
trhu, obchodnému reportin-
gu, zahraničnému obchodu, 
ako aj riadeniu ľudských 
zdrojov.  (tasr)

ÚRODNÝ A FLEXIBILNÝ
LG AMBASSADOR

  110% ÚKZÚZ 2018-2020

  116% BSA 2017-2019

  110% LSV 2020

  119% COBORU 2017-2019 

  111% ÚKSÚP 2018-2019

  120% NÉBIH 2019

  108% NIAB, AHDB 2017-2020

  106% Terres Inovia 2020

Vaše úrody 2021 nájdete na www.lgseeds.sk
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Pod ceny niektorých agrárnych komodít sa podpísali aj ich nízke zásoby

Únia sa vydala opačným smerom

Výsledkom prudkého rastu spotreby sú neprimerane nízke zásoby, konštatoval J. Rebro.

Ak nedokážeš 
ovládnuť hnev, 
ovládne on teba. 

ANTON PAVLOVIČ ČECHOV 

myšlienka

Do našej 
pošty pri-
chádza dosť 
materiálov, 
ktoré sa 
z  priestoro-
vých dôvo-
dov do novín 

nedostanú. Dnes je načase 
urobiť drobnú výnimku.

Rôznymi zaujímavosťa-
mi nás pravidelne zásobuje 
pani Silvia Tajbliková z ± r-
my BASF Slovensko.

Jedna z  nich pristála 
v  našej pošte len pred pár 
hodinami. Týka sa aktu-
álnej letnej témy  – para-
dajok. Z  textu spomenutej 
krátkej správy vyplynulo, 
že z jedného gramu semien 
sa dá vyprodukovať až 
9 ton paradajok!

Poľnohospodári, pes-
tujúci plodiny na poliach 
by mohli dosiahnuť úrodu 
až 4 kilogramy paradajok 
z  jedného štvorcového 
metra. V  moderných skle-
níkoch je však možné zvý-
šiť úrodu až na 80 kilogra-
mov na meter štvorcový. 
To je 20-násobne viac pri 
použití štyrikrát menšie-
ho množstva vody, píše sa 
v pravidelnom newslettri. 

Áno, aj takú produkciu 
možno dosiahnuť vďaka 
šľachteniu plodín, opeľo-
vaniu čmeliakmi, diaľko-
vým senzorom či regulácii 
svetla a teploty.

A  je to aj jeden zo spô-
sobov, ako môžu poľno-
hospodári vyprodukovať 
„viac za menej“ a  aj pri-
spieť k naplneniu stratégie 
Z farmy na stôl.

BOHUMIL URBÁNIK

Paradajky
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metazachlor 400 g/l + clomazone 360 g/l

preemergentné riešenie
burín v repke

BUTISAN 400 SC + CLOMATE

Ústredný kontrolný 
a skúšobný ústav poľ-
nohospodársky (ÚKSÚP) 
Bratislava má nového 
generálneho riaditeľa.

ILUSTRAČNÉ FOTO – (AR)

Sledujte nás aj na FB

• Printové médiá
• www.rno.sk
• TV Roľnícke noviny
• Newsletter
• Mobilná aplikácia
• On-line konferencie  

na TV rno.sk

agro-obchody.sk

www

Newsletter

Aké časopisy digitálne?

Možnosť objednania: digi.profipress.sk

TLAČENÉ A DIGITÁLNE SPOLU
Predplatieľ tlačenej verzie odborného časopisu získava ako bonus bezplatný prístup do digitálneho archívu konkrétneho časopisu.

Vydavateľstvo  Profi Press s. r. o. poskytuje digitálnu podobu odborných poľnohospodárskych časopisov, 

časopisov pre mestá a obec, veterinárnu medecínu a časopis pre profesionálnych záhradníkov.
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Ako čítať elektronické časopisy?
Tri kroky a môžete listovať:

Cítajte elektronicky

Svoje časopisy nájdete vždy prehľadne urovnané na 
úvodnej stránke.
Nové si môžete jednoducho objednať v Katalógu.

Otvoriť časopis
zvládnete jedným kliknutím na jeho titulnú stranu. 
Neprečítané vydanie vám zvýrazníme, takže sa ľah-
ko zorientujete v tom, čo je vo vašej knižnici nové.

Priblížiť a oddialiť
môžete každý článok ikonami lupy v ľavom dolnom 
rohu. Rovnako dobre vám ale poslúži aj koliesko 

myši.

Čítať články
nemusíte len po priblížení lupou. Každý príspevok 
časopisu sa po nabehnutí myši zvýrazní šedou 
farbou a keď na vybraný článok kliknete, prehľadne 
sa vám rozbalí.

Listovať stránkami
sa dá niekoľkými spôsobmi. Pomocou šípok na 
klávesnici, tlačidlami po stranách obrazovky alebo 
posúvaním stránok doprava či doľava pri podržaní 

ľavého tlačidla myši.

Obsah čísla
pri každom časopise zobrazíte, keď si otvoríte menu 
na pravej strane obrazovky. Vďaka nemu si môžete 
rýchlo prepínať medzi všetkými stránkami i bez 
dlhého listovania.

Vyhľadávať
vie čítačka cez celú vašu knižnicu. Do vyhľadávacie-
ho poľa v pravom hornom rohu napíšte, čo chcete 
nájsť, a stlačte ENTER alebo kliknite na ikonu lupy.

Odborný a stavovský týždenník  
slovenských poľnohospodárov
Cieľovou skupinou čitateľov sú vedúci pracovníci a majitelia poľnohospodár-
skych podnikov a fariem všetkých veľkostí. Plnofarebný týždenník s rozsahom 
28 – 48 strán novinového formátu A3 prináša informácie o udalostiach v pôdo-
hospodárstve za uplynulý týždeň. Obsahuje komplexné politické a komoditné 
spravodajstvo, agrometeorologické a signalizačné správy. V štruktúre týždenníka 
nechýbajú rubriky Rastlinná výroba, Živočíšna výroba a Poľnohospodárska 
technika. Roľnícke noviny prinášajú vždy špecializovanú Tému týždňa, kde sa 
podrobne venujú špecifickým oblastiam poľnohospodárstva. Okrem toho viackrát 
v roku nájdu čitatelia zaujímavé prílohy ako Dojnice, Repka, Pšenica... 

30/ 2021  streda 28. júla 

odborný týždenník  •  www.rno.sk  •  vychádzajú od roku 1930

www.agm-nr.sk

14/ 2019  streda 3. apríla 

odborný týždenník  •  www.rno.sk  •  vychádzajú od roku 1930

Slovenský výrobca vlastnej znaèky 

Stimulácia a protistresová ochrana 

info@galleko.com

Vedia to 
tí Česi robiť, 
s  uznaním 
p o k y v o v a l 
hlavou kole-
ga. Neprišlo 
mu to za-
ťažko. Boli 

sme na degustácii vína, 
pochádzajúceho z  viníc 
spoza rieky Moravy. Vtedy 
sa svet zdá sám osebe kraj-
ší, optimistickejší a  akýsi 
bezproblémový.

Nevdojak som si však 
na jeho slová spomenul 
počas uplynulého víken-
du. V  agentúrnom spra-
vodajstve som sa dočítal, 
že v  Čechách sa rozmáha 
svojrázny trend, spojený 
s  prenájmom hospodár-
skych zvierat.

Súkromné � rmy ponú-
kajú do prenájmu sliepky, 
a záujemcovia si tak môžu 
„vyprodukovať“ vlastné 
konzumné vajíčka. Sta-
rostlivosť o  trávnik možno 
zasa prenechať na to pre-
najatým ovciam či kozám. 
Pri pasení ich zavráti takis-
to prenajatý pes.

Klasik už pred rokmi 
tvrdil, že každého si možno 
kúpiť; pravda, ak je ponúk-
nutá dostatočne vysoká 
cena. Áno, tak funguje 
svet, v  ktorom sa dá kúpiť 
takmer všetko a  takmer 
každý.

Lenže načo kupovať, 
keď sa nielen zviera, ale aj 
človeka, dá aj prenajať…

BOHUMIL URBÁNIK

Prenájom

BRATISLAVA. Spot-
reba mliečnych výrobkov 
v  Číne rýchlo rastie. Mlieko 
nebolo súčasťou tradičné-
ho jedálnička a  so zvyšova-
ním životnej úrovne čínskej 
spoločnosti sa zvyšuje aj 
jeho spotreba.

Rapídny nárast z historic-
ky nízkeho základu bol za-

znamenaný okolo roku 2005 
a  Čína sa stala najdynamic-
kejším segmentom svetové-
ho trhu s  mliekom a  mlieč-
nymi výrobkami. Preto je aj 
jedným z  najvýznamnejších 
destinácií pre export mlieka 
z  EÚ. Nachádza sa v  prvej 
desiatke najväčších odbe-
rateľov, pričom je druhým 
najvýznamnejším odberate-
ľom sušeného odstredeného 
mlieka z  EÚ (v  roku 2018 
sa do Číny vyviezlo takmer 
100 000 ton a  v  porovna-
ní s  rokom 2016 sa objem 
takmer zdvojnásobil) a  tre-
tím najväčším odberateľom 

masla (takmer 8 000 ton 
v roku 2018).

Slovensko je jednou z  po-
sledných krajín Európy, kto-
rá do Číny mliečne výrobky 
nevyváža. Povolenie okrem 
nás chýba už len Chorvátsku, 
Estónsku, Lotyšsku a  Malte. 
Slovensko v  novembri 2018 
úspešne absolvovalo tech-
nickú certi� káciu mliekarní 
a tak by malo povolenie získať 
už o niekoľko dní na stretnu-
tí krajín strednej a  východ-
nej Európy s  predstaviteľmi 
Čínskej ľudovej republiky 
v  chorvátskom Dubrovníku. 
Stanislav Voskár, prezident 

Slovenského mliekarenského 
zväzu uviedol: „Práve tam by 
malo dôjsť k  de� nitívnemu 
spečateniu certi� kačného 
procesu slovenských mlieka-
rov pre vývoz do tejto výcho-
doázijskej krajiny podpísa-
ním príslušného protokolu.“ 
Výbornou príležitosťou na 
nadviazanie kontaktov s  od-
berateľmi bude účasť sloven-
ských producentov na jednej 
z  najvýznamnejších potravi-
nárskych výstav v  Šangha-
ji, ktorá sa uskutoční 5. 
– 11. novembra 2019. „S ra-
dosťou sme túto ponuku pri-
jali a nateraz máme pozitívnu 

reakciu siedmich slovenských 
mliekarní, členov Slovenské-
ho mliekarenského zväzu, 
ktorí sa chcú na tejto výstave 
zúčastniť. Vidíme to ako prí-
ležitosť na prvý priamy kon-
takt medzi našimi dodávateľ-
mi a  budúcimi odberateľmi. 
Keďže sme jedni z posledných 
z  Európskej únie, budeme 
musieť vyvinúť určité úsilie,“ 
dodal Stanislav Voskár.

Veľtrh však nepatrí k pod-
ujatiam zahrnutým do Ka-
lendára výstav 2019, takže 
zatiaľ nie je ani podporovaný 
zo strany Ministerstva pôdo-
hospodárstva a  rozvoja vi-
dieka SR. Nakoľko náklady 
na účasť môžu dosiahnuť de-
saťtisíce eur, naše mliekarne 
chcú s  rezortom o  možnej 
podpore ešte rokovať. „Dú-
fame, že tak ako minister-
stvo pôdohospodárstva pod-
poruje aj iné svetové výstavy, 
pootvorí dvere výrobcom 
mliečnych výrobkov na Slo-
vensku na perspektívny čín-
sky trh. Práve výstava v Šan-
ghaji je pre nás nesmierne 
dôležitá, ako to dosiahnuť,“ 
dodal Stanislav Voskár.

Slovenský mliekarenský 
zväz sa o expanziu na čínsky 
trh usiloval niekoľko rokov. 
Od januára 2013 je potreb-
ná bilaterálna dohoda medzi 
Čínou a  exportnou krajinou 
k  povoleniu vývozu mlieč-
nych produktov, pričom 
Slovensko o  túto možnosť 
požiadalo ešte v roku 2014.

MALVÍNA GONDOVÁ

Export môže prispieť k zlepšeniu stavu v sektore prvovýroby mlieka v SR

Slovenské mlieko do Číny

Väčší dopyt po mlieku by mohol podporiť jeho výrobu na Slovensku.

FOTO – ARCHÍV

cena: nepredajné

Výnimočný účinok 
na buriny v kukurici CAMIX
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 AGM, spol. s r.o.
servis výrobní
kŕmnych zmesí 
0905 508 640

www.agm-nr.sk

www.agro.basf.sk

Pulsar® Plus
Plus pre vašu slnečnicu
  Najmodernejšie hybridy s génom CL+   

  Vysoká úroveň selektivity CL+ hybridov voči imazamoxu 

  Silný účinok proti problematickým jedno- a dvojklíčnolistovým burinám  

  Vynikajúce zadržanie a priľnavosť účinnej látky na povrchu listu spolu s jej razantným 
prienikom voskovou vrstvou vďaka novej technológii zmáčadiel

Produkčný systém pre slnečnicu

inzercia

Využite naše
zľavy až do 

37 %

Čas urobiť 
rozhodnutie, čím 

ošetríte svoje pole

Kontaktujte nášho obchodného zástupcu.
www.syngenta.sk
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Slovenské mlieko v naj-
bližších dňoch získa po-
volenie na vývoz do Číny. 
Doteraz sme tam vyvážali 
najmä víno, nealkoholické 
nápoje a hmyz, konkrétne 
čmeliaky.

www.bauer-at.com  
d.simko@bauer-at.com , +421 917 755 887        m.keckes@bauer-at.com, +421 917 762 522

BRATISLAVA. Oby-
vateľov slovenského vi-
dieka najviac trápi slabo 
rozvinutá infraštruktúra, ne-

vysporiadané vlastnícke prá-
va k  pôde, chýbajúce služ-
by pre každodenný život, 
podnikateľské aj pracovné 
príležitosti. To všetko vedie 
k jeho vyľudňovaniu.

„Úprimne ma teší, že 
v  tejto neľahkej dobe máme 
pre náš vidiek dobrú sprá-
vu a  pozitívny impulz pre 
celú krajinu,“ vyhlásil na 
tlačovej konferencii minis-
ter Samuel Vlčan. Ako ďalej 
uviedol, systém podpory sa 
zjednoduší a  bude spravod-
livý. „Viac zdrojov sa v  no-
vej SPP vyčlení na podporu 
produkcie komodít s vyššou 

pridanou hodnotou ako je 
ovocie, zelenina a  živočíš-
na výroba. Životaschopné 
a  perspektívne malé farmy 
a  farmy mladých poľnohos-
podárov získajú viac zdrojov 
ako doteraz. Zdroje pôjdu 
aj na ochranu prírodných 
zdrojov, boj proti klimatic-
kým zmenám a na zlepšenie 
biodiverzity,“ dodal.

Slovenská poľnohospo-
dárska a  potravinárska ko-
mora na jednej strane hod-
notí toto rozhodnutie ako 
krok vpred. Na druhej strane 
komora upozorňuje na nie-
ktoré premenné, ktoré by 

mohli v konečnom dôsledku 
korigovať sľubne vyznieva-
júcu podporu. SPPK bude 
presadzovať, aby sa 285 
miliónov eur prioritne pou-
žilo na zvýšenie výkonnosti 
hlavne agropotravinárske-
ho sektora. Schválený balík 
� nančných prostriedkov 
by nemal ísť na pozemkové 
úpravy a  životné prostre-
die, ktoré sú, resp. mali byť 
� nancované z  Plánu obno-
vy a  odolnosti EÚ. Dôležité 
je, aká bude výška podpôr 
a  spolu� nancovania agro-
potravinárstva v  okolitých 
krajinách.

„Veríme, že vláda po 
schválení spolu� nancovania 
2. piliera na úrovni 36,9 % 
nesiahne poľnohospodárom 
na ďalší zdroj � nancovania 
– na štátnu pomoc. Našou 
snahou je, aby ju štát na 
najbližších 7 rokov zachoval 
v  ročnej výške minimálne 
90 mil. eur,“ uviedol v reak-
cii na vládou schválený ma-
teriál predseda SPPK Emil 
Macho.

SPPK žiada, aby štát a re-
zortné ministerstvo nastavili 
použitie poskytnutých � nan-
cií na spolu� nancovanie ag-
ropotravinárskeho sektora 
systémovo a  bez diskrimi-
nácie akejkoľvek formy hos-
podárenia na pôde. O  na-
smerovaní týchto zdrojov je 
SPPK pripravená rokovať 
s MPRV SR.

Združenie mladých far-
márov na Slovensku – ASYF 
vníma navýšenie rozpočtu 
pre farmárov zvýšením spo-
lu� nancovania vysoko pozi-
tívne. Z  27 opatrení Revízie 
výdavkov je pre ASYF kľú-
čová redistributívna platba, 
riešenie prístupu k pôde pre 
mladých a malých farmárov, 
ale aj stropovanie priamych 
platieb. Dôležité je aj zníže-
nie administratívnej nároč-
nosti projektov, limitovanie 
veľkosti projektov v  rámci 
investičných výziev, ako aj 
príprava efektívnych výziev 
zameraných na problémy 
mladých poľnohospodárov.

MALVÍNA GONDOVÁ

metazachlor 400 g/l + clomazone 360 g/l

preemergentné riešenie
burín v repke

BUTISAN 400 SC + CLOMATE

cena: 1,00 • predplatné: 0,80

V rokoch 2023 až 2027 prispeje štát na 2. pilier SPP o 285 mil. eur viac

Spolu� nancovanie sa zvýši

O navýšení percenta spolufi nancovania informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan spolu s podpredsedom 
vlády a ministrom fi nancií SR Igorom Matovičom a so štátnym tajomníkom MF SR Marcelom Klimekom.

B ý v a l ý 
m i n i s t e r 
p ô d o h o s -
p o d á r s t v a 
a  rozvoja 
vidieka sa 
s  funkciou 
rozlúčil s ne-

slávne známym „kotrmel-
com“, keď si prakticky na 
poslednú chvíľu rozmyslel 
vlastnú demisiu a  pokúšal 
sa predsa len zotrvať na 
ministerskej stoličke.

A na ňu sa zasa posadil 
len krátko predtým ako sa 
preslávil sťa „repkový mi-
nister“. Ako jednu z prvých 
vecí  – súc vo funkcii  – sa 
totiž podujal kritizovať prí-
liš veľké zastúpenie repky 
v slovenských chotároch…

Nech už budú pohľady 
na bývalého ministra pô-
dohospodárstva akékoľ-
vek, určite treba uznať, že 
aj za krátku dobu svojho 
pôsobenia vo funkcii sa 
z  neho stal neprehliadnu-
teľný minister.

Neraz zatínal do živé-
ho, v čom narážal na tvrdý 
a  húževnatý odpor predo-
všetkým tzv.  veľkých hrá-
čov na našom agrárnom 
kolbišti. Zrejme aj preto 
dopadol tak ako dopadol.

Nuž čo  – ako sa spieva 
v  istom hite  – „bez chýb 
nie je nik“. Platí to však aj 
v  opačnom garde. Aj v  is-
tých kruhoch nepopulár-
nemu bývalému ministrovi 
treba uznať aj isté zásluhy.

A  tak napríklad zavede-
nie redistributívnej platby 
či snaha o  ozelenenie na-
šich chotárov, o rozdelenie 
lánov, ktoré najmä v  nie-
ktorých regiónoch na zá-
padnom Slovensku siahajú 
„od nevidím do nevidím“, 
na menšie celky si určite 
zaslúžia pozornosť aj zo 
strany jeho nástupcu. 

Nielen pozornosť, ale aj 
kontinuitu.

BOHUMIL URBÁNIK

Tiene

Letná univerzita 2021

NITRA. Cieľom or-
ganizátorov bolo vyplniť 
letné dni seniorom, ktorí 
majú záujem o  nové infor-
mácie a  chcú sa zlepšiť aj 
vo využívaní digitálnych 
technológií. 

Na každý deň bola pripra-
vená online prednáška a  po 
nej nasledoval priestor na 
diskusiu.

Prednášky boli zostavené 
tak, aby účastníkom pred-

stavili výskum na univerzite 
ako aj jednotlivé pracovis-
ká univerzity. Venovali sa 
súčasným trendom v  pro-
dukcii a  v  pestovaní lieči-
vých a  balkónových rast-
lín, novým alternatívnym 
možnostiam zdravej výživy, 
medu a  včelím produktom, 
jedlým a  liečivým hubám, 
netradičným plodinám 
a  ich využitiu v  gastronó-
mii, zdravým potravinám 
a  stravovaniu v  období po 
pandémii.

Témami prednášok však 
bola aj konzumácia vína či 
sociálne inovácie v  agro-
potravinárskom odvetví.

(rech)
www.agro.basf.sk

Systiva®

Zjednodušte si hospodárenie

 Už neriešite počasie a obmedzujete počet 
vstupov na poli

 Pozitívny vplyv fyziologických účinkov na 
úrodu, aj pri absencii chorôb

 Dlhodobá ochrana proti listovým chorobám 
od úplného začiatku

 Istota úrody aj za nepriaznivých podmienok

Čakajte viac.
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Priemerné ceny kurčiat 65 %

28. týždeň 2021 [€/100 kg]

Zdroj: PPA – ATIS
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FOTO – MPRV SR

Slovenská poľnohospo-
dárska univerzita v Nitre 
počas tohto leta zorgani-
zovala prvú on line Letnú 
univerzitu tretieho 
veku.

Vláda SR na 23. rokova-
ní schválila intervenčnú 
stratégiu o spolufi nanco-
vaní rozvoja vidieka zo 
štátneho rozpočtu v rámci 
Strategického plánu Spo-
ločnej poľnohospodárskej 
politiky v rokoch 2023 
– 2027. To znamená, že 
oproti predchádzajúcemu 
obdobiu sa spolufi nanco-
vanie rozvoja vidieka zvý-
ši z 25,7 % na 36,92 %.

Zľava z opakovaní Zľava z objemu

Zľava sa riadi počtom 
opakovaní inzerátov 
v jednom časopise 

v danom ročníku a je 
prípadne počítaná aj 

spätne.

Zľava sa riadi celkovou výškou 
súčtov cenníkových cien záväznej  

objednávky inzercie do ľubovoľných 
titulov nášho vydavateľstva a je 

stanovená ako bonus za prekročenie 
stanovenej hranice nasledovne:

2 000,– 5 %
Počet 

opakovaní Zľava 2 800,– 7 %

3x 5 % 4 000,– 10 %
6x 7 % 8 000,– 11 %

9 a viac 
opakovaní 10 % 12 000,– 12 %

a ďalej za každých 4 000,– 
+ 1 % atď.

Pri objednaní inzercie reklamnou agentúrou je 
maximálna výška zľavy pre klienta 15 %

Rozmery Š x V [mm] Farebná inzercia [€]

Prvá strana Roľníckych novín

A – inzercia pod logom titulka 83 x 32 309

B – inzercia pod logom titulka 40 x 32 159

C, D – polovička podvalu – titulka 126 x 85 609

Vnútorné strany

ucho – prvá strana Témy týždňa 83 x 124 389

partner Témy týždňa – plus plocha B 255,5 x 115 799

1/1 strany 255,5 x 346 1 209 

junior page 169 x 230 899

1/2 strany na výšku 126 x 346 899

1/2 strany na šírku 255,5 x 171 899

1/3 strany na výšku 83 x 346 799

1/3 strany na šírku 255,5 x 115 799

1/4 strany na výšku 126 x 171 599

1/4 strany na šírku 169 x 124 599

1/8 strany na výšku 83 x 124 329

1/8 strany na šírku 126 x 85 329

1/16 strany 83 x 57 169

výstavné prílohy 83 x 85 209

1/3 strany na výšku – lišty na dvojstrane 2 x (83 x 346) 1 109 

1/3 strany na šírku – dvojpodval 2 x (255,5 x 115) 1 109 

Vkladaná inzercia – Cena inzercie: 330 € + cena vloženia/kus
Gramáž vklad. materiálu do 20 g do 50 g do 200 g do 350 g
Cena: vloženie/kus 0,05 0,17 0,33 0,45

Hmotnostné rozlíšenie vkladaného materiálu vychádza z platných poštových tarifov
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Partner témy 
týždňa

1/2 Š

1/4 V

1/8
V

Junior 
page

1/3 Š 1/4 Š

1/3 V

A ABB

DC

1/16 Š

1/8 Š
1/2 V

Ceny sú uvádzané bez DPH.

liš
ta

liš
ta

dvojpodval

Roľnícke noviny, www.rno.sk 
Manažér inzercie 
Ing. Petra Poláková
Tel: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
e-mail: petra.polakova@profipress.sk

Na stránke digi.profipress.sk 
sa prihlásite k svojmu účtu.1

Z ponuky v menu 
vyberiete Čítačka.2

Hotovo! Vitajte vo svojej elektronickej 
knižnici. Vyberte si titul, ktorý chcete čítať.3

K dispozícii máte full-
textové vyhľadávanie.

Obsah strán prehlia-
daného titulu. 

Prechod na ďalšiu stranu.

Výsledky fulltexto-
vého vyhľadávania.

Kľúčové slová vyhľadá-
vania sú zvýraznené.

Kliknutím na inzerciu sa dosta-
nete na webstránky inzerenta.

D

RESPONZÍVNY DIZAJN!

NOVINKA! AKTÍVNY 
ODKAZ Z REKLAMY

Možnosť aktívneho odkazu z reklamy 
(na PDF, webové stránky alebo video)

50,– €

Plošnú inzerciu do Roľníckych 
novín je potrebné vyhotoviť 

bez spadávky!
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Na kvalitnom papieri a dobrej polygrafickej úrovni vo formáte A4 prinášame čitateľom aktuálne poznatky a informácie ohľadne pestovania 
najdôležitejších poľnohospodárskych plodín, počnúc výberom kvalitného osiva, cez agrotechniku pestovania, ochranu a výživu, nové trendy 
v pestovaní, zber a skladovanie až po ekonomiku pestovania.
Súčasťou týchto odborných príloh je AGRONÓM, ktorý zahŕňa podrobné tabuľkové prehľady registrovaných prípravkov na ochranu rastlín, 
delených podľa plodín. Doplňujú ich hlavné charakteristiky dôležité pri rozhodnutí v ošetrení a výbere prípravku. V rámci príloh AGRONÓM 
vám prinášame aj aktuálne  tabuľkové prehľady osív najdôležitejších poľnohospodárskych plodín.
V odborných prílohách sa takisto venujeme chovu dojníc, ktoré prinášajú informácie o nových technológiách, o ekonomike výroby a produkcii 
mlieka o zdravej výžive, ale i veterinárne informácie. 

Samostatné odborné prílohy Roľníckych novín

Podiel strany Rozmer Š x V [mm] Cena

titulná strana (na spad) 210 x 235 * 1 209

A 1/1 strany (na spad) 210 x 297 * 889

B 1/2 strany (na spad) 210 x 148 * 449

C 1/2 strany (na spad) 105 x 297 * 449

D 1/3 strany (na spad) 210 x 99 * 399

E 1/1 strany (do sadzby) 180 x 267 889

F 1/1 strany (do sadzby) 180 x 248 889

G 1/2 strany (do sadzby) 180 x 122 449

H 1/2 strany (do sadzby) 88 x 248 449

I 1/3 strany (do sadzby) 180 x 80 399

J 1/3 strany (na spad) 72 x 297 399

K 1/4 strany (do sadzby) 134 x 80 319

L 1/4 strany (do sadzby) 88 x 122 319

M 1/8 strany (do sadzby) 88 x 59 179

Samostatné odborné prílohy

E

G

A

F

I

L
M

D

K

H

Ceny sú uvádzané bez DPH.

C

B
titulná strana

* Pri inzercii na spadávku (A, B, C, D, J) pridajte dookola spad +5 mm.

číslo presný názov témy týždňa uzávierka redakčná 
(streda)

uzávierka inzertná
(streda)

expedícia
(streda) plánovaná inzercia

1 Krmivá a kŕmne komponenty pre všetky HZ 29. 12. 2021 22. 12. 2021 5. 1. 2022

2 Technológie ustajnenia, robotizované dojenie 5. 1. 2022 29. 12. 2021 12. 1. 2022

3 Jarné obilniny 12. 1. 2022 5. 1. 2022 19. 1. 2022

4 Príprava pôdy na jar, sejba, eliminácia sucha 19. 1. 2022 12. 1. 2022 26. 1. 2022

5 Ekonomika prevádzky traktorov 26. 1. 2022 19. 1. 2022 2. 2. 2022

6 Ochrana a výživa rastlín 2. 2. 2022 26. 1. 2022 9. 2. 2022

7 Sady, spracovanie ovocia, ovocinárstvo 9. 2. 2022 2. 2. 2022 16. 2. 2022

8 Pestovanie zeleniny 16. 2. 2022 9. 2. 2022 23. 2. 2022

9 Dopravná technika, veľkobjem. návesy a prívesy 23. 2. 2022 16. 2. 2022 2. 3. 2022

10 Sejačky – špeciálne aj univerzálne 2. 3. 2022 23. 2. 2022 9. 3. 2022

11 Priemyselné hnojivá a ich aplikácia 9. 3. 2022 2. 3. 2022 16. 3. 2022

12 Vyberáme traktor 16. 3. 2022 9. 3. 2022 23. 3. 2022

13 Všetko o pestovaní kukurice / Techagro Brno 3. – 7. 4. 2022 23. 3. 2022 16. 3. 2022 30. 3. 2022

14 Technika pre využívanie trvalých trávnych porastov 30. 3. 2022 23. 3. 2022 6. 4. 2022

15 Chemická ochrana porastov, postreková technika 6. 4. 2022 30. 3. 2022 13. 4. 2022

16 Manipulačná technika v poľnohospodárstve 13. 4. 2022 6. 4. 2022 20. 4. 2022

17 Senážovanie 20. 4. 2022 13. 4. 2022 27. 4. 2022

18 Zber, manipulácia a spracovanie krmovín 27. 4. 2022 20. 4. 2022 4. 5. 2022

19 Závlahové systémy 4. 5. 2022 27. 4. 2022 11. 5. 2022

20 Mulčovače 11. 5. 2022 4. 5. 2022 18. 5. 2022

21 Bankové produkty 18. 5. 2022 11. 5. 2022 25. 5. 2022

22 CDP 2022, Dolná Krupá (7. – 8. 6. 2022) 25. 5. 2022 18. 5. 2022 1. 6. 2022

23 Chov hydiny a drobných HZ 1. 6. 2022 25. 5. 2022 8. 6. 2022

24 Systémy pre presné poľnohospodárstvo 8. 6. 2022 1. 6. 2022 15. 6. 2022

25 Žatevné práce a zber slamy 15. 6. 2022 8. 6. 2022 22. 6. 2022

26 Osivo a technológia pre výsev repky 22. 6. 2022 15. 6. 2022 29. 6. 2022

27 Moderné traktory – novinky a trendy 29. 6. 2022 22. 6. 2022 6. 7. 2022

28 Ozimné obilniny 6. 7. 2022 29. 6. 2022 13. 7. 2022

29 Kukuričná siláž a silážovanie 13. 7. 2022 6. 7. 2022 20. 7. 2022

30 Príprava pôdy pre oziminy 20. 7. 2022 13. 7. 2022 27. 7. 2022

31 Kombajny 27. 7. 2022 20. 7. 2022 3. 8. 2022

32 Preemergentná ochrana rastlín 3. 8. 2022 27. 7. 2022 10. 8. 2022

33 Agrokomplex 2022 / Ekonomika poľnohospodárstva 10. 8. 2022 3. 8. 2022 17. 8. 2022

34 Skladovanie osív, čističky a sušiarne 17. 8. 2022 10. 8. 2022 24. 8. 2022

35 Hnojenie maštaľným hnojom a organickými hnojivami 24. 8. 2022 17. 8. 2022 31. 8. 2022

36 Zber kukurice 31. 8. 2022 24. 8. 2022 7. 9. 2022

37 Zdravie hospodárských zvierat – produkčné choroby 7. 9. 2022 31. 8. 2022 14. 9. 2022

38 Pluhy a hĺbkové kypriče 14. 9. 2022 7. 9. 2022 21. 9. 2022

39 Slnečnica – zber 21. 9. 2022 14. 9. 2022 28. 9. 2022

40 Chov oviec a kôz 28. 9. 2021 21. 9. 2022 5. 10. 2022

41 Výbava a príslušenstvo traktorov 5. 10. 2022 28. 9. 2021 12. 10. 2022

42 Vinice, výroba vína 12. 10. 2022 5. 10. 2022 19. 10. 2022

43 Chov ošípaných a produkcia bravčového mäsa 19. 10. 2022 12. 10. 2022 26. 10. 2022

44 Poistenia pre poľnohospodárov 26. 10. 2022 19. 10. 2022 2. 11. 2022

45 Montované haly a stavby pre poľnohospodárov 2. 11. 2022 26. 10. 2022 9. 11. 2022

46 Pneumatiky pre poľnohospodársku techniku 9. 11. 2022 2. 11. 2022 16. 11. 2022

47 Sejačky pre jarnú sezónu 16. 11. 2022 9. 11. 2022 23. 11. 2022

48 Osivá – osvedčené a nové odrody 23. 11. 2022 16. 11. 2022 30. 11. 2022

49 Kŕmne a nastielacie vozy 30. 11. 2022 23. 11. 2022 7. 12. 2022

50 Poľnohospodárstvo 4.0 7. 12. 2022 30. 11. 2022 14. 12. 2022

51 Nové trendy v chove hovädzieho dobytka 14. 12. 2022 7. 12. 2022 21. 12. 2022

Roľnícke noviny, www.rno.sk 
Manažér inzercie
Bc. Alena Štefeková
Tel.: +421 373 141 141
Mobil: +421 903 616 641
e-mail: alena.stefekova@profipress.sk
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Viera UVÍROVÁ

redaktorka pre rastlinnú výrobu

Malvína GONDOVÁ

 redaktorka pre hospodárstvo, ekonomiku a EÚ Patrícia DOLEŠOVÁ

 redaktorka pre živočíšnu výrobuBohumil URBÁNIK

šéfredaktor odborného týždenníka RN

SAMOSTATNÁ ODBORNÁ PRÍLOHA TRAKTORY 2022

Repka + Agronóm č.1 – komplexná ochrana repky február 2022
Pšenica + Agronóm č.2 – komplexná ochrana pšenice marec 2022
Repka + Agronóm č.3 – odrody osív repky koniec júna 2022
Pšenica + Agronóm č.4 – odrody ozimín koniec júla 2022
Chov dojníc október 2022
Traktory – tabuľkové prehľady koniec októbra 2022

Časový harmonogram vydávania príloh

Podiel strany Rozmer Š x V [mm] Cena [€]
T titulná strana (na spad) 230 x 230 ** 1 209
A 1 strana (na spad) 230 x 297 * 889
B 2/3 strany (na spad) 153 x 297 * 669
C 1/3strany (na spad) 77 x 297 * 399
D 1 strana (do sadzby) 200 x 270 889
E 1/2 strany (do sadzby) 200 x 135 449
F 1/2strany (do sadzby) 100 x 270 449
G 1/3strany (do sadzby) 200 x 90 399
H 1/4strany (do sadzby) 100 x 135 319

Traktory 2022

* Pri inzercii na spadávku (T, A, B, C) pridajte dookola spad +5 mm.
** Pri inzercii T nemusí byť spadávka na hornej hrane.

B

C D

F

E
G

H

A

Roľnícke noviny, www.rno.sk 
Manažér inzercie 
Ing. Petra Poláková
Tel: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
e-mail: petra.polakova@profipress.sk

V rámci našej ponuky z vydavateľstva Profi Press 
plánujeme v roku 2022 vydať samostatnú odbornú 
prílohu s názvom TRAKTORY 2022. Príloha tlačená na 
kvalitnom kriedovom papieri bude obsahovať tabuľko-
vé, katalógové prehľady, detailné technické parametre 
a fotografie všetkých značiek traktorov predávaných na 
slovenskom trhu.
Poslúži vám nielen ako prehľad, ale aj ako výborná 
pomôcka pri rozhodovaní sa pri kúpe konkrétneho 
typu stroja.

TABUĽKOVÝ PREHĽAD

Podrobné technické dáta  
1 €

T R A K T O R Y  2013

Traktory JOHN DEERE 6M - kvalita, spoľahlivosť, univerzálnosť
Spoločnosť John Deere, ktorá oslávila minulého roku 175. výročie svojho založenia, je v súčasnosti
najväčším výrobcom traktorov na svete. Nové úsporné motory PowerTech PVX s technológiou 4V-
HPCR, VGT a EGR dosahujú vyšší krútiaci moment, oveľa lepšiu pružnosť, spĺňajú emisný stupeň IIIB
a pritom vyžadujú iba naftu. K dispozícii sú štvor a šesťvalcové motory s menovitým výkonom 115
až 170 koní.

Osvedčená celorámová konštrukcia, odpružená predná náprava, výkonná hydraulika a integrovaný
predný vývodový hriadeľ s TBZ umožňujú všestranné využitie a poskytujú dlhú životnosť. Na výber
sú tri reverzné prevodovky s manuálnym alebo automatickým radením prevodových stupňov pod
zaťažením. To umožňuje ideálne využiť výkon motora a tým dosiahnuť maximálnu hospodárnosť
ako na poli tak aj v doprave. Priestranná kabína s jednoduchým nastavovaním a ovládaním stroja
poskytuje obsluhe ten najvyšší komfort. 

Používanie traktorov značky John Deere znamená profitovať rok čo rok a to zásluhou vynikajúcej
spoľahlivosti a životnosti. Nové traktory John Deere 6M, to je pokračovanie legendárnej rady 6000,
ktorých bolo vyrobených viac ako 550.000 kusov.

Preto neváhajte a dohodnite si stretnutie so svojim predajcom John Deere ešte dnes pre získanie
čo najviac informácii.

demonštrácia
spoľahlivosti 

spol. s r.o.                                                                  Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno, www.agroservis.sk             

• Agroservis spol. s r.o., prevádzka Komárno, Močenok 

• Agroservis - Západ s.r.o., prevádzka Trnava, Bánovce nad Bebravou, Levice, Radošina, Veľ ké Uherce 

• Agroservis - Stred s.r.o., prevádzka Rimavská Sobota, Zvolenská Slatina, Oravská Poruba, Važec, Turnianska Nová Ves 

• Agrokom - Plus spol. s r.o., prevádzka Prešov, Michalovce

6M_priloha_4_2013_2  10.4.2013  17:43  Stránka 1

Ceny sú uvádzané bez DPH.

Podiel strany Rozmer Š x V [mm] Cena [€]

A dvojpodval (na spad) 420 x 74 * 409

B koľajnice (na spad) 2 x (57 x 297) * 409

C seriál (na spad) 2 x (57 x 297) * 459

dvojpodval (do sadzby) 2 x (180 x 62) 409

koľajnice (do sadzby) 2 x (50 x 248) 409

seriál (do sadzby) 2 x (50 x 248) 459

Samostatné odborné prílohy

A A

* Pri inzercii na spadávku (A, B, C) pridajte dookola spad +5 mm.

B B

C C

TV  ROĽNÍCKE NOVINY
internetová televízia portálu týždenníka Roľnícke noviny

Prináša pravidelné informácie v hlavných  
tematických okruhoch:

• Poľnohospodárska politika
• Rastlinná výroba
• Živočíšna výroba
• Poľnohospodárska technika

Programové zloženie internetovej televízie:

• Odborné spravodajstvo – politické diskusie
• Firemné programy
• TV reportáže

Sledujte nás na stránke www.rno.sk

T

Ladislav ZÁVODSKÝ

redaktor pre poľnohospodársku techniku

dátum názov relácie redaktor

21. 1. 2022 Aktuálna hospodársko ‑politická téma Bohumil Urbánik

4. 2. 2022 Aktuálna hospodársko ‑politická téma Malvína Gondová

18. 2. 2022 Inovatívne technológie v poľnohospodárstve Ladislav Závodský

4. 3. 2022 Aktuálna hospodársko ‑politická téma Bohumil Urbánik

18. 3. 2022 Choroby ozimín a možnosti ich riešenia Viera Uvírová

1. 4. 2022 Aktuálna hospodársko ‑politická téma Malvína Gondová

13. 5. 2022 Aktuálna hospodársko ‑politická téma Bohumil Urbánik

20. 5. 2022 Perspektívy chovu dojníc na Slovensku 2022 Patrícia Dolešová

17. 6. 2022 Aktuálna hospodársko ‑politická téma Malvína Gondová

TV Roľnícke noviny – témy odborných relácií  2022
15. 7. 2022 Aktuálna hospodársko ‑politická téma Bohumil Urbánik

19. 8. 2022 Aktuálna hospodársko ‑politická téma Malvína Gondová

9. 9. 2022 Aktuálna hospodársko ‑politická téma Bohumil Urbánik

23. 9. 2022 Obilné kombajny – trendy Ladislav Závodský

7. 10. 2022 Aktuálna hospodársko ‑politická téma Malvína Gondová

21. 10. 2022 Kvalita pšenice v roku 2022 Viera Uvírová

4. 11. 2022 Aktuálna hospodársko ‑politická téma Bohumil Urbánik

18. 11. 2022 Nové trendy v chove hydiny a veterinárne riziká Patrícia Dolešová

2. 12. 2022 Aktuálna hospodársko ‑politická téma Malvína Gondová

SLEDUJTE AKTUÁLNE ODBORNÉ RELÁCIE  
NA TV ROĽNÍCKE NOVINY
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Odborná diskusia

Možnosti prezentácie na TV Roľnícke noviny

Roľnícke noviny, www.rno.sk 
Manažér inzercie 
Ing. Petra Poláková
Tel: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
e-mail: petra.polakova@profipress.sk

Roľnícke noviny, www.rno.sk 
Manažér inzercie
Bc. Alena Štefeková
Tel.: +421 373 141 141
Mobil: +421 903 616 641
e-mail: alena.stefekova@profipress.sk

Špeciálna ponuka: ON LINE PRENOS Z KONFERENCIE  
Komunikačný kanál pre udalosti, ktoré nie je možné uskutočniť v klasickom formáte.
Náhle a nečakané udalosti môžu zásadne obmedziť možnosti organizovania konferencií a seminárov, ale aj poľných 
akcií pre väčší počet ľudí. Veľká časť poľnohospodárskej verejnosti sa stretnutí obáva.
Možnou alternatívou je multimediálna forma komunikácie, podporená propagáciou v odbornej tlači.

Živé vysielanie z akéhokoľvek miesta

Zabezpečíme živé vysielanie (on – line prenos) vami usporiadanej konferencie.
Služba zahŕňa:
Bezplatnú pozvánku v rozsahu 2x ¼ strany na sledovanie konferencie vašej spoločnosti. Pozvánka bude uverejnená 
v týždenníku Roľnícke noviny, ďalej formou bannera na webe www.rno.sk a na facebooku RN. Usporiadateľ zabezpečí 
distribúciu vlastných pozvánok svojim zákazníkom.
On‑ line prenos bude vysielaný cez www.rno.sk/video a v aplikácii Roľnícke noviny, ale je možné ho vysielať aj na vašich 
webových stránkach, ak to umožňujú. V prípade záujmu vopred poskytneme testovací odkaz pre overenie funkčnosti.
On  ‑line prenos zabezpečíme aj v otvorených vonkajších priestoroch, kde nie je pevné pripojenie na internet. Podmien-
kou je dostatočné pokrytie signálom mobilného operátora. Prenos sa realizuje iba s jednou kamerou, len s úvodnou 
grafikou, bez možnosti externého vstupu.
V uzatvorených priestoroch by mala byť možnosť pevného pripojenia na internet s min.rýchlosťou 20/20 mbit/s. Natáča-
nie na 3 kamery súčasne umožňuje strih vo vysielaní programu. Na základe dodaných podkladov je možné predpripraviť 
pre vysielanie grafiku, popisy, externé príspevky, predtočené vstupy atď. Klasické natáčanie vo formáte: pohľady do 
sály, snímanie prezentácie. Kvalita zvukového prenosu je ovplyvnená akustickými možnosťami priestoru – pripojíme sa 
na miestneho zvukára, prípadne je možné zabezpečiť externého zvukára.
• Pre vysielanie budú vytvorené titulky označujúce prednášajúceho
• Zabezpečíme možnosť komunikácie so sledujúcimi a možnosť kladenia otázok on  ‑line, alebo formou chatu.
• Vysielanie je možné aj pre vybranú skupinu účastníkov na základe vygenerovania unikátneho hesla
• Zadávateľovi umožníme evidenciu sledovanosti programu živého prenosu
• Účasť redaktora Roľníckych novín pre článok bežného rozsahu
• Video bude umiestnené natrvalo v archíve TV na www.rno.sk a zároveň bude poskytnuté zadávateľovi pre vlastné 

využitie
• Možnosť samostatne uverejniť podklady z konferencie formou vkladanej prílohy v Roľníckych novinách.
Základná cena on  ‑line vysielania:
• 1000,– eur za 1 – 5 hodín natáčania + 250,– eur za každú začatú hodinu
• 250,– eur ‑ zabezpečenie interaktívneho chatu na otázky
• 150,– eur ‑ zabezpečenie unikátnych prístupov na sledovanie vysielania
Tlač podkladov z konferencie:
• formou celostranovej propagácie v Roľníckych novinách 1.209 € / za 1 strana formátu A3, pri viacerých stranách 

cena dohodou (z dodaných podkladov word, jpg),
• ako samostatná vkladaná príloha Roľníckych novín: 330 € paušál + cena za kus podľa platného cenníka RN

Moderovaná diskusia redaktora nášho vydavateľstva s odborníkmi 
a významnými osobnosťami na danú problematiku
Dĺžka trvania videa: 20 – 30 minút
Možnosť partnerstva relácie:
• Účasť v diskusii
• Úvod – logo s názvom programu
• Logo (10 sekúnd po 5 minútach) pravý dolný roh

• TV product placement (10 sekúnd po 5 minútach)
• Premietanie produktu do vizuálnej kulisy
• Záverečný reklamný spot (partner dodá podklady)
• Archív programov – www.rno.sk
• Odkaz na web partnera 

Cena: 330 €

Firemná relácia
Vystúpenie zástupcov jednej firmy, ktorí v našom štúdiu predstavia 
svoje produkty, služby a novinky.
Dĺžka trvania videa: 10 – 30 minút
• Úvod – logo s názvom programu
• Logo (10 sekúnd po 5 minútach) pravý dolný roh
• TV product placement (10 sekúnd po 5 minútach)
• Premietanie produktu do vizuálnej kulisy

• Záverečný reklamný spot (partner dodá podklady)
• Archív programov – www.rno.sk
• Odkaz na web partnera 

Cena: 330 €

Video môže obsahovať formáty reklamy. V cene je videonahrávka 
relácie a umiestnenie v archíve relácií a programov na www.rno.sk

TV reportáž
Atraktívna reportáž z odbornej akcie alebo predstavenie vašej firmy.
Dĺžka trvania videa: 10 – 30 minút
Video môže obsahovať formáty reklamy. V cene je videonahrávka, 

relácia bude poskytnutá firme pre vlastné využitie
Umiestnenie v archíve relácií a programov www.rno.sk

Cena: 300 €

Všetky relácie sú nahrávané cez profesionálny portál (nie you tube) vo virtuálnom štúdiu s podkresovou hudbou na kvalitnej úrovni. Štúdio TV 
Roľnícke noviny umožňuje premietanie živej kulisy v podobe fotografie, infografiky a videa, s možnosťou stiahnutia zvukovej stopy
Pre výrobu je nutné dodať všetky reklamné prvky, ktoré budú súčasťou programu.

Na odber spravodajstva sa môžete zdarma prihlásiť na www.rno.sk.
 Newsletter vychádza dvakrát týždenne, v utorok a v piatok, o 17.00 hod.

Na odber spravodajstva sa môžete zdarma prihlásiť na 
 Newsletter vychádza dvakrát týždenne, v utorok a v piatok, o 17.00 hod.

Najrýchlejšie informácie z poľnohospodárskeho odboru.

Dvakrát týždenne do vášho PC, mobilu, tabletu.

Denník / Newsletter

Súčasťou newsletteru môže byť reklamný banner (564 x 100 px alebo 564 x 200 px).

Získajte prehľad prostredníctvom prvej spravodajskej 

aplikácie pre poľnohospodárov.

Aplikácia

Aplikácia obsahuje výber z článkov odborného poľnohospodárskeho týždenníka Roľnícke noviny. 
Umožní vám kdekoľvek čítať aktuálne politické a rezortné správy, komoditné a ekonomické 

spravodajstvo, informácie z rastlinnej a živočíšnej výroby a mechanizácie poľnohospodárstva.

Súčasťou aplikácie môže byť váš reklamný banner (800 x 300 px alebo 800 x 200 px).

800 x 300 px
159 €/mesiac

800 x 200 px
109 €/mesiac

Dostupné na:

• GooglePlay
• AppStore
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TOP inzerent – využite možnosť stať sa Top inzerentom agroobchodov. Vaše inzeráty budú v tlačenej podobe s obrázkom  uverejňované 
v týždenníku Roľnícke noviny za cenu 9,– €/týždeň pod hlavičkou firmy s logom a kontaktmi.  Zároveň budú zadarmo uverejňované na 
stránke www.agro-obchody.sk v rubrike „TOP inzerenti“. Platí sa prostredníctvom faktúry 1 krát za mesiac. 

Obrázková inzercia – k textovej inzercii môžete pridať obrázok, alebo video o veľkosti max 2 MB, cena za túto inzerciu je 12,– €/týž-
deň, alebo 20,– €/2 týždne. Každý týždeň tiež znamená 1 uverejnenie v tlačovej podobe v týždenníku Roľnícke noviny. Pri opakovanej 
prezentácii je výhodnejšie registrovať sa ako „TOP inzerent“.

Bezplatná riadková inzercia – riadkové inzeráty, zadané cez www.agro-obchody.sk, budú automaticky zverejňované aj  
v tlačenej forme v týždenníku Roľnícke noviny. Na webe sa váš inzerát bude zobrazovať po dobu 4 týždňov. 

V prípade akýchkoľvek otázok volajte alebo pošlite email na:
Ing. Petra Poláková, 0903 555 538, petra.polakova@profipress.sk 

Spôsoby inzercie na www.agro-obchody.sk

Celoslovenské dni poľa
Dolná Krupá, 7. – 8. júna  2022

Ponúknite produkty vašej rastlinnej alebo živočíšnej výroby,   stroje, služby, náhradné diely, oznamy o dražbe, pracovných miestach
na stránkach AGRO-OBCHODOV.

Pri opakovanej inzercii ponúkame zaujímavé zľavy.
Informácie:  Petra Poláková, tel.: +421 903 555 538, e-mail: petra.polakova@profipresss.sk

AGRO-OBCHODY – CENOVO VÝHODNÁ INZERCIA V ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH

• fotografia
• stručný popis stroja
• cena

• logo
• fotografia
• kontaktné údaje

• logo
• fotografia
• text inzerátu
• kontaktné údaje

1/32 strany
40 x 45 mm

9,– €

1/16 strany
83 x 57 mm

49,– €

1/8 strany
126 x 85 mm

89,– €

VÁŠ 
VIRTUÁLNY 
BAZÁR
www.agro-obchody.sk
Petra Poláková, tel.: +421 903 555 538, e-mail: petra.polakova@profipress.sk Predstavte aj vy vašu spoločnosť na webstránke Roľníckych novín
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Roľnícke noviny, www.rno.sk 
Manažér inzercie 
Ing. Petra Poláková
Tel: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
e-mail: petra.polakova@profipress.sk

• Firemný článok – 199 €/týždeň
• Firemné video – 199 €/týždeň
• Firemný článok s videom – 299 €/týždeň
• Kľúčové slovo – 799 €/rok

Banner A
• 300 × 300 px, 219 €/týždeň
Banner B
• 300 × 300 px, 149 €/týždeň
Banner C1
• 1120 × 230 px, 319 €/týždeň
Banner D
• 714 × 80 px, 139 €/týždeň

* Pri objednaní kľúčového slova budú automaticky na webstránke uverejňované všetky redakčné a firemné texty, v ktorých sa 
kľúčové slovo vyskytuje, pričom sa pri nich zobrazí banner (714 x 80 px) s preklikom na web stránku klienta.Všetky texty a videá 
ostávajú v archíve neobmedzene dlho.

Banner A1
• 300 × 600 px (2 × A), 399 €/týždeň
Banner B1
• 300 × 600 px (2 × B), 249 €/týždeň
Banner C2
• 1120 × 400 px, 419 €/týždeň

Pozadie E1 – celoplošné
• celková šírka a dĺžka – 1920 × 1080 px (ľavý aj pravý pruh zhodne 400 × 1080 px, výška hornej lišty 230 px), nutné 
zachovať stredovú ochrannú zónu 1120 px, 599 €/týždeň alebo 1999 €/mesiac
Pozadie E2 – iba boky
• ľavý aj pravý pruh zhodne 400 × 1080 px, 499 €/týždeň alebo 1499 €/mesiac
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Platforma PC

Prenosné médiá: CD ROM (700 MB), 
JAZ (1 GB), ZIP (100 MB), e-mail (do 30 MB)

GRAFICKY SPRACOVANÉ REKLAMY:  
PDF (300 DPI, uložené ako CMYK, vydestilované na kvalitu 

PRESS, vhodné pre výstup z InDesignu)
TIFF, JPG (300 DPI) 

AI, EPS (všetko v krivkách, aj texty)

Upozornenie

• Zhotoviteľ inzerátu ručí za to, že sa v dokumente (ai, eps, pdf) nebudú 
vyskytovať neviditeľné znaky a budú správne definované atribúty.

• Ak inzeráty vo formátoch pdf a eps nebudú mať patričné parame-
tre, prevedieme dokument na bitmapu v rozlíšení 300 dpi, čo 
môže zapríčiniť nečitateľnosť malého písma a zmenu farebnosti. 
Za tieto zmeny nenesie vydavateľstvo zodpovednosť a za prípad-
né reklamácie je zodpovedný zhotoviteľ inzerátu.

• Neručíme za chyby spôsobené zlou čitateľnosťou textu alebo iné 
skryté chyby dodaných podkladov.

Za reklamný článok (firemný text) sa platí 50 % z ceny plošnej inzercie podľa cenníka.
Ide o komerčný článok. Téma by mala aspoň rámcovo zodpovedať téme novín. Pri podpise je uvedené meno autora a názov 
firmy. Článok je v novinách označený ako inzercia, je upravený v zhode s grafikou novín v grafickom štúdiu vydavateľstva. 
Je dodávaný úplne pripravený objednávateľom. Redaktori vydavateľstva takýto text  nepripravujú.       

Technické požiadavky na dodanie inzercie

Pravidlá uverejňovania textovej inzercie a firemných článkov

Adresa: Profi Press, s.r.o., Dlhá 25, Nitra 1, 949 01, www.rno.sk

Manažér inzercie
Roľnícke noviny
Bc. Alena Štefeková
Tel.: +421 373 141 141
Mobil: +421 903 616 641
e-mail: alena.stefekova@profipress.sk

Predplatné a propagácia
Iveta Minichová
Tel.: +421 373 1 41 143
Mob.: +421 948 050 971
e-mail: iveta.minichova@profipress.sk

Kontakty na manažérov inzercie

Manažér inzercie
Roľnícke noviny
Ing. Petra Poláková 
Tel.: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
e-mail: petra.polakova@profipress.sk


