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V roku 2022 sa na Sloven-
sku chystajú legislatívne 
úpravy v oblasti kúpy 
a predaja pôdy. Pri hodno-
tení roka 2021 to uviedol 
minister pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR 
Samuel Vlčan.

BRATISLAVA. „Zo-
stavil som pracovnú skupi-
nu, ktorá už rieši predmet-
nú úpravu legislatívy. Na 
taký postup mám dohodu 
aj na úrovni vládnej koalí-
cie. Legislatívna úprava za-
bráni tomu, aby slovenskú 
pôdu vlastnil iný štát ako 
Slovenská republika. Bude 
sa to týkať aj právnických 

osôb, ktoré poberajú verej-
né dotácie na nadobúda-
nie pozemkov z  iných štá-
tov,“ spresnil.

Podľa neho úprava vychá-
dza z  platných základných 
pravidiel fungovania spoloč-
ného európskeho trhu, ktoré 
takéto financovanie zaka-
zujú ako nedovolenú štát-
nu pomoc.

„To hovorím preto, aby 
náhodou nevznikol dojem, 
že sa voči susedným kra-
jinám chystáme pripraviť 
nejaký diskriminačný zá-
kon,“ zdôraznil.

„Ďalej chceme, aby pri 
prevodoch poľnohospodár-
skych pozemkov na uvedené 

subjekty, teda na iné štáty, 
právnické osoby, zriadené 
inými štátmi, alebo na oso-
by, ktoré sú prijímateľmi 
dotácií z  verejných zdrojov 
na nadobúdanie pozemkov, 
malo Slovensko predkupné 
právo prostredníctvom Slo-
venského pozemkového fon-
du,“ vysvetlil.

„Vzhľadom na to, že ide 
o  nesmierne dôležitú oblasť, 
do ktorej chceme vniesť aj 
vyššiu transparentnosť, za-
vedieme tiež povinnosť zve-
rejňovať ponuky pozemkov 
na webe. Analogicky chceme 
postupovať aj pri lesných po-
zemkoch,“ dodal S. Vlčan.

(tasr)

Našu pôdu by nemal vlastniť iný štát 
Poslanec Národnej rady 
SR a exminister pôdohos-
podárstva Ján Mičovský 
odchádza z klubu hnutia 
OĽANO.

BRATISLAVA. Kri-
tizuje dianie v  rezorte pô-
dohospodárstva, a  tvrdí, že 
kolegov v klube sa snažil na 
to upozorniť. V  parlamente 
bude pôsobiť ako nezávis-
lý poslanec.

„Je to nesúhlas s  tým, 
ako sa protikorupčná réto-
rika, ktorej som obetoval 
kus života, teraz v  rezorte 
pôdohospodárstva zvrtla 
do obhajoby zlých vecí, 
ktoré som vždy kritizoval,“ 

uviedol Ján Mičovský.
Poslanec sa podľa svo-

jich slov snažil poslancov 
v  klube OĽANO upozor-
niť na „zlé dianie“ v  rezor-
te pôdohospodárstva.

„Využil som na to viac 
stupňov a  neboli úspešné, 
takže toto je krok, ktorým 
vyjadrujem svoj nesúhlas 
s  tým, čo sa deje v rezorte,“ 
dodal. Neplánuje prejsť do 
iného poslaneckého klubu 
a vylučuje spoluprácu s inou 
politickou stranou.

„Budem podporovať všet-
ky potrebné zákony tak, ako 
mi bude kázať svedomie 
a zodpovednosť za túto prá-
cu,“ konštatoval.  (tasr)

Exminister kritizuje rezort

Vedenie EÚ preberá nové 
predsednícke trio. Po 
Nemecku, Portugalsku 
a Slovinsku nastupuje 
francúzske, české a švéd-
ske predsedníctvo.

BRUSEL. Program 
francúzskeho predsedníctva 
v  Rade Európskej únie od 
1.  januára do 30. júna 2022 
má tri základné ambície:

Suverénnejšia Európa: 
posilnením schengenské-
ho priestoru, ochranou eu-
rópskych hraníc, kontrolou 
migrácie a  zlepšením azy-

lovej politiky v  súlade s  eu-
rópskymi hodnotami a  jej 
medzinárodnými záväzka-
mi; budovaním silnejšej Eu-
rópy, ktorá je schopnejšia 
konať v  oblasti bezpečnosti 
a  obrany; prijatím opatrení 
pre prosperitu a  stabilitu 
svojich susedov, najmä pro-
stredníctvom angažovanosti 
na západnom Balkáne a ob-
noveného vzťahu s  Afrikou; 
a prinášaním riešení globál-
nych výziev.

Nový európsky model ras-
tu: urobiť z  Európy krajinu 
výroby, tvorby pracovných 

miest, inovácií a  technolo-
gickej dokonalosti; v ktorých 
je hospodársky rozvoj v  sú-
lade s  klimatickými cieľmi; 
ktorá podporuje inovácie 
a  rast európskych digitál-
nych hráčov a  stanovuje 
svoje vlastné pravidlá pre di-
gitálny svet; a ktorá ponúka 
vysokokvalitné, vysokokva-
lifikované a  lepšie platené 
pracovné miesta.

Humánna Európa: kto-
rá počúva obavy vyjadrené 
svojimi občanmi prostred-
níctvom Konferencie o  bu-
dúcnosti Európy; ktorá brá-

ni právny štát a  presadzuje 
jeho hodnoty; ktorá je hrdá 
na svoju kultúru, dôveruje 
vede a vedomostiam a je od-
hodlaná bojovať proti diskri-
minácii a zabezpečiť budúc-
nosť pre ďalšiu generáciu.

 V oblasti poľnohospodár-
stva sa francúzske predsed-
níctvo chce sústrediť na tri 
prioritné oblasti: Podporí 
diskusie Rady o  reciproč-
ných environmentálnych 
a  hygienických výrobných 
normách pre európske vý-
robky a  výrobky dovážané 
z  tretích krajín s  cieľom 

podriadiť dovážané výrobky 
určitým výrobným požiadav-
kám uplatňovaným v Európ-
skej únii a tak posilniť ochra-
nu zdravia alebo životné 
prostredie. Predsedníctvo 
tiež začne pracovať na na-
riadení o dovoze produktov, 
ktoré nespôsobujú odlesňo-
vanie, čo bude významným 
krokom k  väčšiemu zohľad-
neniu výrobných noriem pre 
dovážané produkty.

Osobitná pozornosť sa 
bude venovať nízkouhlíko-
vému poľnohospodárstvu 
a sekvestrácii uhlíka v poľno-
hospodárskej pôde s  cieľom 
dosiahnuť skokovú zmenu 
smerom k  vybudovaniu eu-
rópskeho mechanizmu na 
zavedenie uznávaných níz-
kouhlíkových značiek v  celej 
Európe a kompenzáciu opat-
rení v  oblasti zmeny klímy, 
ktoré podnikli poľnohospo-
dárske a lesnícke podniky.

Francúzske predsedníc-
tvo podporí iniciatívy na 
urýchlenie agroekologickej 
zmeny, a tým na zníženie po-
užívania pesticídov, čo je ne-
oddeliteľnou súčasťou stra-
tégie Z farmy na stôl. Začne 
pracovať na revízii smernice 
o  trvalo udržateľnom pou-
žívaní pesticídov s  cieľom 
urýchliť znižovanie použí-
vania pesticídov v Európskej 
únii a podporiť a zaviesť zvý-
šenie používania alternatív, 
pričom sa bude dbať na to, 
aby žiadny poľnohospodár 
nezostal bez pomoci.

MALVÍNA GONDOVÁ

Prvý polrok bude Únii predsedať jedna z najsilnejších poľnohospodárskych krajín 

Štafetu prevzalo Francúzsko

Slovinský minister zahraničných vecí Anže Logar odovzdáva predsedníctvo v Rade Európskej únie do rúk francúzskeho kolegu Jeana-
Yvesa Le Driana. 

To, čo nie je 
napísané, to sa 
nikdy nestalo.

Latinské príslovie

myšlienka

Naši po-
travinári už 
po niekoľ-
ko týždňov 
„tlačia“ na 
zvyšovanie 
o d b y t o -
vých cien 

ich produkcie. Verejnými 
vyjadreniami sa na to sna-
žia pripraviť spotrebiteľov 
a zrejme tak trochu aj tlačiť 
k  múru obchodné reťazce. 
Koniec koncov, nie je to nič 
nové, zdražovanie potravín 
sa už koná a prejavuje sa aj 
na pultoch obchodov.

Niektoré výrobkové zvä-
zy však aj naďalej „tlačia 
na pílu“ a  už od začiatku 
tohto roku upozorňujú na 
to, že zdražovanie zo záve-
ru minulého roku nebude 
stačiť a rast cien očakávajú 
aj v tomto roku.

V  mnohom ich možno 
pochopiť. A  v  mnohom 
majú celkom iste pravdu. 
Veď nikto nepoprie, že 
náklady na výrobu potra-
vín rastú. A  nie sú to len 
vstupné suroviny, ale aj 
energie, a  svoju daň si vy-
berajú aj protipandemické 
opatrenia.

Avšak všetko má svoj 
koniec a  v  zdražovacom 
ošiali sa tiež treba vedieť 
včas pribrzdiť. A možno aj 
zastaviť. 

Lebo ak ho nebodaj ne-
stopnú obchodné reťazce 
s  ich takmer autonómnou 
cenovou politikou, zdražo-
vanie nakoniec aj tak nara-
zí na svoj strop. Stopku mu 
vystaví obsah peňaženky 
a kúpna sila spotrebiteľa.

BOHUMIL URBÁNIK

Náklady
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Technológie ustajnenia 
a dojenia dobytka
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Priemerné ceny vajec L a M
50. týždeň 2021 [€/100 kg]

Zdroj: PPA – ATIS
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Všetko dobré do nového roku, 
hlavne veľa zdravia želá tím 
spoločnosti AM-AGRO

FOTO – J. SARAGO/MEAE
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S príchodom Nového roku 
2022 nadobudla účinnosť 
nová organizačná štruktú-
ra štátneho podniku Lesy 
SR Banská Bystrica. Re-
organizácia bola uskutoč-
nená s cieľom dosiahnuť 
ekonomickú stabilizáciu 
tohto štátneho podniku 
a zároveň vytvoriť vy-
rovnanejšie organizačné 
jednotky a atraktívnejšie 
pracovné podmienky.

BANSKÁ BYSTRICA. 
Koncom minulého roku 
nás o  tom v  tlačovej správe 

informovala Marína Deb-
nárová, vedúca Odboru 
komunikácie v  š.  p.  Lesy 
SR Banská Bystrica. Z  jej 
ďalších informácií vy-
plynulo, že dovtedajších 
23  odštepných závodov sa 
s  príchodom nového roku 
„zoštíhlilo“ na 12  závodov. 
Dva špecializované závo-
dy, Odštepný závod lesnej 
techniky a  Odštepný závod 
Semenoles, ktorý je zame-
raný na lesné semenárstvo, 
škôlkarstvo a  na genofond 
lesných drevín, však zo-
stali zachované v  pôvodnej 

podobe. Z pôvodných 129 sa 
na 93  znížil aj počet les-
ných správ.

Tibor Kőszeghy, poverený 
generálny riaditeľ štátneho 
lesníckeho podniku, na roko-
vaní Výboru Národnej rady 
SR pre pôdohospodárstvo 
a životné prostredie, ktoré sa 
konalo v decembri minulého 
roku uviedol, že v  dôsledku 
organizačnej zmeny, platnej 
od roku 2022, štátny podnik 
Lesy SR ročne ušetrí takmer 
5 miliónov eur.

„Organizačnou zmenou 
sa ušetrí 4,6 milióna eur 

ročne. Pôjde predovšetkým 
o  osobné ako aj o  prevádz-
kové náklady,“ konštatoval 
Tibor Kőszeghy.

Reorganizácia sa týka aj 
ľudí, ktorí pracujú v  podni-
ku. Organizačnou zmenou 
sa podľa predpokladu malo 
dosiahnuť zníženie počtu 
zamestnancov o  43, pričom 
v š. p. Lesy SR ku koncu mi-
nulého roku pracovalo asi 
3 420 zamestnancov.

„V  prevažnej miere má 
ísť o  zníženie počtu pracov-
níkov prirodzeným spôso-
bom, teda ich odchodom 

do dôchodku,“ uviedol 
T. Kőszeghy.

Organizačná zmena 
v  podniku sa podľa jeho vy-
jadrenia dotkne aj ľudí, ktorí 
pre Lesy SR pracujú externe, 
pretože tarifné odmeňovanie 
externých dodávateľov sa 
opiera o  interné výkonové 
tarify štátneho podniku na 
jednotlivé pracovné výkony.

„A  podľa týchto taríf sú 
stanovované aj horné hrani-
ce odmeňovania pre exter-
ných dodávateľov,“ vysvetlil 
poverený generálny riaditeľ.

Ekonomický riaditeľ 
š.  p.  Lesy SR Dušan Lašák 
dodal, že zmena organizač-
nej štruktúry bola orientova-
ná predovšetkým na optima-
lizáciu nákladov v  riadiacej 
štruktúre na úrovni lesných 
odštepných závodov.

„Túto úsporu alokujeme na 
úroveň lesných správ, ktoré 
sú podriadenými organizač-
nými zložkami lesných od-
štepných závodov a najmä na 
úroveň lesných obvodov, čím 
sa posilnia jednotlivé činnosti 
vo vonkajšej prevádzke. A sú-
časne zlepšíme predpoklady 
pre hospodárenie v  lese spô-
sobom, ktorý je blízky k príro-
de,“ zdôraznil D. Lašák.

Dodal, že výkon samot-
ného obhospodarovania 
lesa sa „ešte bližšie presu-
nie k lesom.“ Práve zmenou 
organizačnej štruktúry sa 
o 67 pracovných miest posil-
ní tzv.  vonkajšia prevádzka, 
pričom predovšetkým ide 
o pracovné pozície lesníkov.

BOHUMIL URBÁNIK

V š. p. Lesy SR Banská Bystrica začala platiť nová organizačná štruktúra

Zmena má priniesť stabilizáciu 

Zmenou organizačnej štruktúry sa o 67 pracovných miest posilní tzv. vonkajšia prevádzka.

Prioritou bude čo najviac vyčerpať z eurofondov
Prioritou agrárneho 
rezortu v roku 2022 
bude vyčerpať maximum 
eurofondov z končiaceho 
sa programového obdobia 
tak, aby pôdohospodárom 
a potravinárom pomohli 
preklenúť neľahkú dobu, 
spojenú s pandémiou 
a s výrazným zdražovaním 
vstupov.

BRATISLAVA. Uvie-
dol to minister pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR 
Samuel Vlčan.

„Zároveň sa musíme zod-
povedne pripraviť na nové 
eurofondové obdobie. Som 

presvedčený o  tom, že sme 
pripravili kvalitnú Inter-
venčnú stratégiu, ktorá si 
získa podporu našej vlády 
a aj súhlas Európskej komi-
sie,“ konštatoval minister.

Vedenie agrárneho rezor-
tu bude venovať pozornosť aj 
tzv. uhlíkovej banke.

„Z  hľadiska zelenej eko-
nomiky, ktorú presadzuje 
EÚ, je drevo ideálnym ma-
teriálom, pretože ukladá 
CO2 z  atmosféry. V  sloven-
ských lesoch za každých 
2,6  sekundy narastie jeden 
kubický meter dreva. Ten 
viaže 250  kilogramov uh-
líka a  priemerne zadrží až 

400  litrov vody, čo má kľú-
čový význam v  boji s  klima-
tickou zmenou,“ podčiarkol.

„ P r o s t r e d n í c t v o m 
programu adaptácie pôvod-
ne odvodňovacích kanálov 
hydromelioračnej sústavy na 
vodozádržné kanály sme sa 
začali intenzívne zaoberať aj 
opatreniami na zadržiavanie 
vody v krajine,“ poznamenal 
S. Vlčan.

Najprirodzenejšou a  naj-
jednoduchšou cestou je pod-
ľa neho budovanie krajin-
ných prvkov, ako sú remízky, 
poldre, kanály, nádrže, 
jazierka a  malé priehrad-
ky, vďaka ktorým dažďová 

voda neodtečie z  krajiny, 
ale zostane v  nej, zásobuje 
podzemné vody, biosféru 
v  danom území, podporuje 
fotosyntézu a  ukladanie uh-
líka, čo je kľúčom pri spoma-
lení klimatickej zmeny.

Zadržiavania vody v  kra-
jine si však podľa S. Vlčana 
vyžaduje mať usporiada-
né pozemky.

„A  to je jeden z  najväč-
ších problémov v  agrárnom 
rezorte, ktorý ho dokonca 
presahuje. Neusporiadané 
vlastnícke vzťahy sú veľmi 
častou príčinou toho, prečo 
sa nejaký projekt alebo zá-
mer nedá zrealizovať aj keď 

sú na to peniaze. Starosto-
via a  primátori veľmi dobre 
vedia, o  čom hovorím. Ak 
by malo ísť sceľovanie po-
zemkov tak pomaly a  vyšlo 
by tak draho ako doteraz, 
stálo by to ešte miliardu eur 
a  trvalo by to ďalších mini-
málne 30  rokov,“ upozor-
nil minister.

„Preto sme začali spolu-
pracovať s Právnickou fakul-
tou Univerzity Komenského, 
ktorá rieši projekt o pozem-
kovej legislatíve. Vkladám 
do nich veľkú nádej a verím, 
že nám pomôžu pohnúť s ko-
masáciami,“ dodal minister.

(tasr)

Všetko dobré do nového roku, 
hlavne veľa zdravia želá tím 
spoločnosti AM-AGRO

Nikto nie je 
taký zotročený 
ako ten, kto si 
nahovára, že je 
slobodný.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

myšlienka

Na pra-
hu nové-
ho roku 
a  prakticky 
ešte len 
v  jeho dru-
hom pra-
c o v n o m 

dni by sme mali mať dosť 
síl na to, aby prvé riad-
ky tejto rubriky, ktorá 
otvára naše noviny, hý-
rili optimizmom. Aj keď 
zdroje naň sa v  týchto 
nejasných pandemic-
kých časoch hľadajú čo-
raz ťažšie.

Nuž, ale ako s obľubou 
hovorieval istý poprevra-
tový minister pôdohos-
podárstva, na ktorého 
si ľudia z  praxe – a  nie 
v  zlom – doteraz spomí-
najú, Slovensko prežilo aj 
horšie časy…

Áno, prežilo. Avšak 
lepšie a  ľahšie ich pre-
konalo najmä vtedy, 
keď sa spoliehalo predo-
všetkým samo na seba. 
A  keď na zodpovedných 
miestach a  pri kor-
midlách sedeli či stáli 
aj zodpovední, dobre 
pripravení a kompetent-
ní ľudia.

Takže moje prianie 
nám všetkým do nového 
roka je trochu netradič-
né – aby sme na zodpo-
vedných miestach mali aj 
zodpovedných a  kompe-
tentných ľudí…

BOHUMIL URBÁNIK
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Krmivá pre 
hospodárske 
zvieratá OHRADNÍKY
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Priemerné ceny kurčiat 65 %

50. týždeň 2021 [€/100 kg]

Zdroj: PPA – ATIS
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V závere minulého týždňa 
sa na Ministerstve pôdo-
hospodárstva a rozvoja 
vidieka SR v Bratislave 
uskutočnila tlačová konfe-
rencia, na ktorej avizo-
vali vyhlásenie výzvy na 
projekty pre potravinárov 
v hodnote 170 miliónov 
eur.

BRATISLAVA. Žia-
datelia budú môcť svoje 
žiadosti predkladať elektro-
nickou formou od 14. janu-
ára 2022, pričom výzva bude 

otvorená do 31. marca budú-
ceho roku.

Ide o  pomerne dlho oča-
kávanú výzvu, čo vo svojom 
prejave uznal aj minister 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR Samuel Vlčan.

,Potravinári a  spracova-
telia surovín, pochádzajú-
cich z  poľnohospodárskej 
prvovýroby, čakali na túto 
výzvu veľmi dlho. Som rád, 
že po tom, čo Pôdohospo-
dárska platobná agentúra 
nedávno získala trvalú akre-
ditáciu, môžeme túto výzvu 

vyhlásiť,“ povedal S. Vlčan.
Zároveň vyslovil nádej, 

že po dvoch „covidových ro-
koch“, ktoré neboli ľahké ani 
pre výrobcov potravín, budú 
peniaze na modernizáciu 
podnikov správnym impul-
zom pre ich ďalší rozvoj.

O  finančné prostried-
ky z  výzvy na podporu in-
vestícií sa môžu uchádzať 
malé, stredne veľké a aj veľ-
ké potravinárske podniky. 
A  zapojiť sa do nej môžu aj 
spracovatelia z  poľnohospo-
dárskej prvovýroby.

Samotná pomoc bude 
rozdelená do siedmich ob-
lastí. Sú medzi nimi mä-
sopriemysel, pekárenský 
a cukrovinkársky priemysel, 
mliekarenský priemysel, 
konzervárenský a  mrazia-
renský priemysel, cukrovar-
nícky a  tukový priemysel, 
priemysel, zaoberajúci sa 
výrobou kŕmnych zmesí, 
a  priemysel výroby piva, 
vína, liehu i  nealkoholic-
kých nápojov.

Ako vyplynulo z  ďalších 
informácií, žiadatelia budú 

môcť na zjednodušenie ob-
starávania využiť bezplat-
nú elektronickú aplikáciu 
s  názvom Josephine. Na 
zníženie administratívnej 
záťaže pri obstarávaní sú 
pripravené jednotné šablóny 
a  videomanuály, ktoré budú 
žiadateľom k  dispozícii po 
ich registrácii vo vyššie spo-
menutej aplikácii.

Samotná výzva je už zve-
rejnená na webovej stránke 
Pôdohospodárskej platob-
nej agentúry. Formálnu 
asistenciu pri podávaní žia-
dostí o  nenávratný finančný 
príspevok bude poskytovať 
Agentúra pre rozvoj vidieka.

Prostriedky na realizáciu 
výzvy s  názvom Podpora 
pre investície na spraco-
vanie/uvádzanie na trh 
a/alebo na vývoj poľno-
hospodárskych výrobkov 
pochádzajú zo zdrojov 
Európskeho poľnohospo-
dárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV), pričom 
budú spolufinancované aj 
zo štátneho rozpočtu SR 
a  zo zdrojov EURI, t. j. 
Nástroja EÚ na obnovu po 
kríze, spôsobenej pandé-
miou COVID-19.

Z informácií, ktoré odzne-
li v  súvislosti so spomenu-
tou tlačovou konferenciou, 
vyplynulo aj to, že výzva 
v  podobnej finančnej aloká-
cii bola v  rámci Programu 
rozvoja vidieka SR na roky 
2014 – 2020 naposledy vy-
hlásená v roku 2015.

BOHUMIL URBÁNIK
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MP RV SR a PPA ohlásili výzvu na projekty pre potravinárov za 170 miliónov eur

Správny impulz pre ďalší rozvoj

Na podujatí sa zúčastnil aj generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss (na obrázku vľavo), podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty 
(druhý zľava) a prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay (vpravo).

Rok sa 
s  rokom 
s c h á d z a , 
a  čo ne-
vidieť, aj 
v chlebovom 
odvetví bu-
deme mať za 

sebou ďalší rok. Aký bol?
Mnohí z  kapitánov poľ-

nohospodárskeho a  potra-
vinárskeho odvetvia by na 
túto otázku zrejme odpo-
vedali v  duchu najlepších 
tradícií: Bol to rok nároč-
ný. Ako inak, veď iné roky 
ani nebývajú.

V  práve končiacom sa 
roku by však pri takejto 
odpovedi boli k pravde ešte 
bližšie ako inokedy. Veď 
druhý pandemický rok dáva 
všetkým poriadne zabrať. 
Pre ľudí v praxi je skúškou 
fortieľu, podnikateľských 
schopností, ale aj odvahy, 
trpezlivosti a charakteru.

Bolo v  ňom zopár 
vecí, ktoré môžu potešiť. 
Trebárs relatívne sluš-
né úrody, a  vo viacerých 
prípadoch aj dokonca až 
rekordné odbytové ceny 
niektorých poľnohospo-
dárskych komodít. Lenže 
na druhej strane rovnice 
sú zasa rastúce ceny plynu, 
elektriny, pohonných hmôt 
či priemyselných hnojív…

Aj táto skúsenosť ukazu-
je, že v živote a ani v ekono-
mike nie je nič čierno -biele. 
A čierno -biely určite nebol 
ani odchádzajúci rok.

BOHUMIL URBÁNIK

Rok

inzercia

Milostiplné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 
veľa zdravia a úspechov želá tím spoločnosti AM-AGRO
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Našim obchodným partnerom ďakujeme za spoluprácu 
v uplynulom roku a želáme pevné zdravie, veľa osobných 

i pracovných úspechov v roku 2022! 
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Štátny podnik Lesy SR sa 
okrem iných činností venu-
je aj chovu rýb. Jedinečné 
stredisko na chov rýb sa 
nachádza na Lesnej správe 
Majdán, ktorá patrí do Od-
štepného závodu Smoleni-
ce, a nesie názov Stredisko 
chovu rýb Parina.

 SMOLENICE. V tlačo-
vej správe nás o  tom infor-
movala Marína Debnárová,

vedúca Odboru komuni-
kácie v š. p. Lesy SR Banská 
Bystrica. Dodala, že Lesy SR 
v  poslednej dobe investovali 
do modernizácie tohto za-
riadenia viac ako 50 tisíc eur. 
Išlo o  inováciu spracovania 

rýb, o  kúpu nových techno-
lógií – tzv. šokových mrazia-
cich boxov, novej vákuovej 
techniky či prepravného 
boxu na rozvoz rýb.

V  tomto roku v  podniku 
zaznamenali rekordný pre-
daj, keď na trh dodali 20 ton 
rýb. Doteraz ročne predali 
v  priemere 8 až 10 ton rýb. 
„Lesnícke ryby“ v  tomto 
roku skonzumovali 30 ton 
krmiva. Na ďalší chov lesní-
kom zostáva v sádkach 20 až 
25 ton jednoročných rýb.

V rybníkoch na potoku Pa-
rina sa ako hlavný druh cho-
vá pstruh dúhový, doplnkovo 
i  kapor rybničný. Konzumná 
ryba sa v rybníkoch dochová 

približne za 16 až 18 mesia-
cov, kedy dosahuje hmotnosť 
okolo 250 gramov.

Podnik uvažuje aj o rozší-
rení chovu – v takom prípade 
by išlo o pstruha potočného. 
Jeho chov je náročnejší a vy-
žaduje si viac starostlivosti 
ako aj vyššie finančné nákla-
dy. Ale na druhej strane sa 
takto pôvodným slovenským 
druhom podporí udržateľ-
nosť atraktívnych horských 
rybárskych revírov.

Štátny podnik Lesy SR 
v  súčasnosti predáva mra-
zené ryby na viacerých 
miestach, konkrétne v  Ban-
skej Bystrici, v  Bratislave 
a v Smoleniciach. (tsu)

V tomto roku dodali na trh 20 ton rýb
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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.

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

Cítajte elektronicky
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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... 
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V roku 2022 sa na Sloven-
sku chystajú legislatívne 
úpravy v oblasti kúpy 
a predaja pôdy. Pri hodno-
tení roka 2021 to uviedol 
minister pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR 
Samuel Vlčan.

BRATISLAVA. „Zo-
stavil som pracovnú skupi-
nu, ktorá už rieši predmet-
nú úpravu legislatívy. Na 
taký postup mám dohodu 
aj na úrovni vládnej koalí-
cie. Legislatívna úprava za-
bráni tomu, aby slovenskú 
pôdu vlastnil iný štát ako 
Slovenská republika. Bude 
sa to týkať aj právnických 

osôb, ktoré poberajú verej-
né dotácie na nadobúda-
nie pozemkov z  iných štá-
tov,“ spresnil.

Podľa neho úprava vychá-
dza z  platných základných 
pravidiel fungovania spoloč-
ného európskeho trhu, ktoré 
takéto financovanie zaka-
zujú ako nedovolenú štát-
nu pomoc.

„To hovorím preto, aby 
náhodou nevznikol dojem, 
že sa voči susedným kra-
jinám chystáme pripraviť 
nejaký diskriminačný zá-
kon,“ zdôraznil.

„Ďalej chceme, aby pri 
prevodoch poľnohospodár-
skych pozemkov na uvedené 

subjekty, teda na iné štáty, 
právnické osoby, zriadené 
inými štátmi, alebo na oso-
by, ktoré sú prijímateľmi 
dotácií z  verejných zdrojov 
na nadobúdanie pozemkov, 
malo Slovensko predkupné 
právo prostredníctvom Slo-
venského pozemkového fon-
du,“ vysvetlil.

„Vzhľadom na to, že ide 
o  nesmierne dôležitú oblasť, 
do ktorej chceme vniesť aj 
vyššiu transparentnosť, za-
vedieme tiež povinnosť zve-
rejňovať ponuky pozemkov 
na webe. Analogicky chceme 
postupovať aj pri lesných po-
zemkoch,“ dodal S. Vlčan.

(tasr)

Našu pôdu by nemal vlastniť iný štát 
Poslanec Národnej rady 
SR a exminister pôdohos-
podárstva Ján Mičovský 
odchádza z klubu hnutia 
OĽANO.

BRATISLAVA. Kri-
tizuje dianie v  rezorte pô-
dohospodárstva, a  tvrdí, že 
kolegov v klube sa snažil na 
to upozorniť. V  parlamente 
bude pôsobiť ako nezávis-
lý poslanec.

„Je to nesúhlas s  tým, 
ako sa protikorupčná réto-
rika, ktorej som obetoval 
kus života, teraz v  rezorte 
pôdohospodárstva zvrtla 
do obhajoby zlých vecí, 
ktoré som vždy kritizoval,“ 

uviedol Ján Mičovský.
Poslanec sa podľa svo-

jich slov snažil poslancov 
v  klube OĽANO upozor-
niť na „zlé dianie“ v  rezor-
te pôdohospodárstva.

„Využil som na to viac 
stupňov a  neboli úspešné, 
takže toto je krok, ktorým 
vyjadrujem svoj nesúhlas 
s  tým, čo sa deje v rezorte,“ 
dodal. Neplánuje prejsť do 
iného poslaneckého klubu 
a vylučuje spoluprácu s inou 
politickou stranou.

„Budem podporovať všet-
ky potrebné zákony tak, ako 
mi bude kázať svedomie 
a zodpovednosť za túto prá-
cu,“ konštatoval.  (tasr)

Exminister kritizuje rezort

Vedenie EÚ preberá nové 
predsednícke trio. Po 
Nemecku, Portugalsku 
a Slovinsku nastupuje 
francúzske, české a švéd-
ske predsedníctvo.

BRUSEL. Program 
francúzskeho predsedníctva 
v  Rade Európskej únie od 
1.  januára do 30. júna 2022 
má tri základné ambície:

Suverénnejšia Európa: 
posilnením schengenské-
ho priestoru, ochranou eu-
rópskych hraníc, kontrolou 
migrácie a  zlepšením azy-

lovej politiky v  súlade s  eu-
rópskymi hodnotami a  jej 
medzinárodnými záväzka-
mi; budovaním silnejšej Eu-
rópy, ktorá je schopnejšia 
konať v  oblasti bezpečnosti 
a  obrany; prijatím opatrení 
pre prosperitu a  stabilitu 
svojich susedov, najmä pro-
stredníctvom angažovanosti 
na západnom Balkáne a ob-
noveného vzťahu s  Afrikou; 
a prinášaním riešení globál-
nych výziev.

Nový európsky model ras-
tu: urobiť z  Európy krajinu 
výroby, tvorby pracovných 

miest, inovácií a  technolo-
gickej dokonalosti; v ktorých 
je hospodársky rozvoj v  sú-
lade s  klimatickými cieľmi; 
ktorá podporuje inovácie 
a  rast európskych digitál-
nych hráčov a  stanovuje 
svoje vlastné pravidlá pre di-
gitálny svet; a ktorá ponúka 
vysokokvalitné, vysokokva-
lifikované a  lepšie platené 
pracovné miesta.

Humánna Európa: kto-
rá počúva obavy vyjadrené 
svojimi občanmi prostred-
níctvom Konferencie o  bu-
dúcnosti Európy; ktorá brá-

ni právny štát a  presadzuje 
jeho hodnoty; ktorá je hrdá 
na svoju kultúru, dôveruje 
vede a vedomostiam a je od-
hodlaná bojovať proti diskri-
minácii a zabezpečiť budúc-
nosť pre ďalšiu generáciu.

 V oblasti poľnohospodár-
stva sa francúzske predsed-
níctvo chce sústrediť na tri 
prioritné oblasti: Podporí 
diskusie Rady o  reciproč-
ných environmentálnych 
a  hygienických výrobných 
normách pre európske vý-
robky a  výrobky dovážané 
z  tretích krajín s  cieľom 

podriadiť dovážané výrobky 
určitým výrobným požiadav-
kám uplatňovaným v Európ-
skej únii a tak posilniť ochra-
nu zdravia alebo životné 
prostredie. Predsedníctvo 
tiež začne pracovať na na-
riadení o dovoze produktov, 
ktoré nespôsobujú odlesňo-
vanie, čo bude významným 
krokom k  väčšiemu zohľad-
neniu výrobných noriem pre 
dovážané produkty.

Osobitná pozornosť sa 
bude venovať nízkouhlíko-
vému poľnohospodárstvu 
a sekvestrácii uhlíka v poľno-
hospodárskej pôde s  cieľom 
dosiahnuť skokovú zmenu 
smerom k  vybudovaniu eu-
rópskeho mechanizmu na 
zavedenie uznávaných níz-
kouhlíkových značiek v  celej 
Európe a kompenzáciu opat-
rení v  oblasti zmeny klímy, 
ktoré podnikli poľnohospo-
dárske a lesnícke podniky.

Francúzske predsedníc-
tvo podporí iniciatívy na 
urýchlenie agroekologickej 
zmeny, a tým na zníženie po-
užívania pesticídov, čo je ne-
oddeliteľnou súčasťou stra-
tégie Z farmy na stôl. Začne 
pracovať na revízii smernice 
o  trvalo udržateľnom pou-
žívaní pesticídov s  cieľom 
urýchliť znižovanie použí-
vania pesticídov v Európskej 
únii a podporiť a zaviesť zvý-
šenie používania alternatív, 
pričom sa bude dbať na to, 
aby žiadny poľnohospodár 
nezostal bez pomoci.

MALVÍNA GONDOVÁ

Prvý polrok bude Únii predsedať jedna z najsilnejších poľnohospodárskych krajín 

Štafetu prevzalo Francúzsko

Slovinský minister zahraničných vecí Anže Logar odovzdáva predsedníctvo v Rade Európskej únie do rúk francúzskeho kolegu Jeana-
Yvesa Le Driana. 

To, čo nie je 
napísané, to sa 
nikdy nestalo.

Latinské príslovie

myšlienka

Naši po-
travinári už 
po niekoľ-
ko týždňov 
„tlačia“ na 
zvyšovanie 
o d b y t o -
vých cien 

ich produkcie. Verejnými 
vyjadreniami sa na to sna-
žia pripraviť spotrebiteľov 
a zrejme tak trochu aj tlačiť 
k  múru obchodné reťazce. 
Koniec koncov, nie je to nič 
nové, zdražovanie potravín 
sa už koná a prejavuje sa aj 
na pultoch obchodov.

Niektoré výrobkové zvä-
zy však aj naďalej „tlačia 
na pílu“ a  už od začiatku 
tohto roku upozorňujú na 
to, že zdražovanie zo záve-
ru minulého roku nebude 
stačiť a rast cien očakávajú 
aj v tomto roku.

V  mnohom ich možno 
pochopiť. A  v  mnohom 
majú celkom iste pravdu. 
Veď nikto nepoprie, že 
náklady na výrobu potra-
vín rastú. A  nie sú to len 
vstupné suroviny, ale aj 
energie, a  svoju daň si vy-
berajú aj protipandemické 
opatrenia.

Avšak všetko má svoj 
koniec a  v  zdražovacom 
ošiali sa tiež treba vedieť 
včas pribrzdiť. A možno aj 
zastaviť. 

Lebo ak ho nebodaj ne-
stopnú obchodné reťazce 
s  ich takmer autonómnou 
cenovou politikou, zdražo-
vanie nakoniec aj tak nara-
zí na svoj strop. Stopku mu 
vystaví obsah peňaženky 
a kúpna sila spotrebiteľa.

BOHUMIL URBÁNIK

Náklady

cena: 1,00 • predplatné: 0,80

9. – 12. strana / Téma týždňa

Technológie ustajnenia 
a dojenia dobytka
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Priemerné ceny vajec L a M
50. týždeň 2021 [€/100 kg]

Zdroj: PPA – ATIS
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Všetko dobré do nového roku, 
hlavne veľa zdravia želá tím 
spoločnosti AM-AGRO

FOTO – J. SARAGO/MEAE

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).
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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
Banner F - LIGHTBOX
• vyskakovací banner 600 × 300 px, 249  €/týždeň
Banner G
• 1080 × 80 px, 119  €/týždeň
Banner H
• 530 × 80 px, 99  €/týždeň

G 1080 × 80 px H 530 × 80 px H 530 × 80 px

600 × 300
F

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



12

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


