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Sektor chovu ošípaných 
na Slovensku je ťažko 
skúšaný nielen v dôsledku 
afrického moru ošípaných, 
ale aj kvôli enormné-
mu nárastu cien energií 
a krmovín.

NITRA. Zhodli sa na tom 
účastníci odbornej konferen-
cie Slovenskej asociácie cho-
vateľov ošípaných (SACHO).

Podľa slov predsedu Slo-
venskej poľnohospodárskej 
a  potravinárskej komory 
Emila Macha sucho na po-
liach bezprostredne ohrozuje 
živočíšnu výrobu.

„Bez krmiva chov ošípa-
ných nie je možný. Ten je 

závislý na krmovinách ako ku-
kurica na zrno, pšenica, sója, 
nie na objemových krmivách. 
Avizovanú podporu na sucho 
je preto potrebné zacieliť aj na 
krmoviny pre chovateľov oší-
paných, nielen na objemové 
krmivo,“ skonštatoval.

Na zamedzenie šírenia 
afrického moru ošípaných 
je obzvlášť pri drobnocho-
voch nevyhnutná osveta 
a  dodržiavanie biologic-
kej bezpečnosti.

„Je potrebné urýchlene 
znížiť denzitu diviačej zveri 
a  zamedziť šíreniu afrického 
moru ošípaných na ďalšie 
územie. Nevyhnutná je aj 
spolupráca všetkých zložiek 

štátnej správy, samospráv, 
poľovníkov a  chovateľov,“ 
povedal Peter Polák, výkon-
ný riaditeľ SACHO.

Viaceré krajiny majú k rie-
šeniu afrického moru ošípa-
ných rôzne prístupy. Zásad-
nými otázkami sú drobné 
chovy, stav diviačej zveri, 
kontroly živých ošípaných, 
mäsa a  výrobkov pri vstupe 
na územie štátu.

Podľa hlavného veteri-
nára SR Jozefa Bíreša vak-
cína proti africkému moru 
ošípaných zatiaľ neexistuje, 
a  podľa posledných testov 
a  výskumov sa ani neočaká-
va, že bude počas najbližších 
piatich rokov dostupná.

Sektor ohrozujú mor i ceny energií 

(tasr)
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Cieľom podpory je podľa 
MPRV SR predísť drama-
tickému poklesu hospo-
dárskych zvierat, ktoré 
zabezpečujú produkciu 
surovín na výrobu základ-
ných potravín.

BRATISLAVA. Tohto-
ročné sucho má negatívny 
vplyv na produkciu objemo-
vých krmív potrebných na 
živočíšnu výrobu. Odhado-
vaný prepad produkcie obje-
mových krmív tvorí v  závis-
losti od okresu 10 až 40 %. 
„Pomoc sa predpokladá len 
chovateľom, ktorí zachova-

jú chovy (kontrola stavov 
zvierat k 31. augustu 2023), 
na ktorých udržanie sa za-
viažu. Finančné prostriedky 
budú vyplácané prostred-
níctvom schém štátnej po-
moci cez Pôdohospodársku 
platobnú agentúru,“ uvie-
dol agrorezort.

Ako po schválení návrhu 
MPRV SR uviedol minister 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Samuel Vlčan, vlád-
na podpora na zmiernenie 
dosahov sucha na živočíšnu 
výrobu a  objemové krmo-
viny v  roku 2022 vo výške 
50  miliónov eur je bezpre-

cedentná, najmä svojou 
výškou, ako aj rýchlosťou 
poskytnutia.

SPPK privítala schválenie 
týchto kompenzácií. Podľa 
komory viacerí chovatelia 
už pre nedostatok krmiva 
ohlásili rušenie chovov. Od-
škodnenie za tohtoročné 
sucho môže zabrániť likvi-
dácii ďalších stád. „Nikto 
si neželal, aby sme posielali 
zvieratá na bitúnky, preto 
musíme schválenú pomoc 
vysoko oceniť. Tu naozaj pla-
tí, že kto rýchlo dáva, dva-
krát dáva. V  čase obrovskej 
inflácie a  energetickej krízy 

budú môcť naši chovatelia 
na istý čas pokojnejšie spá-
vať. Rýchla pomoc pomôže 
zastabilizovať aktuálne poč-
ty zvierat,“ povedal predse-
da SPPK Emil Macho.

Chovatelia hospodár-
skych zvierat sú podľa SPPK 
dlhodobo v  strate, ktorú 
kompenzujú najmä cez rast-
linnú výrobu. Ide o neudrža-
teľný stav, ktorý je nutné ur-
gentne riešiť. O  rozširovaní 
chovov dnes nemôže byť ani 
reč. Preto nemožno hovoriť 
ani o  slovenskom bravčo-
vom, hydinovom či hovä-
dzom mäse, ani o  tunajšom 

mlieku a  mliečnych výrob-
koch na pultoch slovenských 
obchodov. Podpora živo-
číšnej výroby by mala byť aj 
v  najbližších rokoch samo-
zrejmosťou, aby sa potravi-
nová sebestačnosť dokázala 
v  základných potravinách 
postupne zvyšovať.

Podľa predstaviteľov zvä-
zov prvovýrobcov mlieka 
(SZPM) a mliekarov (SMZ), 
vyčlenené prostriedky pomô-
žu zlepšiť katastrofálnu situ-
áciu, do ktorej sa prvovýroba 
mlieka dostala. Finančné 
prostriedky prinesú aj stabi-
lizáciu počtu dojníc, ktoré na 
Slovensku dlhodobo klesajú. 
„Naša analýza dosahov su-
cha na produkciu vybraných 
krmív hovorí o  44-percent-
nom výpadku produkcie ku-
kurice na siláž. Veľké straty 
na úrode a kvalite sme zazna-
menali aj pri jednoročných 
a  viacročných krmovinách,“ 
povedal Alexander Pastorek, 
predseda SZPM.

Rast nákladov pri prvo-
výrobe mlieka len z  dôvodu 
extrémneho sucha dosahuje 
podľa neho 500 eur na dojni-
cu na rok, čo z hľadiska do-
mácej produkcie znamená 
dodatočné finančné náklady 
v  objeme prevyšujúcom 50 
miliónov eur. Prvovýrobcov 
mlieka okrem sucha a  ná-
sledného vplyvu na plodiny 
ovplyvnili aj mimoriadne 
letné horúčavy, ktoré sú dô-
vodom denného poklesu do-
dávok mlieka o 6 %.

MALVÍNA GONDOVÁ

Vláda schválila 50 mil. eur na zmiernenie dosahov sucha na živočíšnu výrobu 

Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva

Rýchla pomoc pomôže zastabilizovať aktuálne počty zvierat.

V l n a 
h o r ú č a v 
v  kombi-
nácii s níz-
kym množ-
s t v o m 
z r á ž o k 
s p ô s o b i -

la v  tomto roku nielen na 
Slovensku extrémne sucho 
– podľa odborníkov má 
najviditeľnejšie dopady na 
krajinu a  človeka od roku 
1930.

Hektárové úrody kuku-
rice na zrno sa medziročne 
prepadli až o  42 percent. 
Poľnohospodári očakávajú 
aj pokles úrody slnečnice, 
sóje, taktiež zemiakov. Po-
dobne, aj v  prípade cuk-
rovej repy, je predpoklad 
výrazného prepadu prie-
mernej hektárovej úrody 
a  to na úroveň 44,8 tony. 
Na dostatku vody je závislá 
aj úroda ovocia a  zeleniny. 
V prípade živočíšnej výroby 
– chovy dojníc, hovädzieho 
mäsového dobytka, oviec, 
kôz a ďalších kategórií hos-
podárskych zvierat sú ohro-
zené výpadkom v  úrode 
objemových krmív. Skrát-
ka suchom sú zasiahnuté 
všetky odvetvia poľnohos-
podárstva a to v kombinácii 
s enormným nárastom cien 
za energie. Preto nápad zo 
strany rezortného minister-
stva odškodniť za dopady 
sucha len niektoré odvetvia 
prvovýroby je veľmi ne-
šťastné až krátkozraké.

VIERA UVÍROVÁ
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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.

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,– €
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Cítajte elektronicky

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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„Ešte nikdy v histórii sa 
nestalo, aby Parlament 
diskutoval o stave našej 
Únie v časoch, keď na eu-
rópskej pôde zúri vojna,“ 
uviedla na úvod.

ŠTRASBURG. Tretí 
prejav Ursuly von der Leye-
novej o stave Únie sa tónom 
aj obsahom vymykal z  jej 
predchádzajúcich každoroč-
ných prejavov. Zamerala sa 
najmä na vojnu na Ukrajine 
a  energetickú krízu, ktorú 
vyvolala. „Hovorí sa, že svet-
lo svieti najjasnejšie v tme,“ 

povedala von der Leyeno-
vá poslancom Európskeho 
parlamentu a  zdôraznila 
solidaritu, ktorú jednotliví 
európski občania prejavili 
svojim východným suse-
dom. Vyzdvihla jednotnú, 
rozhodnú a  okamžitú reak-
ciu celej EÚ hneď po tom, 
ako ruské jednotky prekroči-
li hranice Ukrajiny. „A na to 
by sme mali byť hrdí. Opäť 
sa raz ukázala vnútorná sila 
Európy. Všetku túto silu bu-
deme ešte potrebovať. Na-
sledujúce mesiace nebudú 
ľahké. Nejde tu len o  vojnu, 

ktorú Rusko rozpútalo proti 
Ukrajine. Je to vojna o naše 
energie, vojna o naše hospo-
dárstvo, vojna o  naše hod-
noty a  vojna o  našu budúc-
nosť,“ uviedla.

Čo jej slová povedali 
o  meniacich sa prioritách? 
S  témou Ukrajiny v  popredí 
bol jej prejav temnejší ako 
v  predchádzajúcich rokoch. 
Samotné slovo „vojna“ bolo 
spomenuté 16-krát. V  po-
rovnaní s  minuloročným 
prejavom sa von der Leyeno-
vá menej venovala iným po-
litikám ako zdravie a techno-

lógie, pričom slová týkajúce 
sa ekonomiky, energetiky 
a fosílnych zdrojov vystupo-
vali na poprednom mieste. 
Keďže je už takmer dva roky 
vo svojej funkcii, venovala sa 
predsedníčka Komisie aj iný-
mi témam, vrátane ochrany 
demokracie, prechodu na 
hospodárstvo s  nulovými 
emisiami, zabezpečenia kri-
tických nerastných surovín 
a  harmonizácie daňových 
pravidiel pre malé podniky: 
„Demokratické inštitúcie 
musia neustále získavať 
dôveru občanov a  musia ju 

obnovovať. Musíme sa vy-
rovnať s  novými výzvami, 
ktoré nám história neustále 
prináša. Tak ako Európania, 
keď im na dvere zaklopali 
milióny Ukrajincov. Toto 
je Európa z  tej najlepšej 
stránky. Únia odhodlania 
a  solidarity,“ uviedla Ursula 
von der Leyenová. V prejave 
načrtla aj hlavné iniciatívy, 
ktoré Komisia plánuje usku-
točniť v  nadchádzajúcom 
roku. Mnohé z nich sú reak-
ciou na odporúčania, ktoré 
občania predložili v  rámci 
Konferencie o  budúcnosti 
Európy. Medzi tieto inicia-
tívy patria napríklad: ďalšia 
dôrazná podpora Ukrajiny 
a  jej ľudu, a  to aj mobilizá-
ciou jednotného trhu EÚ, 
zavedenie opatrení na pod-
poru Európanov pri zvládaní 
energetickej krízy, podpora 
podnikateľského prostredia, 
najmä malých a  stredných 
podnikov, s  cieľom posilniť 
budúcu konkurencieschop-
nosť Európy, zníženie závis-
losti EÚ od ruských fosíl-
nych palív a úzka spolupráca 
so spoľahlivými dodávateľ-
mi, ďalšie investície do ener-
gie z  obnoviteľných zdrojov 
a  najmä do vodíka, zaujatie 
globálneho vedúceho po-
stavenia v  oblasti adaptácie 
na zmenu klímy a  ochrany 
našej prírody a  ďalšie zasa-
dzovanie sa za demokraciu, 
doma aj na celom svete a za 
právny štát.

MALVÍNA GONDOVÁ

Predsedníčka Európskej komisie predniesla Správu o stave Únie

Cesta EÚ na nasledujúci rok

Zľava doprava: Čestný hosť zasadnutia Olena Zelenská, prezidentka Európskeho parlamentu Roberta Metsola a predsedníčka Európskej 
komisie Ursula von der Leyen.

Po ho-
rúcom lete 
nás čaká 
ešte horú-
cejšia jeseň 
a  zima. Aj 
keď v bytoch, 
školách a  na 

pracoviskách nám horúco 
asi nebude, súdiac pod-
ľa výstrah pred vysokými 
cenami energií a  obme-
dzovaniu ich využívania. 
Horúce chvíle už zažívajú 
a  budú zažívať podnikate-
lia, výrobcovia, spracova-
telia, služby vo všetkých 
sektoroch, ktorí čelia ná-
hlemu a rapídnemu zvýše-
nie cien všetkého. Nečudo, 
že sa požiadavky na štát 
na kompenzácie vysokých 
cien vstupov do výroby, 
ako aj koncových cien pre 
spotrebiteľa sypú z  každej 
strany a  mnohí vyšli aj do 
ulíc, čo môže situáciu ešte 
viac vyhrotiť. Pred veľmi 
ťažkou úlohou stoja poli-
tici, ktorí majú v  rukách 
nástroje politické, ako aj fi-
nančné. Ani jedny však nie 
sú bezodné a  všemohúce. 
Natiahnutých rúk je veľa, 
zdrojov málo. Zároveň ide 
o  voličov, ktorí v  koneč-
nom dôsledku rozdajú kar-
ty do budúcnosti. Verme, 
že sa podaria nájsť vhod-
né riešenia a  kompromisy 
z  oboch strán, aby sme sa 
po voľbách nečudovali, čo 
nám kríza okrem vysokých 
cien energií priniesla.

MALVÍNA GONDOVÁ
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DNI POĽA KUKURICE  2022
Streda   21.9. SELICE (SA) Deň pola kukurice a jesenných prác 
 0905 300 350

Štvrtok 22. 9. SELEKT	a.s. Horné	Chlebany (TO) 
 0907 850 952

Tešíme sa na stretnutie s vami	 	 	 www.lgseeds.sk
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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 %

3× 5 % 4 000,– 10 %
6× 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 × V [mm] Farebná inzercia [€]

Prvá strana Roľníckych novín

A – inzercia pod logom titulka 83 × 32 319

B – inzercia pod logom titulka 40 × 32 169

C, D – polovička podvalu – titulka 126 × 85 619

Vnútorné strany

ucho – prvá strana Témy týždňa 83 × 124 399

partner Témy týždňa – plus plocha B 255,5 × 115 819

1/1 strany 255,5 × 346 1 239 

junior page 169 × 230 919

1/2 strany na výšku 126 × 346 919

1/2 strany na šírku 255,5 × 171 919

1/3 strany na výšku 83 × 346 819

1/3 strany na šírku 255,5 × 115 819

1/4 strany na výšku 126 × 171 619

1/4 strany na šírku 169 × 124 619

1/8 strany na výšku 83 × 124 339

1/8 strany na šírku 126 × 85 339

1/16 strany 83 × 57 179

výstavné prílohy 83 × 85 219

1/3 strany na výšku – lišty na dvojstrane 2 × (83 × 346) 1 119 

1/3 strany na šírku – dvojpodval 2 × (255,5 × 115) 1 119 

Vkladaná inzercia – Cena inzercie: 339 € + cena vloženia/kus
Gramáž vklad. materiálu do 20 g do 50 g do 200 g do 350 g
Cena: vloženie/kus 0,07 0,19 0,39 0,49

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

Plošnú inzerciu do Roľníckych 
novín je potrebné vyhotoviť 

bez spadávky!
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číslo presný názov témy týždňa uzávierka redakčná 
(streda)

uzávierka inzertná
(streda)

expedícia
(streda) plánovaná inzercia

1 Krmivá a kŕmne komponenty pre všetky HZ 28. 12. 2022 21. 12. 2022 4. 1. 2023

2 Technológie ustajnenia, robotizované dojenie 4. 1. 2023 28. 12. 2022 11. 1. 2023

3 Jarné obilniny 11. 1. 2023 4. 1. 2023 18. 1. 2023

4 Príprava pôdy na jar, sejba, eliminácia sucha 18. 1. 2023 11. 1. 2023 25. 1. 2023

5 Ekonomika prevádzky traktorov 25. 1. 2023 18. 1. 2023 1. 2. 2023

6 Ochrana a výživa rastlín 1. 2. 2023 25. 1. 2023 8. 2. 2023

7 Sady, spracovanie ovocia, ovocinárstvo 8. 2. 2023 1. 2. 2023 15. 2. 2023

8 Dopravná technika, veľkobjem. návesy a prívesy 15. 2. 2023 8. 2. 2023 22. 2. 2023

9 Pestovanie zeleniny 22. 2. 2023 15. 2. 2023 1. 3. 2023

10 Sejačky - špeciálne aj univerzálne 1. 3. 2023 22. 2. 2023 8. 3. 2023

11 Priemyselné hnojivá a ich aplikácia 8. 3. 2023 1. 3. 2023 15. 3. 2023

12 Vyberáme traktor 15. 3. 2023 8. 3. 2023 22. 3. 2023

13 Všetko o pestovaní kukurice 22. 3. 2023 15. 3. 2023 29. 3. 2023

14 Technika pre využívanie trvalých trávnych porastov 29. 3. 2023 22. 3. 2023 5. 4. 2023

15 Chemická ochrana porastov, postreková technika 5. 4. 2023 29. 3. 2023 12. 4. 2023

16 Manipulačná technika v poľnohospodárstve 12. 4. 2023 5. 4. 2023 19. 4. 2023

17 Senážovanie 19. 4. 2023 12. 4. 2023 26. 4. 2023

18 Zber, manipulácia a spracovanie krmovín 26. 4. 2023 19. 4. 2023 3. 5. 2023

19 Závlahové systémy 3. 5. 2023 26. 4. 2023 10. 5. 2023

20 Mulčovače 10. 5. 2023 3. 5. 2023 17. 5. 2023

21 Bankové produkty 17. 5. 2023 10. 5. 2023 24. 5. 2023

22 CDP 2023, Oponice (6. – 7. 6. 2023) 24. 5. 2023 17. 5. 2023 31. 5. 2023

23 Chov hydiny a drobných HZ 31. 5. 2023 24. 5. 2023 7. 6. 2023

24 Systémy pre presné poľnohospodárstvo 7. 6. 2023 31. 5. 2023 14. 6. 2023

25 Žatevné práce a zber slamy 14. 6. 2023 7. 6. 2023 21. 6. 2023

26 Osivo a technológia pre výsev repky 21. 6. 2023 14. 6. 2023 28. 6. 2023

27 Moderné traktory – novinky a trendy 28. 6. 2023 21. 6. 2023 6. 7. 2023

28 Ozimné obilniny 6. 7. 2023 28. 6. 2023 12. 7. 2023

29 Kukuričná siláž a silážovanie 12. 7. 2023 6. 7. 2023 19. 7. 2023

30 Príprava pôdy pre oziminy 19. 7. 2023 12. 7. 2023 26. 7. 2023

31 Kombajny 26. 7. 2023 19. 7. 2023 2. 8. 2023

32 Preemergentná ochrana rastlín 2. 8. 2023 26. 7. 2023 9. 8. 2023

33 Agrokomplex 2023/Ekonomika poľnohospodárstva 9. 8. 2023 2. 8. 2023 16. 8. 2023

34 Skladovanie osív, čističky a sušiarne 16. 8. 2023 9. 8. 2023 23. 8. 2023

35 Hnojenie maštaľným hnojom a organickými hnojivami 23. 8. 2023 16. 8. 2023 30. 8. 2023

36 Zber kukurice 30. 8. 2023 23. 8. 2023 6. 9. 2023

37 Zdravie hospodárských zvierat – produkčné choroby 6. 9. 2023 30. 8. 2023 13. 9. 2023

38 Pluhy a hĺbkové kypriče 13. 9. 2023 6. 9. 2023 20. 9. 2023

39 Slnečnica – zber 20. 9. 2023 13. 9. 2023 27. 9. 2023

40 Chov oviec a kôz 27. 9. 2023 20. 9. 2023 4. 10. 2023

41 Výbava a príslušenstvo traktorov 4. 10. 2023 27. 9. 2023 11. 10. 2023

42 Vinice, výroba vína 11. 10. 2023 4. 10. 2023 18. 10. 2023

43 Chov ošípaných a produkcia bravčového mäsa 18. 10. 2023 11. 10. 2023 25. 10. 2023

44 Poistenia pre poľnohospodárov 25. 10. 2023 18. 10. 2023 2. 11. 2023

45 Montované haly a stavby pre poľnohospodárov 2. 11. 2023 25. 10. 2023 8. 11. 2023

46 Pneumatiky pre poľnohospodársku techniku 8. 11. 2023 2. 11. 2023 15. 11. 2023

47 Sejačky pre jarnú sezónu 15. 11. 2023 8. 11. 2023 22. 11. 2023

48 Osivá – osvedčené a nové odrody 22. 11. 2023 15. 11. 2023 29. 11. 2023

49 Kŕmne a nastielacie vozy 29. 11. 2023 22. 11. 2023 6. 12. 2023

50 Poľnohospodárstvo 4.0 6. 12. 2023 29. 11. 2023 13. 12. 2023

51 Nové trendy v chove hovädzieho dobytka 13. 12. 2023 6. 12. 2023 20. 12. 2023
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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 × V [mm] Cena

titulná strana (na spad) 210 × 235 * 1 219

A 1/1 strany (na spad) 210 × 297 * 899

B 1/2 strany (na spad) 210 × 148 * 459

C 1/2 strany (na spad) 105 × 297 * 459

D 1/3 strany (na spad) 210 × 99 * 419

E 1/1 strany (do sadzby) 180 × 267 899

F 1/1 strany (do sadzby) 180 × 248 899

G 1/2 strany (do sadzby) 180 × 122 459

H 1/2 strany (do sadzby) 88 × 248 459

I 1/3 strany (do sadzby) 180 × 80 419

J 1/3 strany (na spad) 72 × 297 419

K 1/4 strany (do sadzby) 134 × 80 339

L 1/4 strany (do sadzby) 88 × 122 339

M 1/8 strany (do sadzby) 88 × 59 189

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.

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

J
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SamOSTaTNá OdBORNá PRílOha TRaKTORY 2023

Repka + Agronóm č.1 – komplexná ochrana repky február 2023
Pšenica + Agronóm č.2 – komplexná ochrana pšenice marec 2023
Repka + Agronóm č.3 – odrody osív repky koniec mája 2023
Pšenica + Agronóm č.4 – odrody ozimín koniec júla 2023
Chov dojníc október 2023
Traktory – tabuľkové prehľady november 2023

Časový harmonogram vydávania príloh

Podiel strany Rozmer Š × V [mm] Cena [€]
T titulná strana (na spad) 230 × 230 ** 1 219
A 1 strana (na spad) 230 × 297 * 899
B 2/3 strany (na spad) 153 × 297 * 679
C 1/3strany (na spad) 77 × 297 * 419
D 1 strana (do sadzby) 200 × 270 899
E 1/2 strany (do sadzby) 200 × 135 459
F 1/2strany (do sadzby) 100 × 270 459
G 1/3strany (do sadzby) 200 × 90 419
H 1/4strany (do sadzby) 100 x 135 339

Traktory 2023

* 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 2023 vydať samostatnú odbornú 
prílohu s názvom TRAKTORY 2023. 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.

Ceny sú uvádzané bez DPH.

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

A dvojpodval (na spad) 420 × 74 * 419

B koľajnice (na spad) 2 × (57 × 297) * 419

C seriál (na spad) 2 × (57 × 297) * 469

dvojpodval (do sadzby) 2 × (180 × 62) 419

koľajnice (do sadzby) 2 × (50 × 248) 419

seriál (do sadzby) 2 × (50 × 248) 469

Samostatné odborné prílohy

A A

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

B B

C C

T
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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

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

Ladislav ZÁVODSKÝ

redaktor pre poľnohospodársku techniku

dátum názov relácie redaktor

20. 1. 2023 Aktuálna hospodársko -politická téma Bohumil Urbánik

3. 2. 2023 Aktuálna hospodársko -politická téma Malvína Gondová

17. 2. 2023 Inovatívne technológie v poľnohospodárstve Ladislav Závodský

3. 3. 2023 Aktuálna hospodársko -politická téma Bohumil Urbánik

17. 3. 2023 Choroby ozimín a možnosti ich riešenia Viera Uvírová

31. 3. 2023 Aktuálna hospodársko -politická téma Malvína Gondová

12. 5. 2023 Aktuálna hospodársko -politická téma Bohumil Urbánik

19. 5. 2023 Perspektívy chovu dojníc na Slovensku 2023 Patrícia Dolešová

16. 6. 2023 Aktuálna hospodársko -politická téma Malvína Gondová

TV Roľnícke noviny – témy odborných relácií 2023
14. 7. 2023 Aktuálna hospodársko -politická téma Bohumil Urbánik

18. 8. 2023 Aktuálna hospodársko -politická téma Malvína Gondová

8. 9. 2023 Aktuálna hospodársko -politická téma Bohumil Urbánik

22. 9. 2023 Obilné kombajny – trendy Ladislav Závodský

6. 10. 2023 Aktuálna hospodársko -politická téma Malvína Gondová

20. 10. 2023 Kvalita pšenice v roku 2023 Viera Uvírová

3. 11. 2023 Aktuálna hospodársko -politická téma Bohumil Urbánik

17. 11. 2023 Nové trendy v chove hydiny a veterinárne riziká Patrícia Dolešová

1. 12. 2023 Aktuálna hospodársko -politická téma Malvína Gondová

SlEdujTE aKTuálNE OdBORNé REláciE  
Na TV ROľNícKE NOViNY
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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

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 2× 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 1 239 € / za 1 strana formátu A3, pri viacerých stranách 

cena dohodou (z dodaných podkladov word, jpg),
• ako samostatná vkladaná príloha Roľníckych novín: 339 € paušál + cena za kus podľa platného cenníka RN
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Odborná diskusia

možnosti prezentácie na TV Roľnícke noviny

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

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: 339 €

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: 339 €

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: 309 €

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.

Najrýchlejšie informácie z poľnohospodárskeho odboru.

Dvakrát týždenne do vášho PC, mobilu, tabletu.

Denník / Newsletter

169 €/mesiac

219 €/mesiac
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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 s bannerom – 799 €/rok

Banner A – zobrazuje sa na úvodnej stránke a na podstránkach
• 300 × 300 px, 219 €/týždeň
Banner B – zobrazuje sa na úvodnej stránke a na podstránkach
• 300 × 300 px, 149 €/týždeň
Banner C1 – zobrazuje sa na úvodnej stránke a na podstránkach
• 1120 × 230 px, 319 €/týždeň
Banner D – zobrazuje sa  iba na úvodnej stránke 
• 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 × 80 px, resp. 530 × 80 px) s preklikom na web stránku klienta.
Všetky texty ostávajú v archíve neobmedzene dlho.

Banner A1 – zobrazuje sa na úvodnej stránke a na podstránkach
• 300 × 600 px (2 × A), 399 €/týždeň
Banner B1 – zobrazuje sa na úvodnej stránke a na podstránkach
• 300 × 600 px (2 × B), 249 €/týždeň
Banner C2 – zobrazuje sa na úvodnej stránke a na podstránkach
• 1120 × 400 px, 419 €/týždeň

Pozadie E1 – celoplošné – zobrazuje sa na úvodnej stránke a na podstránkach, v mobilných zariadeniach sa nezobrazuje
• 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 – zobrazuje sa na úvodnej stránke a na podstránkach, v mobilných zariadeniach sa nezobrazuje
• ľavý aj pravý pruh zhodne 400 × 1080 px, 499 €/týždeň alebo 1499 €/mesiac
Banner F – LIGHTBOX – zobrazuje sa po každom novom načítaní úvodnej stránky
• vyskakovací banner 600 × 300 px, 249  €/týždeň
Banner G – zobrazuje sa iba na úvodnej stránke
• 1080 × 80 px, 119  €/týždeň
Banner H – zobrazuje sa iba na úvodnej stránke
• 530 × 80 px, 99  €/týždeň
Banner I – zobrazuje sa na úvodnej stránke a na podstránkach
• 300 × 110 px, 109  €/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

I
300 × 110

RESPONZÍVNy
DIZAJN

 BaNNeRy viditeľNé v PlNej 
veľKosti aj Na moBilNých 

ZARIADENIACH 
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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 13,– €/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 15,– €/týž-
deň, alebo 25,– €/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 2 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
Oponice, 6. – 7. júna  2023

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 × 45 mm

13,– €

1/16 strany
83 × 57 mm

59,– €

1/8 strany
126 × 85 mm

99,– €

Váš 
ViRTuálNy 
bazáR
www.agro-obchody.sk
Petra Poláková, tel.: +421 903 555 538, e-mail: petra.polakova@profipress.sk 
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Platforma PC

Prenosné médiá: 
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


