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Minister
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR Samuel
Vlčan odvolal z funkcie generálnej riaditeľky tohto
ústavu Janu Vargovú a zároveň vymenoval do tejto funkcie Jána Berceliho. V piatok
o tom informovalo ministerstvo pôdohospodárstva.
Vedenie MP RV SR dôvod
odvolania doterajšej generálnej riaditeľky neuviedlo,
no minister sa odchádzajú-

cej riaditeľke poďakoval za
jej doterajšiu prácu.
Nový generálny riaditeľ
ÚKSÚP Ján Berceli je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch
1998 – 2003 riadil výrobu
v súkromnej spoločnosti,
zameranej na potravinársku
výrobu. Od roku 2003 pôsobil na pozícii zástupcu obchodného riaditeľa, kde mal
na starosti najmä riadenie
siete obchodných manažérov, venoval sa prieskumu
trhu, obchodnému reportingu, zahraničnému obchodu,
ako aj riadeniu ľudských
WDVU
zdrojov.
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Väčší a silnejší koreňový
systém a spevnenie
koreňového krčku
Redukcia nadzemnej časti
rastliny a založenie bočných
vetiev
Zvýšenie zimuvzdornosti
Preventívne a kuratívne
pôsobenie proti chorobám
(fómová hniloba)
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komodít v uplynulom období. Tak napríklad k 30. júlu
tohto roku zaznamenali svetové ceny repky medziročný
nárast až o 39 percent. Ceny
pšenice sa v rovnakom období zvýšili o 18 percent.
„To bude mať vplyv aj na
rast cien kŕmnych zmesí
a následne aj na rast cien
bravčového mäsa, ale podobný vývoj môžeme predpokladať aj v prípade múky,“
konštatoval J. Rebro.
Zároveň však dodal, že na
svetovom trhu rastú aj ceny
viacerých iných komodít.

diku, na základe ktorej podniky hodnotíme. Je to širšia
škála ekonomických ukazovateľov, uvádzaných v Informačných listoch MPRV SR,
ktoré zohľadňujú ročné daňové priznania prihlásených
subjektov. Základnými ukazovateľmi sú rentabilita celkového kapitálu, produktivita práce z pridanej hodnoty
a nákladovosť výnosov z poľnohospodárskej činnosti bez
dotácií. Na základe týchto
ukazovateľov sú každoročne
podniky zoradené do konečného poradia „Top 100“.
Ide o podniky, ktoré majú
vysokú ekonomickú bonitu
a predstavujú chrbtovú kosť
slovenského poľnohospodárstva.“
Predseda Klubu poľnohospodárskych novinárov
Jozef Sedlák povedal: „Písaním o poľnohospodároch
+ODYQêP RUJDQL]iWRURP V~ĢDåH MH .OXE SRĐQRKRVSRGiUVN\FK QRYLQiURY D RGERUQêP JDUDQWRP 9êVNXPQê ~VWDY SRĐQRKRVSRGiUVWYD máme možnosť pripomínať
DSRWUDYLQiUVWYD1iURGQpKRSRĐQRKRVSRGiUVNHKRDSRWUDYLQiUVNHKRFHQWUD
ich úlohu v našej spoločnosti. Bolo by dobré, keby ju
.DåGêURNPQRKtSRĐQR
V hoteli X-Bionic v ŠamoOrganizátorom
súťaže ske družstvá aj samostatne viac vnímali aj naši ministri,
KRVSRGiULQHWUSH]OLYR
ríne zástupcovia úspešných je už viac ako štvrťstoročie hospodáriaci roľníci – malí poslanci, jednoducho politiRþDNiYDM~VOiYQRVWQpY\
manažmentov v poľnohos- Klub poľnohospodárskych aj veľkí hospodári na pôde. ci, aby zadosťučinili poľnoKOiVHQLHYêVOHGNRYV~ĢDåH
podárstve si prevzali oce- novinárov v spolupráci so Tabuľku najlepších zosta- hospodárstvu a našli preň
7RS$JUR6ORYHQVNR0LQX
nenia za 25. ročník (hospo- Slovenskou
poľnohospo- vuje každoročne Výskumný zdroje a všetko podstatné,
OêURNSDQGpPLD]DEUiQLOD
dárske výsledky roku 2019) dárskou a potravinárskou ústav
poľnohospodárstva čo potrebuje, aby si spoloč]RUJDQL]RYDĢWRWRSRGX
a 26. ročník (hospodárske komorou. Záštitu nad podu- a potravinárstva Národného nosť uvedomila, že pre túto
MDWLHSULþRPLãORSUiYH
výsledky roku 2020). Hlavné jatím prevzalo Ministerstvo poľnohospodárskeho a po- krajinu potrebuje dobrého
RMXELOHMQêURþQtN
ceny pre absolútnych víťazov pôdohospodárstva a roz- travinárskeho centra.
hospodára.“
boli teda tento rok dve – za voja vidieka SR. Do súťaže
Riaditeľ VÚEPP – NPPC
Fotoreportáž z odovzdáâ$025Ë1 Preto sa rok 2019 sa stal absolútnym sa každý rok zapojí takmer Štefan Adam uviedol: „Už 26 vania cien aj bližšie informáv trochu netradičnom termí- víťazom samostatne hos- tisícka
poľnohospodárov, rokov kráčame v tejto súťaži cie o víťazoch jednotlivých
ne – 18. augusta – organizá- podáriaci roľník František hospodáriacich v rôznych bok po boku s Klubom poľ- kategórií sa dozviete na natori rozhodli zrealizovať sláv- Szaxon zo Zatína a za rok formách podnikania. Sú nohospodárskych novinárov. sledujúcich stranách.
0$/9Ë1$*21'29È
nostné odovzdávanie cien 2020 spoločnosť FirstFarms medzi nimi obchodné spo- Začiatky neboli jednoduché,
)272±0+8%$
hneď za dva ročníky naraz. Gabčíkovo, s. r. o.
ločnosti,
poľnohospodár- bolo treba vypracovať meto-
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Ceny hlavných poľnohospodárskych komodít však
ovplyvňoval aj vývoj počasia
a obavy z možného šírenia sa
delta vírusu.
Ohľadne vyhliadok na novú
úrodu v krajinách EÚ panuje
podľa J. Rebra v prípade väčšiny plodín optimizmus. Týka
sa výšky priemerných hektárových úrod, z čoho sa potom
odvíja aj celkový nárast produkcie pšenice a ďalších plodín ako aj olejnín.
Predstaviteľ
ZVKSOS
upriamil pozornosť aj na
značný rast cien niektorých
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Na
pravidelnom každoročnom
stretnutí s novinármi v Bratislave o tejto téme referoval Jozef Rebro, predseda
Revíznej komisie Zväzu vý-

robcov krmív, skladovateľov
a obchodných spoločností
SR (ZVKSOS).
Z jeho ďalších slov vyplynulo, že napriek rastu produkcie vyššie uvedených komodít v pestovateľskom roku
2020/2021 bol pre uplynulé
obdobie charakteristický aj
prudký rast ich spotreby.
„Výsledkom sú neprimerane nízke zásoby,“ konštatoval J. Rebro. Svoje tvrdenie ilustroval na príklade
z USA, kde podľa jeho slov
majú na zásobách len 4 milióny ton sóje.

Dvojitá slávnosť pre manažérov

Keď
sa
v minulom
roku v rámci
protipandemických
opatrení
po prvý raz
v
46-ročnej histórii neuskutočnila
Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska
výstava
Agrokomplex,
niektorí komentátori v tom
videli aj isté plus. Vraj
možno že taká odmlka nakoniec výstave aj pomôže.
Vtedy zrejme ešte málokto
tušil, že z ročnej odmlky sa
stane prestávka dvojročná.
V súčasnosti už o plusoch nikto nehovorí. Pragmaticky sa v tejto situácii,
plnej nepredvídateľných
opatrení, zachovalo súčasné vedenie nitrianskeho
výstaviska, keď tradičný
augustový termín obsadilo
výstavou s názvom Tradície slovenského vidieka.
Viem, nebola to žiadna sláva a o prípadnom
porovnaní s veľkým Agrokomplexom nemôže byť
ani reči. Aj tak však podľa
nášho názoru malo organizovanie tradícií vidieka
svoj význam. Ak už nie pre
nič iné tak potom aspoň
kvôli určitej kontinuite.
A aby sa aj širšej verejnosti
dalo na známosť, že výstavisko a s ním aj Agrokomplex ešte žije.
Teraz už bude treba len
dať pozor na to, aby nám
nakoniec z agrokomplexu
i z Agrokomplexu nezostali
len tradície.



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

Ako príklad uviedol ceny
kávy, výrobkov zo železa
či ceny dreva. Rastú však
aj ceny plynu, dopravy a aj
cena pracovnej sily.
Predstaviteľ
ZVKSOS
konštatoval, že nárast dopytu po poľnohospodárskych
komoditách vo svete vyvolá
rast ich produkcie. Jedinou
výnimkou podľa jeho názoru
môže byť situácia v európskych krajinách, keďže „EÚ
sa v tomto prípade vydala
opačným smerom“.
„EÚ robí inú politiku
ako Čína alebo USA, kde
sa ohľadne väčšej ochrany
životného prostredia a ekologizácie produkcie obmedzujú viac menej len na
prísľuby,“ povedal J. Rebro.
Aj preto podľa jeho mienky
v západnej Európe klesajú
hektárové úrody repky.
Európska únia sa podľa
jeho názoru nepozerá za svoje hranice a situáciu nevidí
v kontexte. Výsledkom toho
je nekoncepčnosť v agrárnej
politike a v obchode s agrárnymi komoditami. Ilustroval
to na číslach: do krajín EÚ sa
na jednej strane ročne dováža 6 miliónov ton repky a 16
miliónov ton kukurice, ale na
druhej strane sa z EÚ vyváža
30 miliónov ton pšenice.
Aj v dôsledku niektorých
protichodných
opatrení sa tak EÚ stáva
v produkcii základných poľnohospodárskych
komodít nekonkurencieschopná.
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N o v á
americká
štúdia opäť
potvrdila,
že upustenie od konvenčného
obrábania
pôdy a inteligentný výber
medziplodín robia pestovanie plodín výnosnejším.
Štúdia bola uskutočnená na 100 farmách produkujúcich najmä kukuricu
a sóju.
Cieľom štúdie bolo
zistiť, či sú agronomické
výhody zdravej pôdy sprevádzané aj ekonomickými
výhodami. Podstatná je aj
skutočnosť, že táto štúdia
nepočítala so žiadnymi dotáciami.
Farmy, zahrnuté v štúdii
obhospodarovali priemernú výmeru 810 ha. Všetky
podniky hospodárili päť
rokov takým spôsobom,
aby zlepšili zdravie svojich
pôd. Navyše, niekoľko rokov využívajú bezorbovú
technológiu a desaťročie aj
krycie plodiny a medziplodiny. Na polovici ich pôd sa
nachádzali krycie plodiny,
pričom typická výmera plochy bežných fariem je 5 %.
Výsledok?
Pozitívny,
a to takmer na všetkých zúčastnených farmách. Čistý zisk z hektára sa zvýšil
v priemere o 51,60 dolára
za kukuricu a o 44,80 dolára za sóju!

LQ]HUFLD
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ovládne on teba.
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Únia sa vydala opačným smerom
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Do našej
pošty
prichádza dosť
materiálov,
ktoré
sa
z priestorových dôvodov do novín
nedostanú. Dnes je načase
urobiť drobnú výnimku.
Rôznymi zaujímavosťami nás pravidelne zásobuje
pani Silvia Tajbliková z firmy BASF Slovensko.
Jedna z nich pristála
v našej pošte len pred pár
hodinami. Týka sa aktuálnej letnej témy – paradajok. Z textu spomenutej
krátkej správy vyplynulo,
že z jedného gramu semien
sa dá vyprodukovať až
9 ton paradajok!
Poľnohospodári, pestujúci plodiny na poliach
by mohli dosiahnuť úrodu
až 4 kilogramy paradajok
z jedného štvorcového
metra. V moderných skleníkoch je však možné zvýšiť úrodu až na 80 kilogramov na meter štvorcový.
To je 20-násobne viac pri
použití štyrikrát menšieho množstva vody, píše sa
v pravidelnom newslettri.
Áno, aj takú produkciu
možno dosiahnuť vďaka
šľachteniu plodín, opeľovaniu čmeliakmi, diaľkovým senzorom či regulácii
svetla a teploty.
A je to aj jeden zo spôsobov, ako môžu poľnohospodári vyprodukovať
„viac za menej“ a aj prispieť k naplneniu stratégie
Z farmy na stôl.

štvrtok 2. septembra

preemergentné riešenie
burín v repke

metazachlor 400 g/l + clomazone 360 g/l

Nemecko
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BUTISAN 400 SC + CLOMATE

preemergentné riešenie
burín v repke

metazachlor 400 g/l + clomazone 360 g/l

Paradajky
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KLIMATIZAČNÉ
JEDNOTKY
viac na str. 22

www.kramp.sk

Výroba zmesí sa dostala na dno
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%5$7,6/$9$ V tejto
súvislosti však na spomenutom stretnutí veľa povzbudivých a optimistických
slov neodznelo. Skôr opak
je pravdou. Marian Uhrík to

podoprel tvrdením, že napríklad „výroba kŕmnych zmesí
sa dostala na dno“.
„Ak by sme mali dosiahnuť 80-percentnú sebestačnosť v produkcii rozhodujúcich živočíšnych komodít,
potom by sa výroba kŕmnych
zmesí na Slovensku musela
zvýšiť dvojnásobne,“ konštatoval M. Uhrík.
Predseda Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov
a obchodných spoločností
(ZVKSOS) SR sa vo svojom
vystúpení pred novinármi
venoval aj cenám kŕmnych zmesí.

„Tieto ceny sa ešte v nedávnej minulosti vyznačovali
stabilitou, avšak na prelome
tohto a minulého roku, predovšetkým však v jarných
mesiacoch roku 2021, sme
zaznamenali výrazný nárast
cien kŕmnych zmesí,“ konštatoval M. Uhrík.
Dodal, že podobné cenové skoky sme zaznamenali aj
v rokoch 2003 a 2004 ako aj
v rokoch 2011 a 2012.
„Takýto vývoj vyhovuje
výrobcom kŕmnych zmesí,
avšak pre mnohých producentov živočíšnych komodít
môže by fatálny,“ povedal

,/8675$ý1e)272± $5

M. Uhrík, keďže podľa jeho
slov „z dôvodu nárastu cien
kŕmnych zmesí stúpnu náklady chovateľom zvierat
približne o 25 percent“.
Dodal, že kŕmne zmesi
sa na nákladoch na výrobu
mäsa podieľajú približne
55 percentami. V inej súvislosti potom uviedol, že
potravinárska pšenica, ktorej ceny v ostatnom období
takisto významne vzrástli,
sa približne 20 percentami
podieľa na nákladoch na výrobu chleba a pečiva.
„Ako sa dá vidieť v obchodoch,
maloobchodné

ceny chleba a pekárskych výrobkov už v podstate začali
kopírovať rastúce ceny pšenice,“ konštatoval predseda
ZVKSOS SR.
Ďalej potom konštatoval, že v súčasnej situácii,
kedy rastú ceny pšenice
a aj ďalších rastlinných
komodít „sa chovatelia
hospodárskych
zvierat
ocitli v mimoriadne nevýhodnej situácii“.
Vyššie uvedené údaje
a tendencie vonkoncom nenahrávajú nieto rozvoju,
ale dokonca ani stabilizácii
živočíšnej výroby na Slovensku. Svedčí o tom napríklad aj neustály pokles stavov ošípaných.
„Mierny pokles sme
však v uplynulom období
zaznamenali aj v chovoch
brojlerov, kým stavy nosníc
zostávajú stabilné,“ uviedol
M. Uhrík.
Pomaly, avšak vytrvalo
sa znižujú aj stavy dojníc.
Avšak v tomto prípade je
pokles počtu chovaných
zvierat
vykompenzovaný
vyššou úžitkovosťou.
Naopak, dramatický vývoj sme v ostatnom období
na Slovensku zaznamenali
v chove oviec. Podľa údajov,
ktoré novinárom poskytol predseda ZVKSOS SR
sa stavy oviec v období od
roku 2016 do 2020 znížili
z 369-tisíc na 294-tisíc jedincov, čo predstavuje pokles o 20,3 percenta.
%2+80,/85%È1,.
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„Chceme
vidieť, že zamestnávatelia dlhodobo investujú do
domácej pracovnej sily,“
cituje agentúra DPA z vyhlásenia britského ministerstva hospodárstva.
Vláda chce umožniť preškoľovania a integráciu ľudí
na trh práce. Zamestnávateľské združenia v poslednom období vyzývali vládu,
aby zmiernila pravidlá prisťahovalectva. To však vláda

odmietla, a namiesto toho
vyzvala jednotlivé branže,
aby vytvorili príťažlivejšie
pracovné podmienky a aby
ponúkli lepšie platy.
Nedostatok vodičov kamiónov sa už prejavuje
v regáloch supermarketov.
Napríklad sieť rýchleho občerstvenia Nando’s musela
pre nedostatok kureniec
zatvoriť desiatky filiálok.
Známemu reťazcu McDonald’s zasa chýbajú mliečne
a čapované nápoje.
Združenie kamionistov
Road Haulage Association
vyčíslilo nedostatok vodičov
na zhruba stotisíc.
WDVU

6SRWUHELWHĐVNiDWPRVIp
UDERODYDXJXVWH
RSWLPLVWLFNHMãLDDNRSRþDV
SUHGFKiG]DM~FHKRPH
VLDFD6H]yQQHXSUDYHQê
LQGLNiWRUVSRWUHELWHĐVNHM
G{YHU\VLPHG]LPHVDþ
QHSROHSãLORERGX
DGRVLDKROKRGQRWX±
ERGX

%5$7,6/$9$
Na
náladu spotrebiteľov na Slovensku mala vplyv aj miera
nezamestnanosti, ktorá začala v druhej polovici roka
klesať, a tiež rastúci počet
pracovných ponúk, uviedla
Eva Sadovská, analytička
Wood & Company.

„Na náladu spotrebiteľov
vplýva mnoho faktorov – ich
aktuálny stav, ale aj ich budúci vývoj. V prípade ekonomického vývoja sa v tomto
roku očakáva nárast hrubého
domáceho produktu,“ uviedla E. Sadovská.
Okrem klesajúceho počtu
ľudí bez práce a rastu pracovných ponúk vidí za rastom
indikátora
spotrebiteľskej
dôvery aj výrazné sporenie
Slovákov počas pandémie,
kde bola hlavným dôvodom
takzvaná odložená spotreba.
„Ak teda ľudia v úvodných mesiacoch tohto roka
nemíňali, nebolo to preto,
že by nemali za čo, ale skôr

preto, že nemali kde, keďže
boli zatvorené kamenné obchody či fyzické prevádzky
rôznych služieb,“ spresnila analytička.
Mnohé nákupy odsúvali
spotrebitelia na neskôr, keď
budú obchody či prevádzky opäť otvorené a budú ich
môcť osobne navštíviť.
Určitý pesimizmus spotrebiteľov, týkajúci sa inflácie,
je však podľa E. Sadovskej
na mieste. Inflácia sa totiž
v tomto roku z januárových
0,7 percenta zvýšila na júlových 3,3 percenta, čo je za
posledných osem rokov rekordne vysoká úroveň.
WDVU

DOJNICE
ODBORNÁ PRÍLOHA

1,20 €
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ZÍSKAJTE VIAC
S JEDINEČNÝM
PORADENSKÝM
KONCEPTOM
SPOLOČNOSTI
SANO
Sano je významnou európskou značkou
v oblasti výroby minerálnych krmív,
mliečnych kŕmnych náhrad pre teľatá a
ďalších špecializovaných produktov pre
modernú výživu zvierat.
S jedinečným konceptom poradenstva,
v ktorom sme zjednotili skúsenosti a
odborné znalosti chovateľov, výživových
poradcov a veterinárnych lekárov, vám
ukážeme kontinuálnu cestu k zdravému
rastu.
Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
Dlhé Diely I. 23/a, 841 04 Bratislava
Tel. 02/653 16 570
sano@sano.sk, www.sano.sk
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Printové médiá
www.rno.sk
TV Roĕnícke noviny
Newsletter
Mobilná aplikácia
On-line konferencie
na TV rno.sk

Cítajte elektronicky
agro-obchody.sk

www

časop isy digit álne?

Aké
kych časopis ov,
odborných poľnoho spodárs
íkov.
r. o. poskytu je digitáln u podobu
pre profesio nálnych záhradn
Vydavat eľstvo Profi Press s.
veteriná rnu medecín u a časopis
časopis ov pre mestá a obec,

Newsletter
TLAČENÉ A DIGITÁLNE SPOLU
Predplatieľ tlačenej verzie odborného časopisu získava ako bonus bezplatný prístup do digitálneho archívu konkrétneho časopisu.
Možnosť objednania: digi.profipress.sk

Sledujte nás aj na FB
29

Cítajte elektronicky
Ako čí ta ť el ek tr on ic ké ča so

pi sy ?

Tri kro ky a mô žet e list ov ať:

1

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

K dispozícii máte fulltextové vyhľadávanie.
Obsah strán prehliadaného titulu.

Prechod na ďalšiu stranu.

Výsledky fulltextového vyhľadávania.
Z ponuky v menu
vyberiete Čítačka.

2

Kľúčové slová vyhľadávania sú zvýraznené.

RESPONZÍVNY DIZAJN!

3

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

NOVINKA! AKTÍVNY
ODKAZ Z REKLAMY
Kliknutím na inzerciu sa dostanete na webstránky inzerenta.

D

Možnosť aktívneho odkazu z reklamy
(na PDF, webové stránky alebo video)
50,– €

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 ľahko 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

30

myši.

ľavého tlačidla 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.

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.

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

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

Roĕnícke 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

RGERUQêWêåGHQQtNZZZUQRVNY\FKiG]DM~RGURNX

cena: 1,00 • predplatné: 0,80

BUTISAN 400 SC + CLOMATE
metazachlor 400 g/l + clomazone 360 g/l

preemergentné riešenie
burín v repke

ǁǁǁ͘ĂŐŵͲŶƌ͘ƐŬ

7LHQH
Bývalý
minister
pôdohospodárstva
a
rozvoja
vidieka sa
s funkciou
rozlúčil s neslávne známym „kotrmelcom“, keď si prakticky na
poslednú chvíľu rozmyslel
vlastnú demisiu a pokúšal
sa predsa len zotrvať na
ministerskej stoličke.
A na ňu sa zasa posadil
len krátko predtým ako sa
preslávil sťa „repkový minister“. Ako jednu z prvých
vecí – súc vo funkcii – sa
totiž podujal kritizovať príliš veľké zastúpenie repky
v slovenských chotároch…
Nech už budú pohľady
na bývalého ministra pôdohospodárstva akékoľvek, určite treba uznať, že
aj za krátku dobu svojho
pôsobenia vo funkcii sa
z neho stal neprehliadnuteľný minister.
Neraz zatínal do živého, v čom narážal na tvrdý
a húževnatý odpor predovšetkým tzv. veľkých hráčov na našom agrárnom
kolbišti. Zrejme aj preto
dopadol tak ako dopadol.
Nuž čo – ako sa spieva
v istom hite – „bez chýb
nie je nik“. Platí to však aj
v opačnom garde. Aj v istých kruhoch nepopulárnemu bývalému ministrovi
treba uznať aj isté zásluhy.
A tak napríklad zavedenie redistributívnej platby
či snaha o ozelenenie našich chotárov, o rozdelenie
lánov, ktoré najmä v niektorých regiónoch na západnom Slovensku siahajú
„od nevidím do nevidím“,
na menšie celky si určite
zaslúžia pozornosť aj zo
strany jeho nástupcu.
Nielen pozornosť, ale aj
kontinuitu.
BOHUMIL URBÁNIK

3ULHPHUQpFHQ\NXUþLDW
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9 770231 661004

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

Spolufinancovanie sa zvýši
9URNRFKDåSULVSHMHãWiWQDSLOLHU633RPLOHXUYLDF
„Veríme, že vláda po
schválení spolufinancovania
2. piliera na úrovni 36,9 %
nesiahne poľnohospodárom
na ďalší zdroj financovania
– na štátnu pomoc. Našou
snahou je, aby ju štát na
najbližších 7 rokov zachoval
v ročnej výške minimálne
90 mil. eur,“ uviedol v reakcii na vládou schválený materiál predseda SPPK Emil
Macho.
SPPK žiada, aby štát a rezortné ministerstvo nastavili
použitie poskytnutých financií na spolufinancovanie agropotravinárskeho sektora
systémovo a bez diskriminácie akejkoľvek formy hospodárenia na pôde. O nasmerovaní týchto zdrojov je
SPPK pripravená rokovať
s MPRV SR.
2QDYêãHQtSHUFHQWDVSROX¿QDQFRYDQLDLQIRUPRYDOPLQLVWHUS{GRKRVSRGiUVWYDDUR]YRMDYLGLHND656DPXHO9OþDQVSROXVSRGSUHGVHGRP
Združenie mladých farYOiG\DPLQLVWURP¿QDQFLt65,JRURP0DWRYLþRPDVRãWiWQ\PWDMRPQtNRP0)650DUFHORP.OLPHNRP
márov na Slovensku – ASYF
vníma navýšenie rozpočtu
9OiGD65QDURNRYD
vysporiadané vlastnícke prá- pridanou hodnotou ako je mohli v konečnom dôsledku pre farmárov zvýšením spoQtVFKYiOLODLQWHUYHQþQ~
va k pôde, chýbajúce služ- ovocie, zelenina a živočíš- korigovať sľubne vyznieva- lufinancovania vysoko poziVWUDWpJLXRVSROX¿QDQFR
by pre každodenný život, na výroba. Životaschopné júcu podporu. SPPK bude tívne. Z 27 opatrení Revízie
YDQtUR]YRMDYLGLHND]R
podnikateľské aj pracovné a perspektívne malé farmy presadzovať, aby sa 285 výdavkov je pre ASYF kľúãWiWQHKRUR]SRþWXYUiPFL príležitosti. To všetko vedie a farmy mladých poľnohos- miliónov eur prioritne pou- čová redistributívna platba,
6WUDWHJLFNpKRSOiQX6SR
k jeho vyľudňovaniu.
podárov získajú viac zdrojov žilo na zvýšenie výkonnosti riešenie prístupu k pôde pre
ORþQHMSRĐQRKRVSRGiUVNHM
„Úprimne ma teší, že ako doteraz. Zdroje pôjdu hlavne agropotravinárske- mladých a malých farmárov,
SROLWLN\YURNRFK
v tejto neľahkej dobe máme aj na ochranu prírodných ho sektora. Schválený balík ale aj stropovanie priamych
±7R]QDPHQiåH
pre náš vidiek dobrú sprá- zdrojov, boj proti klimatic- finančných
prostriedkov platieb. Dôležité je aj znížeRSURWLSUHGFKiG]DM~FHPX
vu a pozitívny impulz pre kým zmenám a na zlepšenie by nemal ísť na pozemkové nie administratívnej náročREGRELXVDVSROX¿QDQFR
celú krajinu,“ vyhlásil na biodiverzity,“ dodal.
úpravy a životné prostre- nosti projektov, limitovanie
YDQLHUR]YRMDYLGLHND]Yê
tlačovej konferencii minisSlovenská poľnohospo- die, ktoré sú, resp. mali byť veľkosti projektov v rámci
ãL]QD
ter Samuel Vlčan. Ako ďalej dárska a potravinárska ko- financované z Plánu obno- investičných výziev, ako aj
uviedol, systém podpory sa mora na jednej strane hod- vy a odolnosti EÚ. Dôležité príprava efektívnych výziev
%5$7,6/$9$ Oby- zjednoduší a bude spravod- notí toto rozhodnutie ako je, aká bude výška podpôr zameraných na problémy
vateľov slovenského vi- livý. „Viac zdrojov sa v no- krok vpred. Na druhej strane a spolufinancovania agro- mladých poľnohospodárov.
MALVÍNA GONDOVÁ
dieka najviac trápi slabo vej SPP vyčlení na podporu komora upozorňuje na nie- potravinárstva v okolitých
)272±035965
rozvinutá infraštruktúra, ne- produkcie komodít s vyššou ktoré premenné, ktoré by krajinách.

Odborný a stavovský týždenník
slovenských poĕnohospodárov
CieĐovou skupinou þitateĐov sú vedúci pracovníci a majitelia poĐnohospodárskych podnikov a fariem všetkých veĐkostí. Plnofarebný týždenník s rozsahom
28 – 48 strán novinového formátu A3 prináša informácie o udalostiach v pôdohospodárstve za uplynulý týždeĖ. Obsahuje komplexné politické a komoditné
spravodajstvo, agrometeorologické a signalizaþné správy. V štruktúre týždenníka
nechýbajú rubriky Rastlinná výroba, Živoþíšna výroba a PoĐnohospodárska
technika. RoĐnícke noviny prinášajú vždy špecializovanú Tému týždĖa, kde sa
podrobne venujú špecifickým oblastiam poĐnohospodárstva. Okrem toho viackrát
v roku nájdu þitatelia zaujímavé prílohy ako Dojnice, Repka, Pšenica...

LQ]HUFLD

/HWQiXQLYHU]LWD
6ORYHQVNiSRĐQRKRVSR
GiUVNDXQLYHU]LWDY1LWUH
SRþDVWRKWROHWD]RUJDQL
]RYDODSUY~RQOLQH/HWQ~
XQLYHU]LWXWUHWLHKR
YHNX

1,75$ Cieľom organizátorov bolo vyplniť
letné dni seniorom, ktorí
majú záujem o nové informácie a chcú sa zlepšiť aj
vo využívaní digitálnych
technológií.
Na každý deň bola pripravená online prednáška a po
nej nasledoval priestor na
diskusiu.
Prednášky boli zostavené
tak, aby účastníkom pred-

Systiva

stavili výskum na univerzite
ako aj jednotlivé pracoviská univerzity. Venovali sa
súčasným trendom v produkcii a v pestovaní liečivých a balkónových rastlín, novým alternatívnym
možnostiam zdravej výživy,
medu a včelím produktom,
jedlým a liečivým hubám,
netradičným
plodinám
a ich využitiu v gastronómii, zdravým potravinám
a stravovaniu v období po
pandémii.
Témami prednášok však
bola aj konzumácia vína či
sociálne inovácie v agropotravinárskom odvetví.

®

Zjednodušte si hospodárenie

Čakajte viac.

www.agro.basf.sk

 Už neriešite počasie a obmedzujete počet
vstupov na poli
 Pozitívny vplyv fyziologických účinkov na
úrodu, aj pri absencii chorôb
 Dlhodobá ochrana proti listovým chorobám
od úplného začiatku
 Istota úrody aj za nepriaznivých podmienok

UHFK

Rozmery Š x V [mm]

Farebná inzercia [€]
Zđava z opakovaní

Prvá strana Rođníckych novín
A – inzercia pod logom titulka

83 x 32

309

B – inzercia pod logom titulka

40 x 32

159

C, D – poloviÿka podvalu – titulka

126 x 85

609

ZĐava sa riadi poþtom
ZĐava sa riadi celkovou výškou
opakovaní inzerátov súþtov cenníkových cien záväznej
v jednom þasopise objednávky inzercie do ĐubovoĐných
v danom roþníku a je
titulov nášho vydavateĐstva a je
prípadne poþítaná aj stanovená ako bonus za prekroþenie
spätne.
stanovenej hranice nasledovne:
2 000,–
5%
Poþet
ZĐava
2 800,–
7%
opakovaní
3x
5%
4 000,–
10 %
6x
7%
8 000,–
11 %
9 a viac
10 %
12 000,–
12 %
opakovaní

Vnútorné strany
83 x 124

389

partner Témy týždėa – 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
1/3 strany na šírku – dvojpodval

a ćalej za každých 4 000,–
+ 1 % atć.
Pri objednaní inzercie reklamnou agentúrou je
maximálna výška zđavy pre klienta 15 %

Plošnú inzerciu do Roĕníckych
novín je potrebné vyhotoviĨ
bez spadávky!

2 x (83 x 346)

1 109

2 x (255,5 x 115)

1 109

lišta

ucho – prvá strana Témy týždėa

Zđava z objemu

lišta

30/ 2021

streda 28. júla

Vkladaná inzercia – Cena inzercie: 330 € + cena vloženia/kus

Gramáž vklad. materiálu
Cena: vloženie/kus

do 20 g
0,05

do 50 g
0,17

do 200 g
0,33

do 350 g
0,45

dvojpodval

B

C

B

A

D

UCHO

Partner témy
týždĖa

INZERCIA NA VNÚTORNÝCH STRANÁCH

TITULNÁ STRANA

A

TITULNÁ STRANA TÉMY TÝŽDŇA

Hmotnostné rozlíšenie vkladaného materiálu vychádza z platných poštových tarifov
1/16 Š
1/2 Š

1/8 Š
1/2 V

1/3 V
Junior
page

1/4 V

1/3 Š

Ceny sú uvádzané bez DPH.

1/4 Š

1/8
V

31

presný názov témy týždėa

ÿíslo

32

uzávierka redakÿná
(streda)

uzávierka inzertná
(streda)

expedícia
(streda)

29. 12. 2021

22. 12. 2021

5. 1. 2022

1

Krmivá a kĚmne komponenty pre všetky HZ

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, veĐkobjem. návesy a prívesy

23. 2. 2022

16. 2. 2022

2. 3. 2022

10

Sejaþky – 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

Manipulaþná technika v poĐnohospodárstve

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

Mulþovaþe

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 poĐnohospodárstvo

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

Kukuriþná 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 poĐnohospodárstva

10. 8. 2022

3. 8. 2022

17. 8. 2022

34

Skladovanie osív, þistiþky a sušiarne

17. 8. 2022

10. 8. 2022

24. 8. 2022

35

Hnojenie maštaĐným 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 – produkþné choroby

7. 9. 2022

31. 8. 2022

14. 9. 2022

38

Pluhy a hĎbkové kypriþe

14. 9. 2022

7. 9. 2022

21. 9. 2022

39

Slneþnica – 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 bravþového mäsa

19. 10. 2022

12. 10. 2022

26. 10. 2022

44

Poistenia pre poĐnohospodárov

26. 10. 2022

19. 10. 2022

2. 11. 2022

45

Montované haly a stavby pre poĐnohospodárov

2. 11. 2022

26. 10. 2022

9. 11. 2022

46

Pneumatiky pre poĐnohospodársku techniku

9. 11. 2022

2. 11. 2022

16. 11. 2022

47

Sejaþky pre jarnú sezónu

16. 11. 2022

9. 11. 2022

23. 11. 2022

48

Osivá – osvedþené a nové odrody

23. 11. 2022

16. 11. 2022

30. 11. 2022

49

KĚmne a nastielacie vozy

30. 11. 2022

23. 11. 2022

7. 12. 2022

50

PoĐnohospodárstvo 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
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Na kvalitnom papieri a dobrej polygrafickej úrovni vo formáte A4 prinášame þitateĐom aktuálne poznatky a informácie ohĐadne pestovania
najdôležitejších poĐnohospodárskych plodín, poþnúc výberom kvalitného osiva, cez agrotechniku pestovania, ochranu a výživu, nové trendy
v pestovaní, zber a skladovanie až po ekonomiku pestovania.
SúþasĢou týchto odborných príloh je AGRONÓM, ktorý zahĚĖa podrobné tabuĐkové prehĐady registrovaných prípravkov na ochranu rastlín,
delených podĐa plodín. DoplĖujú ich hlavné charakteristiky dôležité pri rozhodnutí v ošetrení a výbere prípravku. V rámci príloh AGRONÓM
vám prinášame aj aktuálne tabuĐkové prehĐady osív najdôležitejších poĐnohospodárskych 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
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

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

1/3 strany (do sadzby)

A

C

titulná strana
B

K
E

F

D

M
H

L

J
G

I

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

Ceny sú uvádzané bez DPH.
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Samostatné odborné prílohy
Podiel strany

Rozmer Š x V [mm]

Cena [€]

420 x 74 *

409

B koĐajnice (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

koĐajnice (do sadzby)

2 x (50 x 248)

409

seriál (do sadzby)

2 x (50 x 248)

459

A dvojpodval (na spad)

B
A

B

A

C

C

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

þasový harmonogram vydávania príloh
Repka + Agronóm þ.1 – komplexná ochrana repky

február 2022

Pšenica + Agronóm þ.2 – komplexná ochrana pšenice

marec 2022

Repka + Agronóm þ.3 – odrody osív repky

koniec júna 2022

Pšenica + Agronóm þ.4 – odrody ozimín

koniec júla 2022

Chov dojníc

október 2022

Traktory – tabuĐkové prehĐady

koniec októbra 2022

SAMOSTATNÁ ODBORNÁ PRÍLOHA TRAKTORY 2022
V rámci našej ponuky z vydavateĐstva Profi Press
plánujeme v roku 2022 vydaĢ samostatnú odbornú
prílohu s názvom TRAKTORY 2022. Príloha tlaþená na
kvalitnom kriedovom papieri bude obsahovaĢ tabuĐkové, katalógové prehĐady, detailné technické parametre
a fotografie všetkých znaþiek traktorov predávaných na
slovenskom trhu.
Poslúži vám nielen ako prehĐad, ale aj ako výborná
pomôcka pri rozhodovaní sa pri kúpe konkrétneho
typu stroja.

TABUĽKOVÝ PREHĽAD

TRAKTOR
O Y 2013
Podrobné technické dáta
a

1€

Traktory 2022
A

B

T

H

F
C

D
E

G

T
A
B
C
D
E
F
G
H

Podiel strany
titulná strana (na spad)
1 strana (na spad)
2/3 strany (na spad)
1/3strany (na spad)
1 strana (do sadzby)
1/2 strany (do sadzby)
1/2strany (do sadzby)
1/3strany (do sadzby)
1/4strany (do sadzby)

Cena [€]
1 209
889
669
399
889
449
449
399
319

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

Ceny sú uvádzané bez DPH.
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Rozmer Š x V [mm]
230 x 230 **
230 x 297 *
153 x 297 *
77 x 297 *
200 x 270
200 x 135
100 x 270
200 x 90
100 x 135

TV RO㵻NÍCKE NOVINY
internetová televízia portálu týždenníka Ro㶃nícke noviny
Programové zloženie internetovej televízie:

Prináša pravidelné informácie v hlavných
tematických okruhoch:
•
•
•
•

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

Po㶃nohospodárska politika
Rastlinná výroba
Živo㶜íšna výroba
Po㶃nohospodárska technika

Sledujte nás na stránke www.rno.sk

Aplikácia

Denník / Newsletter
noh osp odá rskeho odb oru .
Naj rýc hle jšie info rmá cie z poľ
PC, mo bilu , tab letu .
Dva krá t týžd enn e do váš ho

ctvom prvej spravo daj ske j
Získ ajte pre hľa d pro stre dní
rov.
apl iká cie pre poľ noh osp odá

Dostupné na:
800 x 300 px
159 €/mesiac

t
t

GooglePlay
AppStore

800 x 200 px
109 €/mesiac

Súčasťou newsletteru môže byť reklamný banner (564 x 100 px alebo 564 x 200 px).
Na odber spravodajstva sa môžete zdarma prihlásiť na www.rno.sk.
Newsletter vychádza dvakrát týždenne, v utorok a v piatok, o 17.00 hod.

Aplikácia obsahuje výber z článkov odborného poľnohospodárskeho týždenníka Roľnícke noviny.
Umožní vám kdekoľvek čítať aktuálne politické a rezortné správy, komoditné a ekonomické
spravodajstvo, informácie z rastlinnej a živočíšnej výroby a mechanizácie poľnohospodárstva.
Súčasťou aplikácie môže byť váš reklamný banner (800 x 300 px alebo 800 x 200 px).

VÁŠ
VIRTUÁLNY
BAZÁR
www.agro-obchody.sk
Petra Poláková, tel.: +421 903 555 538, e-mail: petra.polakova@profipress.sk
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Kontakty

Obchodní ředitel
Marian Mrug
+420 724 020 322
marian.mrug@profipress.cz

Mechanizace zemědělství
AGRO-obchod
Petr Mikuš
+420 721 247 205
petr.mikus@profipress.cz
mechanizaceweb.cz, agro-obchod.cz

Farmář
Ing. David Němeček, Ph.D.
+420 602 448 495
david.nemecek@profipress.cz
zemedelec.cz, agroweb.cz

Zemědělec
Bc. Miroslav Šerák
+420 602 222 704
miroslav.serak@profipress.cz

Zemědělec
Bc. Blanka Wernischová
+420 602 576 881
blanka.wernischova@profipress.cz

Zemědělec v regionu,
Externí grafické zakázky
Ing. Markéta Kratochvílová
+420 724 579 497
marketa.kratochvilova@profipress.cz

Úroda, Agronom, Rostlinolékař
Ing. Barbora Pučoková
+420 602 378 575
barbora.pucokova@profipress.cz

Zahradnictví, Floristika
Pavla Čechová
+420 602 196 088
pavla.cechova@profipress.cz

uroda.cz

zahradaweb.cz, floristikaweb.cz

Komunální technika, Energie 21
Ing. Jan Kroupa
+420 724 813 498
jan.kroupa@profipress.cz
komunalweb.cz, energie21.cz

Zemědělský týdeník
Eva Makovičková
+420 721 948 964
eva.makovickova@profipress.cz
zemedelskytydenik.cz

Náš chov, Krmivářství
Ing. Jana Konečná
+420 602 185 400
jana.konecna@profipress.cz
naschov.cz

Roľnícke noviny
Bc. Alena Štefeková
+421 903 616 641
alena.stefekova@profipress.sk
www.rno.sk

Nabízíme vám služby grafického studia:
 Grafické návrhy propagačních materiálů
 Výroba a tisk propagačních materiálů

Nabízíme vám netradiční formáty inzerce:
 Rozkládací obálky  Klopy k obálce  Vkládanou inzerci  Vklad
reklamních předmětů  Vlepovanou inzerci na pozici  Přepáskování obálky vodorovně i svisle  Přepáskování časopisu na pozici

www.profipress.cz

Roľnícke noviny
Ing. Petra Poláková
+421 903 555 538
petra.polakova@profipress.sk
www.rno.sk
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