English

Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska komora
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Legislatíva

Podpory

Vzdelávanie

Prezident SR prijal RPPS
"Som úprimne sklamaný z toho, že o
poľnohospodárstve a potravinárstve
ako o strategickom odvetví
národného hospodárstva sa začalo
hovoriť až po dvoch úkladných
vraždách mladých ľudí."
Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

Odoberať novinky

Medzinárodné aktivity a COPA

Zobraziť viac informácií

PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!

Français

Hľadaj
Prihlásenie
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Deutsch

Kontaktujte nás
Galéria

Kontakt

My nie sme mafia!

Počasie

Všetci slušne pracujúci poľnohospodári na slovenskom vidieku sa
ostro ohradzujú voči akémukoľvek spájaniu s mafiou.
Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK
24.05.2018

Sladovnícky poľný deň vo Vranove nad Topľou
Pozývame Vás na prehliadku 18 odrôd jačmeňa, prednášky o
správnej agrotechnike a dobré čapované pivo. Sladovnícky
poľný deň sa uskutoční 15. júna 2018 od 9:00 hod. vo Vranove
nad Topľou.
Slovenské združenie výrobcov piva a sladu
24.05.2018

Aktuálna zľava na palivové karty - máj 2018
Na základe Zmluvy medzi SPPK a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.,
bolo v mesiaci apríl vytankovaných 319 558 litrov PHM
prostredníctvom palivových kariet. Pozrite si aktuálnu zľavu na
PHM.
Matej Korpáš, Tlačový odbor SPPK
24.05.2018

Boj proti hlodavcom na poliach

Najčítanejšie články
1. Prezident SR prijal RPPS

Od novembra 2015 realizuje Katedra ekológie a
environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre v
spolupráci s RPPK Trnava pravidelný monitoring hlodavcov na
poliach. V boji proti hrabošom prichádzajú aj samotné podniky s
ďalšími nápadmi.

2. Začíname zberať úrodu, ktorú vypestovalo
minimum ľudí

Poľnoinfo.sk/Tlačový odbor SPPK

5. Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania
prípravkov na ochranu rastlín v Bratislave

23.05.2018
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3. Hostia VZ SPPK
4. Celoslovenské dni poľa

Celoslovenské dni poľa
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Pozývame Vás na 7. ročník celoslovenskej prehliadky a výstavy
odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a
hospodárskych zvierat. Celoslovenské dni poľa sa už tradične
konajú v Dvoroch nad Žitavou 5. - 6. júna 2018.
Tlačový odbor SPPK

Stránka sa mi páči

Kontaktujte nás

21.05.2018

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v
jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v
1. štvrťroku 2018
V 1. štvrťroku 2018 dosiahla priemerná mesačná mzda v
potravinárskom priemysle úroveň 906 EUR. Oproti 1. štvrťroku
2017 to predstavuje nárast o 5 %.
Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu
| 18.05.2018

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v
jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v
1. štvrťroku 2018
V 1. štvrťroku 2018 v potravinárskom priemysle pracovalo 32
141 zamestnancov. Oproti 1. štvrťroku 2017 sa stav zvýšil o 1
203 zamestnancov, čo predstavuje 3,9 %.
Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu
| 18.05.2018

Začíname zberať úrodu, ktorú vypestovalo
minimum ľudí
Začínajúce samozbery jahôd poukazujú na enormný nedostatok
sezónnych brigádnikov. Priniesť zdravé a čerstvé ovocie alebo
zeleninu na spotrebiteľský stôl pri súčasnom nízkom počte
zamestnancov a brigádnikov sa z roka na rok ukazuje ako čím
ďalej, tým väčší problém.
Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK
18.05.2018
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Hostia VZ SPPK
Na XXXI. Valnom zhromaždení Slovenskej poľnohospodárskej a
potravinárskej komory v Nitre sa zúčastnili viacerí významní
hostia naprieč celým agropotravinárskym sektorom.
Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK
18.05.2018
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Do pozornosti
Sladovnícky poľný deň vo Vranove nad Topľou
Pozývame Vás na prehliadku 18 odrôd jačmeňa, prednášky o správnej agrotechnike a dobré
čapované pivo. Sladovnícky poľný deň sa uskutoční 15. júna 2018 od 9:00 hod. vo Vranove nad
Topľou.

Aktuálna zľava na palivové karty - máj 2018
Na základe Zmluvy medzi SPPK a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., bolo v mesiaci apríl vytankovaných
319 558 litrov PHM prostredníctvom palivových kariet. Pozrite si aktuálnu zľavu na PHM.

Boj proti hlodavcom na poliach
Od novembra 2015 realizuje Katedra ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v
Nitre v spolupráci s RPPK Trnava pravidelný monitoring hlodavcov na poliach. V boji proti hrabošom
prichádzajú aj samotné podniky s ďalšími nápadmi.

Prezident SR prijal RPPS
"Som úprimne sklamaný z toho, že o poľnohospodárstve a potravinárstve ako o strategickom
odvetví národného hospodárstva sa začalo hovoriť až po dvoch úkladných vraždách mladých ľudí."

Celoslovenské dni poľa
Pozývame Vás na 7. ročník celoslovenskej prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín,
poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat. C eloslovenské dni poľa sa už tradične konajú
v Dvoroch nad Žitavou 5. - 6. júna 2018.
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Trhové informácie

Pšenica

€/tona

MATIF Paríž

179,25

CBoT Chicago

166,64

KBB Bratislava

157,25

Kukurica

€/tona

MATIF Paríž

168,50

CBoT Chicago

137,36

KBB Bratislava

146,17

Repka

€/tona

MATIF Paríž

359,25

Trend

Trend

Trend

Zobraziť údaje v čase
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