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Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska komora
Poľnohospodárstvo

Potravinárstvo

Legislatíva

Podpory

Vzdelávanie

Z porady vo Vígľaši
Vo Vígľaši sa 9. februára konala
celoslovenská porada predsedov,
podpredsedov a riaditeľov
regionálnych poľnohospodárskych a
potravinárskych komôr a
regionálnych komôr so štatútom.
Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK
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Français

Hľadaj
Prihlásenie

Úvod

Deutsch

Kontaktujte nás
Galéria

Kontakt

Školenia k priamym platbám a systému GSAA

Počasie

Úrad Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v
spolupráci s regionálnymi poľnohospodárskymi a potravinárskymi
komorami organizuje pre svojich členov sériu školení k priamym
platbám a systému GSAA.
Tlačový odbor SPPK
20.02.2018

Schválená novela Vodného zákona
NR SR schválila 1. februára 2018 novelu Vodného zákona, ktorej
návrh bol na programe 26. schôdze NR SR. Predmetná novela
nadobudne účinnosť 15. 03. 2018 za podmienky, že ju Prezident
Slovenskej republiky podpíše a bude vyhlásená v Zbierke
zákonov SR.
Eva Gernátová, Legislatívny odbor SPPK
| 19.02.2018

Najčítanejšie články

Poslanci schválili novelu Zákonníka práce
Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) schválila
14. februára 2018 novelu Zákonníka práce, ktorou sa má zaviesť
príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu, ako aj zvýšiť minimálna
výška príplatku za prácu v noci a vo sviatok.
Eva Gernátová, Legislatívny odbor SPPK
| 19.02.2018

Ples v Trnave
Poľnohospodári a potravinári sa začiatkom februára zišli v Trnave
na 48. ročníku Reprezentačného plesu poľnohospodárov
trnavského regiónu.
Matej Korpáš, Tlačový odbor SPPK
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Slovenská poľnohospo…
747 Páči sa mi to

16.02.2018

Stránka sa mi páči
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Kontaktujte nás

Šefčovič: Budúci rozpočet EÚ by mal byť nad
hranicou jedného percenta HDP

Slovenské sú najlepšie
9 035 Páči sa mi to

Európska komisia bude presadzovať viacročný rozpočet EÚ,
ktorý by sa mal dostať nad súčasnú hranicu jedného percenta
európskeho hrubého domáceho produktu, ktorú doteraz tvrdo
presadzovala Veľká Británia.

Stránka sa mi páči

Kontaktujte nás

TASR
15.02.2018

XIII. ročník školení pre chovateľov oviec a kôz
pred novou dojnou sezónou
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo s
odbornou garanciou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
SR, organizuje ďalší ročník povinných školení. Pozvánku s
návratkou nájdete v článku.
ZCHOK
14.02.2018

Agrorezort sprísni zákon o neprimeraných
podmienkach v obchodných vzťahoch
Agrorezort pripravil návrh zákona o neprimeraných podmienkach
v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny.
Prečítajte si aj STANOVISKO SPPK k tejto téme.
MPRV SR, Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK
13.02.2018

Chýba nám spoločná pozícia vlády a samosprávy k
SPP po roku 2020
„Ak si myslíte, že vhodné podmienky budúcej Spoločnej
poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2020 pre vašu krajinu
vybojuje za vás niekto iný, mýlite sa,“ Pekka Pesonen, výkonný
riaditeľ organizácie COPA na zasadnutí komôr V4 v Maďarsku,
01.12.2016
Jozef Artim, ústredný riaditeľ SPPK
08.02.2018
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Aktuálna zľava na palivové karty - február 2018
Na základe Zmluvy medzi Slovenskou poľnohospodárskou a
potravinárskou komorou a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., bolo v
mesiaci január vytankovaných 215 359 litrov PHM
prostredníctvom palivových kariet.
Matej Korpáš, Tlačový odbor SPPK
07.02.2018
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Do pozornosti
Schválená novela Vodného zákona
NR SR schválila 1. februára 2018 novelu Vodného zákona, ktorej návrh bol na programe 26.
schôdze NR SR. Predmetná novela nadobudne účinnosť 15. 03. 2018 za podmienky, že ju Prezident
Slovenskej republiky podpíše a bude vyhlásená v Zbierke zákonov SR.

Poslanci schválili novelu Zákonníka práce
Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) schválila 14. februára 2018 novelu
Zákonníka práce, ktorou sa má zaviesť príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu, ako aj zvýšiť
minimálna výška príplatku za prácu v noci a vo sviatok.

Šefčovič: Budúci rozpočet EÚ by mal byť nad hranicou jedného percenta HDP
Európska komisia bude presadzovať viacročný rozpočet EÚ, ktorý by sa mal dostať nad súčasnú
hranicu jedného percenta európskeho hrubého domáceho produktu, ktorú doteraz tvrdo
presadzovala Veľká Británia.

XIII. ročník školení pre chovateľov oviec a kôz pred novou dojnou sezónou
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo s odbornou garanciou Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy SR, organizuje ďalší ročník povinných školení. Pozvánku s návratkou nájdete v
článku.

531. plenárne zasadnutie EHSV, prvé zasadnutie v roku 2018
Prvé plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v roku 2018 prinieslo
nielen hlasovania o stanoviskách, ale aj diskusie o pakte klíma.
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Trhové informácie

Pšenica

€/tona

MATIF Paríž

160,50

CBoT Chicago

133,77

KBB Bratislava

140,17

Kukurica

€/tona

MATIF Paríž

152,50

CBoT Chicago

116,61

KBB Bratislava

130,92

Repka

€/tona

MATIF Paríž

354,00

Trend

Trend

Trend

Zobraziť údaje v čase

Partneri
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