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Osobitný odvod pre obchodné
reťazce v TA3
Pozrite si stredajší záznam relácie
Téma dňa na TA3, ktorá sa venovala
osobitnému odvodu pre obchodné
reťazce. Hosťom búrlivej debaty bol
aj predseda SPPK Emil Macho.
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Verejné vypočutie SPP v EP

Počasie

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Emil Macho sa 9. októbra ako zástupca Konzorcia s Českou
republikou zúčastnil verejného vypočutia vo Výbore Európskeho
parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.
Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK
12.10.2018

Porada predsedov RPPK
Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
sa stretlo v Banskej Bystrici na celoslovenskej porade predsedov
regionálnych komôr.
Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK
| 12.10.2018

Poďakovanie za úrodu v Pribyline
Liptovskí poľnohospodári a potravinári spolu so spotrebiteľmi
ďakovali v Pribyline za tohtoročnú úrodu. Najlepší regionálni
pestovatelia, chovatelia a potravinári si prevzali ocenenia.
Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK
12.10.2018

Najčítanejšie články

RTVS: Osobitný odvod pre reťazce
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Emil Macho diskutoval o osobitnom odvode pre obchodné
reťazce aj v Rádiu Slovensko v relácii Z prvej ruky.
Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK
11.10.2018

Vývoj svetových cien potravín - september 2018
V septembri posilnili ceny cukru, zatiaľ čo hodnoty podindexov u
obilnín klesali. Na vývoj cien bravčového mäsa mal vplyv aj
africký mor ošípaných.
Matej Korpáš, Tlačový odbor
10.10.2018
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Aktuálna zľava na palivové karty - október 2018
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V mesiaci september naši členovia vytankovali 367 411 litrov
PHM prostredníctvom palivových kariet. Pozrite si aj aktuálnu
zľavu.
Matej Korpáš, Tlačový odbor

Stránka sa mi páči

10.10.2018

Kontaktujte nás

Hovorkyňa SPPK je najlepšou hovorkyňou roka
Jana Holéciová sa stala najlepšou hovorkyňou roka 2018 v
kategórii Samospráva a neziskový sektor. Rozhodla o tom
odborná porota.
SPPK
08.10.2018

Prvý jesenný monitoring
Jesenné práce prebiehajú prakticky na celom území Slovenska s
výnimkou regiónov, v ktorých výkon jesenných prác nedovoľuje
daždivé počasie. Pozrite si aktuálny stav poľných prác aj s
porovnaním rovnakého obdobia minulého roka.

Kalendár aktivít
« Október 2018 »

Odbor poľnohospodárstva a služieb
| 05.10.2018

Mlynský priemysel na Slovensku
Mlynská výroba patrí na Slovensku historicky medzi najstaršie
remeslá. V priebehu rokov sa postupne zvyšovala výrobnotechnická úroveň a kapacita mlynov, menila sa organizačná a
vlastnícka štruktúra podnikateľských subjektov.
Ondrej Šaling, tajomník Slovenskej spoločnosti mlynárov
04.10.2018
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obchodné reťazce. Hosťom búrlivej debaty bol aj predseda SPPK Emil Macho.

Vývoj svetových cien potravín - september 2018
V septembri posilnili ceny cukru, zatiaľ čo hodnoty podindexov u obilnín klesali. Na vývoj cien
bravčového mäsa mal vplyv aj africký mor ošípaných.

Aktuálna zľava na palivové karty - október 2018
V mesiaci september naši členovia vytankovali 367 411 litrov PHM prostredníctvom palivových
kariet. Pozrite si aj aktuálnu zľavu.

Hovorkyňa SPPK je najlepšou hovorkyňou roka
Jana Holéciová sa stala najlepšou hovorkyňou roka 2018 v kategórii Samospráva a neziskový
sektor. Rozhodla o tom odborná porota.

Prvý jesenný monitoring
Jesenné práce prebiehajú prakticky na celom území Slovenska s výnimkou regiónov, v ktorých
výkon jesenných prác nedovoľuje daždivé počasie. Pozrite si aktuálny stav poľných prác aj s
porovnaním rovnakého obdobia minulého roka.
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Trhové informácie

Pšenica

€/tona

MATIF Paríž

204,75

CBoT Chicago

164,21

KBB Bratislava

184,25

Kukurica

€/tona

MATIF Paríž

174,25

CBoT Chicago

127,13

KBB Bratislava

152,17

Repka

€/tona

MATIF Paríž

371,50

Trend

Trend

Trend

Zobraziť údaje v čase

Partneri
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