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Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska komora
Poľnohospodárstvo

Potravinárstvo

Legislatíva

Podpory

Vzdelávanie

Poľnohospodári a potravinári
žiadajú o stretnutie s
predstaviteľmi štátu
Rada poľnohospodárskych a
potravinárskych samospráv
pripravuje razantnejšie aktivity na
presadenie oprávnených požiadaviek.
Nie je vylúčené ani celoslovenské
protestné zhromaždenie.
Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK
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V roku 2017 výrazne rástli svetové ceny mlieka a
mäsa

Počasie

Index cien FAO dosiahol v roku 2017 priemernú hodnotu 174,6
bodu, čo predstavuje medziročný nárast o 8,2 %. Zároveň ide o
najvyšší ročný priemer od roku 2014. V roku 2017 klesli najmä
ceny cukru, naopak výrazný nárast sme zaznamenali pri cenách
mlieka a mäsa. Ceny obilnín a olejnín stúpli len mierne.
Matej Korpáš, Tlačový odbor SPPK
15.01.2018

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a
potravinárskych výrobkov za mesiace január až
október 2017 a 2016 /v mil. EUR/
Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a
potravinárskymi výrobkami v období január až október 2017 bolo
pasívne v objeme – 1 133,5 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým
obdobím minulého roku sa zvýšilo o 72,4 mil. EUR /6,8 %/.
Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu SPPK
| 15.01.2018

Najčítanejšie články
1. Priority SPPK na rok 2018
2. Bilancia roka 2017 (3. časť)

48. Reprezentačný ples poľnohospodárov
trnavského regiónu
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trnava
organizuje v poradí už 48. reprezentačný ples poľnohospodárov
trnavského regiónu.
RPPK Trnava

3. 48. Reprezentačný ples poľnohospodárov
trnavského regiónu
4. V roku 2017 výrazne rástli svetové ceny
mlieka a mäsa
5. Komora opätovne vzniesla výhrady k
poslaneckému návrhu na zmenu Zákonníka
práce

12.01.2018

Komora opätovne vzniesla výhrady k
poslaneckému návrhu na zmenu Zákonníka práce
SPPK opätovne vzniesla výhrady k poslaneckému návrhu na
zmenu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, ktorý bol predložený Národnej rade
Slovenskej republiky koncom uplynulého roka.
Eva Gernátová, Legislatívny odbor SPPK
| 12.01.2018
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Slovenská poľnohospo…
736 Páči sa mi to

Stránka sa mi páči

Kontaktujte nás

Bilancia roka 2017 (3. časť)

Slovenské sú najlepšie
9 030 Páči sa mi to

Prinášame Vám tretiu časť odpočtu minuloročného roka z
pohľadu zväzov a združení (členov SPPK) a ich názor na to, aké
sú hlavné úlohy pre rok 2018.
Matej Korpáš, Jana Holéciová, SPPK

Stránka sa mi páči

11.01.2018

Kontaktujte nás

Priority SPPK na rok 2018
Prioritou roka 2018 je pre Slovenskú poľnohospodársku a
potravinársku komoru konkurencieschopný poľnohospodár a
potravinár.
Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK
10.01.2018

Aktuálna zľava na palivové karty - január 2018
V decembri minulého roka bolo vytankovaných 229 647 litrov
PHM prostredníctvom palivových kariet. Pozrite si aj aktuálnu
zľavu na palivové karty od Slovnaft, a.s.

Kalendár aktivít

Matej Korpáš, Tlačový odbor SPPK
09.01.2018

Odpovedáme na otázky členov SPPK
Prečítajte si odpoveď na tému príjmu vo forme nájomného zo
zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov v prípade
uchádzača o zamestnanie.
Eva Gernátová, legislatívny odbor SPPK
| 08.01.2018

Vyplatenie priamych podpôr za rok 2017 formou
jednotnej platby na plochu a neprojektových
opatrení z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –
2020
Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti odpoveď ministerky
Gabriely Matečnej na list Rady poľnohospodárskych a
potravinárskych samospráv z 13.12.2017 ohľadom poskytnutia
konkrétnej informácie v súvislosti s vyplácaním priamych podpôr
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formou jednotnej platby na plochu a neprojektových opatrení z
Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 za rok 2017.
SPPK
08.01.2018
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Do pozornosti
V roku 2017 výrazne rástli svetové ceny mlieka a mäsa
Index cien FAO dosiahol v roku 2017 priemernú hodnotu 174,6 bodu, čo predstavuje medziročný
nárast o 8,2 %. Zároveň ide o najvyšší ročný priemer od roku 2014. V roku 2017 klesli najmä ceny
cukru, naopak výrazný nárast sme zaznamenali pri cenách mlieka a mäsa. C eny obilnín a olejnín
stúpli len mierne.

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiace január až
október 2017 a 2016 /v mil. EUR/
Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január
až október 2017 bolo pasívne v objeme – 1 133,5 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roku sa zvýšilo o 72,4 mil. EUR /6,8 %/.

48. Reprezentačný ples poľnohospodárov trnavského regiónu
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trnava organizuje v poradí už 48.
reprezentačný ples poľnohospodárov trnavského regiónu.

Komora opätovne vzniesla výhrady k poslaneckému návrhu na zmenu Zákonníka práce
SPPK opätovne vzniesla výhrady k poslaneckému návrhu na zmenu zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorý bol predložený Národnej rade Slovenskej
republiky koncom uplynulého roka.

Aktuálna zľava na palivové karty - január 2018
V decembri minulého roka bolo vytankovaných 229 647 litrov PHM prostredníctvom palivových
kariet. Pozrite si aj aktuálnu zľavu na palivové karty od Slovnaft, a.s.
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Trhové informácie

Pšenica

€/tona

MATIF Paríž

156,00

CBoT Chicago

125,85

KBB Bratislava

137,25

Kukurica

€/tona

MATIF Paríž

154,00

CBoT Chicago

111,04

KBB Bratislava

133,25

Repka

€/tona

MATIF Paríž

350,75

Trend

Trend

Trend

Zobraziť údaje v čase

Partneri
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