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Bratislava – Slovenskí poľnohospo-
dári budú vedieť konkurovať far-
márom z Rakúska, Francúzska či
Nemecka. Na včerajšej HN konfe-
rencii Agroprogress 2013 to vyhlásil
štátny tajomník ministerstva pôdo-
hospodárstva Štefan Adam, ktorý tu
prezentoval novú poľnohospodár-
sku politiku. Väčšina farmárov by
totiž v najbližších siedmich rokoch
mala dostávať vyššie agrodotácie.
Tých sa konečne dočkajú aj chova-
telia ošípaných a hydiny.  

Prvé peniaze uvidia už v budú-
com roku. V roku 2015 budú tieto
dotácie vyplácané z Programu roz-
voja vidieka. Chovatelia prasníc by
tak mali dostávať 150 eur na veľkú
dobytčiu jednotku, teda 500 kilo-
gramov živej váhy. Predbežne dvad-
siatimi eurami plánuje agrorezort
podporiť chov ošípaných vo výkr-
me a dotáciou 75 eur aj hydinu. 

Pýtajú viac
Napriek tomu, že chovatelia ošípa-
ných doteraz dotácie nedostávali,
zdá sa im tento návrh nedostatoč-
ný. Štátny tajomník Adam pre HN
potvrdil, že pýtajú viac. Agrorezort

na základe ich pripomienok preto
zvažuje, že by táto podpora mohla
byť až 250 eur v prípade prasníc,
respektíve až 40 eur pri ošípaných
vo výkrme. 

Vtedy by sa približne o päť per-
cent znížil objem podpôr určených
na kravy produkujúce mlieko. Tie
majú byť totiž podporené trojná-
sobne vyššou dotáciou – 251 eur na
jednu. „Jednoznačne to vytvára pod-
mienky ak už nie na rast, tak na za-
stavenie úpadku,“ hovorí vedúci od-
delenia agrofinancovania v Tatra
banke Radovan Mik. Jeho slová po-
tvrdzuje predseda poľnohospodár-
skeho družstva Devio Nové Sady
Ivan Oravec. Pokiaľ štát bude do ro-

ku 2020 garantovať podpory na oší-
pané, ktoré agrorezort predstavil,
tak sa pustí do plánovanej rekon-
štrukcie maštale pre prasnice. Ná-
sledkom toho na svojom družstve
možno zvýši počet kusov ošípa-
ných o desať až pätnásť percent.
O dvadsať až päťdesiat kusov by
rovnako tak mohol zvýšiť počet
dojníc. „Pôvodne sme plánovali
znižovanie stavov o vyše sto kusov,“
hovorí Oravec.

Kam s produkciou
Štát plánuje štedrejšie podporiť aj
ďalšie ohrozené sektory sloven-
ského poľnohospodárstva – pesto-
vanie zeleniny a ovocia. Najviac

peňazí majú dostávať pestovatelia,
ktorí sa ich rozhodnú pestovať eko-
logickým spôsobom. Ako však upo-
zorňujú poľnohospodári, tak len sa-
motné vyššie podpory agrosektor
nespasia. 

Otázkou totiž je, či dokážu väčší
objem mäsa, mlieka, zeleniny či
ovocia predať. „Dôležité bude pri-
tlačiť na obchodné reťazce,“ myslí
si Adam. Vedúci oddelenia agrobiz-
nisu v UniCredit Bank Jaromír Ma-
toušek však za dôležitejšiu považu-
je intenzívnejšiu spoluprácu farmá-
rov. „Toto odvetvie potrebuje
predovšetkým statočnosť poľnohos-
podárov integrovať sa do spoloč-
ných projektov.“

Naši farmári sa priblížia
k elite. Dostanú viac peňazí
HN KONFERENCIA l Agrorezort odkryl výšku nových dotácií na roky 2014 – 2020.

Na HN konferencii vystúpilo spolu trinásť odborníkov, medzi nimi aj Artur Bobovnický, managing partner z konzorcia IMH 
a Innovative Management partners. SNÍMKA: HN/ARTUR BOBOVNICKÝ

Najzaujímavejšie názory rečníkov
Rozdiel medzi národnými dotáciami v Česku
a niektorými krajinami Európskej únie je
obrovský, a to najmä pri ošípaných a hydine.
Mali by sme preto bojovať, aby existovalo nejaké
zastupovanie národných dotácií. 

Bohumil Belada, viceprezident Agrárnej komory ČR

Podniky budú v lepšom ekonomickom stave, ale
tým nechcem povedať, že budú produkovať a vy-

rábať viac ošípaných či mlieka, ale že budú
v stabilnejšom stave, aby sa im poskytli dotácie. 

Jaromír Matoušek, vedúci oddelenia agrobiznisu
v UniCredit Bank

Vidíme rastúcu tendenciu v pestovaní cukrovej
repy. Radi by sme pre farmárov získali podporu
do roku 2020, aby konkurenčná schopnosť
nepotrebovala potom už žiadnu podporu.  

Adrián Šedivý, riaditeľ agronomického úseku Agrana
– Slovenské Cukrovary 

V našom pivovare dostávame každý týždeň
dopytové e-maily z celého sveta na naše pivné

špeciály. Dnes sú časy, keď je všetko prepojené
internetom a fórami. Stačí dobrý koncept, dobrý

produkt, a ste svetoví.  

Ladislav Kovács, riaditeľ pivovaru Kaltenecker

Spoločnosť ZUNIVO, a.s., Tatranská 298, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 560 512
oznamuje, že regulované informácie, teda predbežné vyhlásenie na II.polrok 2013
v zmysle § 36 Zákona o burze cenných papierov, č. 429/2002 Z. z. za emitenta
spoločnosť ZUNIVO, a. s., Tatranská 298, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 560 512 bolo
počnúc dňom 15. 11. 2013 okrem centrálnej evidencie regulovaných informácií
zverejnené v úplnom znení na internetovej stránke www.zunivo.sk, kde sú tieto
informácie verejne dostupné.

HN10146

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

so sídlom Matice slovenskej 10,  971 01 Prievidza,  IČO: 36 005 622 zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Odd.Sa vl.č. 318/R 
o z n a m u j e   v súlade  s  § 36 zákona  č. 429/2002 Z.z. o burze  cenných
papierov v znení neskorších predpisov, že Predbežné vyhlásenie k 30. 9. 2013
je ako regulovaná informácia dostupná v Centrálnej evidencii regulovaných
informácií a na webovom sídle spoločnosti www.hbp.sk.

HN10123

HN10151

1. FC TATRAN, a. s., IČO: 36 503 975, so sídlom Prešov, Čapajevova č. 47, PSČ: 080 01

OZNÁMENIE o konaní Valného zhromaždenia

Predstavenstvo spoločnosti 1. FC TATRAN, a.s., uverejňuje v súlade s ust. § 184 Obchodného
zákonníka Oznámenie o konaní riadného valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční
dňa 17.12.2013 o 14:00 hod. v sídle spoločnosti DÚHA, a. s., v Prešove, ul. Čapajevova č. 29.

Program valného zhromaždenia bude nasledovný:
1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia.
2. Zmena stanov spoločnosti - zmena počtu členov predstavenstva, zmena počtu členov

dozornej rady, vznik funkcie podpredsedu predstavenstva, zmena konania menom
spoločnosti.

3. Odvolanie a voľba členov predstavenstva spoločnosti.
4. Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti.
5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej závierky spoločnosti za rok 2012,

výročnej správy spoločnosti za rok 2012, ktorej súčasťou je správa o činnosti
spoločnosti za rok 2012 a správa o stave majetku spoločnosti, návrhu na vysporiadanie
hospodárskeho výsledku za rok 2012.

6. Prerokovanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za prvý polrok 2013 a schválenie
rozpočtu spoločnosti na nasledovné obdobie – sezónu 2013/2014 v nadväznosti na
nové pravidlá financovania mládeže klubu zahŕňajúce schválenie príspevkov
akcionárov spoločnosti na naplnenie príjmovej stránky rozpočtu.

7. Prerokovanie a schválenie investičného zámeru spoločnosti na rekonštrukciu štadióna
1. FC Tatran a. s. v súlade s pravidlami kofinancovania zo strany SFZ a samosprávy.

8. Rôzne a Záver.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na
ňom, požadovať od neho vysvetlenie a uplatňovať návrhy je 16.12.2013.

V Prešove dňa  08.11.2013
Ing. Miroslav Remeta – predseda predstavenstva
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Predaj pozemku v Poprade

Eniservizi SpA začala proces súkromného predaja majetku vo vlastníctve spoločnosti
Eni Slovensko spol. s r.o. (ďalej len „Majetok“). Predaj prebieha na základe súťaže 
(ďalej len „Proces predaja“), v rámci ktorej majú byť predložené záväzné ponuky na kú-
pu Majetku spôsobom bližšie uvedeným na webstránke www.agip.sk (banner „Predaj
majetku“ v dolnej časti domovskej stránky). Na webstránke sa nachádza popis Majet-
ku a príslušná dokumentácia, vrátane Pokynov k predloženiu záväznej ponuky na kúpu
majetku spoločnosti Eni Slovensko spol. s r.o. nachádzajúceho sa v Poprade (ďalej len
„Pokyny“), ktoré sa na Proces predaja vzťahujú. Toto oznámenie je adresované všetkým
tretím stranám, ktoré sú právnymi subjektmi (fyzické a právnické osoby). Upozorňuje-
me, že dátum ukončenia tohto Procesu predaja vo vzťahu k Majetku je 10.01.2014.

Zverejnenie tohto oznámenia a obdržanie akejkoľvek ponuky nezakladá vo vzťahu k Eni
Slovensko spol. s r.o. ani Eniservizi S.p.a. žiadnu povinnosť voči záujemcom ani právo
záujemcov na akékoľvek plnenie voči Eni Slovensko spol. s r.o. a Eniservizi S.p.a. zo
žiadneho právneho dôvodu, vrátane nákladov na sprostredkovateľov alebo poradcov.

Eniservizi S.p.a. a Eni Slovensko spol. s r.o. si vyhradzujú právo na uskutočnenie akého-
koľvek rozhodnutia vzťahujúceho sa na Proces predaja, vrátane práva upraviť alebo do-
plniť Pokyny a prerušiť alebo ukončiť Proces predaja, bez ohľadu na to v akom štádiu
sa nachádza, s tým, že záujemcovia nemajú žiadny nárok voči Eniservizi S.p.a. ani Eni
Slovensko spol. s r.o. na úhradu nákladov alebo odškodnenie. 

Toto oznámenie je výzvou na predkladanie ponúk, nie dražbou. Spracovanie osobných
údajov sa uskutoční v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej re-
publiky. Toto oznámenie a celý Proces predaja sa riadia slovenským právom. Na riešenie
akéhokoľvek prípadného sporu, ktorý vznikne v súvislosti s týmto oznámením, alebo
Procesom predaja je príslušný vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

Popis majetku Dva pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Poprad, par-
celné čísla 3196/2 a 3216/5 s rozlohou 127 a 5,446m2, spolu
5,573 m2. 
Pozemok je prístupný od verejného priestranstva, z cesty č. I/67
(cesta zo slovensko-poľských hraníc do Rožňavy) a z cesty č.
III/06717.

Kód majetku T1184
Základná ponuka 560.000 EUR
Kontakty a informácie
Priamy link www.agip.sk
http://eni.com/sk_SK/obchodne-riesenia/real-estate/real-estate.shtml 

Záväzné ponuky na kúpu posielajte na: Mgr. Tomáš Leškovský, notár
Záhradnícka 6 
811 08 Bratislava
Slovenská republika

HN10102

 

PONUKOVÉ KONANIE

JUDr. Stanislav Demčák, konkurzný správca úpadcu Nivy Slovakia,
s.r.o., Röntgenová 26, Bratislava, IČO: 36 809 144 vyhlásil ponukové
konanie na predaj podniku úpadcu, tvorený nehnuteľnosťami
zapísanými na LV č. 3096, k.ú. Nivy, Bratislava-Ružinov a inými
zložkami majetku. Súpisová hodnota speňažovaného majetku je
11.667.152,49 eura. V ponukovom konaní je rozhodujúca najvyššia
ponuka, odsúhlasená príslušným orgánom podľa podmienok zákona
o konkurze a reštrukturalizácii. Podrobnosti o vyhlásenom
ponukovom konaní boli správcom zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 209/13 dňa 29. 10. 2013.
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Budú farmári v nasledujúcich
siedmich rokoch na tom lepšie
ako doteraz?

Ťažko hodnotiť, ako budú nové
podmienky pretavené do praxe, či
už pre mnohé podniky nie je ne-
skoro, ako sa budú správať pro-
jektové podpory, či sa podarí ich
cieliť na širšie spektrum podnikov
alebo sa k nim dostane obmedze-
ný počet firiem. Spojenou nádo-
bou je nielen produkcia, ale aj
spracovanie, teda pridaná hodno-
ta a prienik potravín na pulty ob-
chodov. Ale definitívne hodnotím
návrh ako prvý jasnejší signál, že
sa živočíšna výroba dostane do po-
predia záujmu. 

Možno očakávať rozvoj živočíš-
nej výroby?

Jednoznačne to vytvára podmien-
ky, ak už nie na rast, tak na za-
stavenie úpadku a istú stabilizáciu
v živočíšnej výrobe. A to predpo-
kladám, či už pri mliekovom do-
bytku, chove bez trhovej produk-
cie mlieka, a predovšetkým ošípa-
ných. Ale treba zdôrazniť, že
dotácie nie sú a nesmú byť po-
važované za všeliek, na prvom
mieste musí byť dôraz na efektív-
nu výrobu.

Aký vývoj možno očakávať v rast-
linnej výrobe?

Motorom rozvoja či zmien v pes-
tovaní boli v posledných troch – šty-
roch rokoch energetické plodiny
a energetické projekty zamerané na
obnoviteľné zdroje energie. Ich vý-
voj bude mať vplyv na to, či bude
Slovensko čoraz žltšie či viazané na
kukuricu, keďže od 1. januára 2014
dochádza k zásadným zmenám
v pravidlách pre obnoviteľné zdroje
energie. Do popredia by sa však ma-
li dostať komodity viazané na živo-
číšnu výrobu.

Možno v najbližších rokoch oča-
kávať rozmach ekologického po-
ľnohospodárstva? 

Nie, nemyslím si. (EKA)

ROZHOVOR

Živočíšna výroba sa dostala do popredia

Radovan Mik, 
vedúci agrofinancovania 
v Tatra banke

Nová poľnohospodárska
politika je dobrým signálom
pre živočíšnu výrobu, tvrdí
pre HN Radovan Mik.

Jednou z hlavných tém
HN konferencie
Agroprogress bola
nová agropolitika
Európskej únie. 
Tá prinesie našim
farmárom najbližších
sedem rokov takmer
5,4 miliardy eur.

Erik Kapsdorfer
erik.kapsdorfer@ecopress.sk
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