
Čo nám dal 
rok 2016?

Piešťany  8.12.2016    Marián Varga              



január

Chile



február

Priatelia z Chile na SVK 



marec

ovocný sad zadefinovaný 

Ovocný sad 
už ako v celej Európe



apríl

...a potom prišli mrazy  : ́(



apríl

mrazy   : ́(



máj

akoby apríl nestačil...  : ́( : ́(



máj

akoby apríl nestačil...  : ́( : ́(



máj

monitoring  škôd

členovia predstavenstva  OÚSR  v Borovciach



máj

monitoring  škôd

ministerka 
s ovocinármi 
v Dunajskej 

Lužnej



máj

monitoring  škôd

emeritný 
prezident 

OÚČR  
J. Muška 

vo Veselom



jún

jahody potvrdili obavy



jún

„poľné kázanie“ - marhule

27.-28.júna  
Dulovce,  

Svätý Peter,  
Maďarsko



august

Agrokomplex  2016



august

memoriál Emila Schultza
27.august  Dvory nad Žitavou



september

„poľné kázanie“ - rakytník
7.september  Tvrdošovce



september

smutné zbery



október

jablkové hodovanie
8.október Dunajská Lužná



október

JABLKO  ROKA  2016
21.-22.október Trenčín



november

znížené 
platby na ovocné sady

28.november   VESTNÍK  MPRV SR

Pestovanie ovocia s vysokou prácnosťou

z 264,74 € na 155,32 €  =  -109,42 €
Pestovanie ovocia s veľmi vysokou prácnosťou

z 387,01 € na 244,75 €  = -142,26 €



december

Zdroj: Register sadov ÚKSÚP

Vývoj plôch a produkcie ovocia 

v rokoch 2005 - 2016



december

aktualizácia registra sadov

357,14 €/ha ?
- DPH 20 %  - 71,43 €
- zníženie platieb cca  - 130 €
- a to ešte nie je všetko...! 



V tradičných krajinách EÚ čelia 

ovocinári podstatne menším 

legislatívnym zmenám. 

Často krát zmeny zaťažujú a brzdia 

rast ovocinárskych subjektov, čím im 

bránia byť dostatočne konkurencie 

schopnými na európskom trhu. 

Príkladov je veľa...

Ovocinárska únia Slovenskej republiky



Mám pocit, že legislatíva vo 

vyspelých európskych krajinách je 

nastavovaná v prospech producentov, 

zatiaľ čo legislatíva na Slovensku je 

často nastavovaná požiadavkám 

„Bruselu“. 

Ovocinárska únia Slovenskej republiky



Je zaujímavé, že poľský ovocinári 

dokážu úspešne čeliť tomuto trendu 

a v súčasnej dobe najviac vysádzajú 

ovocné sady a stále si posilňujú 

dominantné postavenie poľského 

ovocia na európskom trhu. 

Bez priaznivej legislatívnej politiky by 

si to určite nemohli dovoliť. 

Ovocinárska únia Slovenskej republiky
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Čo nám 
prinesie 

rok 2017?


