
 rok 2018 

Piešťany  11.12.2018      Marián Varga               



január 
Prvé rokovanie na Ministerstve práce, 
sociálnych vecí a rodiny so štátnym 
tajomníkom Branislavom Ondrušom  

inštitút sezónnej práce v 
poľnohospodárstve  

Artim – Šiatkovský - Varga 



január 
• Ovocinárske dni v Hradci Králové 

• SPPK – jednanie o „Zelenej nafte“ a o 
pracovných silách 

• Pokus o realizáciu odškodnenia za 
mrazy v roku 2017 

• Ovocinársky seminár v Dolnej 
Strehovej 



február 

Pracovné rokovanie na 
Hydromeliorácie, š. p. za účasti 

štátneho tajomníka Gabriela 
Csicsaia 

rekonštrukcia závlah 



február 
• Dunajská Lužná 

Školenie „Postrekové plány“ 
• 23.2. rokovanie na PPA s gen. 

riaditeľom Jurajom Kožuchom     
o PRV – všetky návrhy 

pozastavené 



marec 
Pracovné stretnutie na MPRV SR   

s gen. riaditeľom Štefanom Rybom 
ohľadom „Zelenej nafty“ 
predložené normatívy za 

ovocinársku výrobu 



marec 
Konferencia ŠVPS „Kvalitatívne 

znaky ovocia a zeleniny“ 
 

Vyhodnotenie projektu dotácie za 
5000 EUR, ktoré dostala OÚSR z 

MPRV SR v roku 2017 



marec 
Konferencia „Situácia a perspektívy 

na trhu vo vybraných 
agrokomoditách“ NPPC-VÚEPP 

 
Predstavenstvo OÚSR v Ostraticiach 



apríl 
Pracovné stretnutie na SPPK  

„Minimalizovanie škôd v procese 
pestovania ovocia“ 



apríl 
kvitnutie jabloní  

– bezškodový priebeh 
 

Účasť OÚSR (Pavol Vagaský) na 
mítingu ministerky v Košiciach  

 

Porada k programu „Školské 
ovocie“ na MPRVSR 



máj 
Časté vystupovanie ovocinárov      

v médiách 
 

Lednice – sympózium o 
dlhodobom skladovaní jabĺk 

 

Zber jahôd – SPPK (Holéciová) 
mediálna propagácia pestovateľov 



jún 
MPRV SR – rokovania s gen. 

riaditeľ Milanom Lapšanským v 
Dunajskej Lužnej o značke kvality 

slovenského ovocia 
 

Konferencia v Nitre k „Spoločnej 
poľnohospodárskej politike“  



jún 
 

List ministerke Gabriele Matečnej 
so žiadosťou o finančnú pomoc vo 

výške 50 tisíc EUR pri riešení 
prognózovaných vysokých úrod 

jabĺk v roku 2018 



jún 
 

21. – 23. jún 2018 
Odborná exkurzia POĽSKO 



júl 
 

Giraltovce – pracovné rokovanie s 
liehovarníkmi – domáce pálenice 

 

Porada na MPRV SR za účasti 
SPPK k Integrovanej produkcii 

 



júl 
 

NPPC – VÚRV v Piešťanoch – 
výstava marhúľ a broskýň 

 
TA3 – naživo diskusia k sezónnej 

práci v ovocinárstve 
Branislav Ondruš – Marián Varga 



júl 
 

TV Hospodárske noviny  
– priamy prenos diskusie k 

sezónnej práci v ovocinárstve 
Marián Varga 



august 
 

Pracovné stretnutie na MPRV SR   
s gen. riaditeľom                   

Jaroslavom Gudábom 
navýšenie platieb v IP 



august 
 

Porada producentov v Dunajskej 
lužnej a následne pracovné 

stretnutie na MPRV SR s gen. 
riaditeľom Jaroslavom Puškáčom 
predloženie návrhu na zavedenie 

„inštitútu sezónnej práce“ 



august 
 

Pracovné rokovanie na PPA s gen. 
riaditeľom Jurajom Kožuchom 

„sťahovanie ovocia z trhu“ 
 

Jednanie na SPPK – duálne 
vzdelávanie na odborných školách 



Agrokomplex  2018 

august 

• Prezentácia OÚSR 
 
• Diskusné fórum 



august 

KANADA 2018 

 
excelent – vďaka Viliamovi Zvalovi 



september 
Jednania s obchodnými reťazcami 

ohľadom umiestňovanie 
slovenského ovocia na domácom 

trhu 
Vyjadrenia reťazcov – 

„...Správame sa prísne trhovo...“ 



september 
Mojmírovce – konferencia  
o kvalite ovocia a zeleniny 

Organizácia akcie - Viera Baričičová 



september 
 

Pokračovanie pracovného 
rokovania s gen. riaditeľom                   

Jaroslavom Gudábom a Jaroslavom 
Puškáčom na MPRV SR    
k navýšeniu platieb v IP 

 
Macho – Artim – Kaňuchová Pátková – Máčaj - Varga  



september 
 

Rozporové konanie na Ministerstve 
práce, sociálnych vecí a rodiny s 
ministrom Jánom Richterom a 

Branislavom Ondrušom 
k zamestnávaniu pracovníkov           

z Ukrajiny 
Poľnohospodári - 0 



september 
 

Slávnostné zasadnutie Akademickej 
obce SPU v Nitre 

 

List ministerke Gabriele Matečnej so 
žiadosťou o zvýšeniu podielu 

slovenského ovocia v obchodných 
reťazcoch a k problematike 

sťahovania ovocia z trhu 
 
 



október 
 

Zasadanie predstavenstva OÚSR v 
Ostraticiach 

 
Konferencia „Nástroje hodnotenia 

riadenia rizík v agropotravinárskom 
sektore“ – aktívne vystúpenie 

 
 



október 

JABLKO  ROKA  2018  
12.-13.október Trenčín 



október 
 

Spoločné rokovanie s Philom 
Hoganom - komisárom EÚ pre 

poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Macho – Varga 

zaujímali ho:  pracovné sily 
                         problémy v IP 

                              registrácia CHOP 
 



október 
 

Piešťany – konferencia SHMÚ          
k problematike sucha a iným 

problematickým javom 
 

Pracovné rokovanie na PPA s gen. 
riaditeľom Jurajom Kožuchom 

Nádej, že v roku 2019 bude vyhlásená 
nová výzva pre špeciálne plodiny 

 
 
 



november 

Ovocinári aktívni na  



november 

Ovocinárstvo má dnes nového 
docenta... 

Janko Mezey 
 

                       ... gratulujeme! 



Krásne                
a požehnané 

Vianoce... 


