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Ø dĺžka 
laktácie

Ø vek v 
mesiacoch

2008 2,16 50,79
2009 2,19 52,30
2010 2,40 57,40
2011 2,65 60,67
2012 2,73 60,66
2013 2,79 62,49
2014 2,85 61,10
2015 3,23 67,41

Skutočné štádium laktácie v deň vyradenia je vypočítané na základe našej 
priemernej dĺžky laktácie 345 dní. Krave mesiac otelenej na druhej laktácii 
rátame jednu laktáciu a 30 dní zo 345, čo je 0,869 = 1,869 laktácie.
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Agrárna strana 

• Patrila k najsilnejším česko-slovenským politickým stranám 
predmníchovskej republiky, v rokoch 1919 - 1922 mala názov 
Republikánska strana československého venkova. 

• Jej členskú základňu tvorili najmä obyvatelia vidieka. 
• Program strany vychádzal z agrarizmu, ktorý chápal pôdu ako faktor 

zabezpečujúci výživu ľudí a pokrok. Podporovala rozvoj 
poľnohospodárskej výroby a rešpektovanie súkromného vlastníctva 
pôdy, čím získala širokú podporu vidieckeho obyvateľstva. 

• Najznámejším zástupcom agrárnikov zo Slovenska bol Dr. Milan 
Hodža, ktorý bol ako prvý Slovák v rokoch 1935 - 1938 predsedom 
vlády ČSR.

• Agrárna strana zanikla v novembri 1938 splynutím s HSĽS.



Roľnícka strana Slovenska
 Hnutie poľnohospodárov SR

 Nová agrárna strana 

• RSS - jedna z politických strán, ktoré vznikli na Slovensku po nežnej revolúcii, 
pôsobili v 90-tych rokoch 20. storočia,

• Utvorením predvolebnej koalície s HZDS sa v parlamentných voľbách v roku 
1994 dostala do NR SR. Koalícia zvíťazila so ziskom 34,93% hlasov a získala 61 
poslaneckých kresiel, aj keď v koalícii nebola HZDS rovnocenným partnerom. Po 
víťazných voľbách utvorila spolu s HZDS, Združením robotníkov Slovenska a 
SNS koaličnú vládu.

• V roku 1997 sa preferencie RSS pohybovali medzi 1 až 2 %. V novembri 1997 
strana zanikla zlúčením s Hnutím poľnohospodárov SR a vytvorením novej 
politickej strany pod názvom Nová agrárna strana (NAS). Predsedom tohto 
nového politického subjektu sa stal predseda RSS Pavel Delinga.

• Vládna koalícia prijala novelu volebného zákona, ktorá znemožňovala 
kandidovanie volebných koalícií v parlamentných voľbách. Preferencie Novej 
agrárnej strany boli pred voľbami v roku 1998 mizivé a strana nemohla 
kandidovať v koalícii, v júli 1998 Nová agrárna strana zanikla zlúčením s HZDS.



© web ASV

Aktuálne: 11. 2. 2017



Dnešný stav v sektore

• Amaterizmus v agrárnej politike,
• Absencia odborníkov venujúcich sa tejto problematike 

v rozhodujúcich orgánoch politických strán,
• Politické strany sú vytvárané ako „biznisprojekty“
• Obsadzovanie odborných postov v štátnej správy 

politickými nominantmi,
• Minimálny záujem vládnych politických strán o reálne 

plnenie poľnohospodárskej časti Programového 
vyhlásenia vlády,

• Samosprávne organizácie roztrieštené do veľkého 
počtu zväzov a združení...



V akom stave je dnes 
Slovenská republika?

• Spôsoby riadenia štátu za 25 rokov pripomínajú viac 
systém „Po nás potopa...“

• Sme zadlžení, každý rok deficitný rozpočet
• Majetok štátu je rozobraný
• Nemáme kvalifikovaných pracovníkov
• Jednostranná orientácia hospodárstva na automobilový 

priemysel
• Investori prichádzajú s vysokou štátnou podporou
• Nič sa nevyriešilo v oblasti neprispôsobivých občanov
• Odchody mladých ľudí do zahraničia z existenčných 

ekonomických dôvodov...



Prečo si Slováci myslia,
 že zlyháva demokracia?

1. Politici nepracujú vo verejnom záujme,

2. Plytvanie verejným majetkom sa netrestá,

3. Kontrolné inštitúcie nebránia zneužívaniu 
moci,

4. Medzi ľuďmi vznikajú nespravodlivé 
rozdiely,

5. Štát neposkytuje základné služby, ktoré 
by mal...

© prieskum agentúry FOCUS, november 2016



Čo si želajú voliči?

1. Väčšiu angažovanosť slušných ľudí,

2. Väčšiu nezávislosť súdov, prokuratúry,

3. Posilnenie priamej demokracie,

4. Posilnenie úlohy štátu v ekonomike...

© prieskum agentúry FOCUS, november 2016



Politická perspektíva 
nášho sektora

• Agrárnej téme sa venujú a budú venovať aj iné 
politické strany: Kotleba - import potravín, Hlina 
- KDH, SNS - pôda, Karahuta - Sme rodina, 
Klimek - NOVA, NaJ – Béreš...

• Záujem verejnosti o zdravé potraviny,
• Malý počet priamo zainteresovaných voličov v 

našom rezorte,
• Vízie zvýšenia zamestnanosti v politických 

programoch...



     



Obhajoba záujmov 
slovenského vidieka

musí byť
 súčasťou

 rozumného riadenia   
slovenského štátu.



Preto aj...

Zdravotníctvo
Školstvo

Spravodlivosť

Korupcia

Doprava
Zamestnanie

Šport
Rómska

otázka



Aká politická strana?

   Celoslovenská, 

   Vychádzajúca z tradičných hodnôt, 

   Agenda vidieka so všetkými 
nadväzujúcimi odvetviami ako jeden 
z nosných pilierov.



Predstava 2020

  Predstava -

  obraz utvorený 

  rozumovou činnosťou,

  skúsenosťou.

  Vízia - halucinácia, zdanie,

  vidina, fatamorgána...
© Slovenský synonymický slovník



Základný cieľ strany

Voľby do Národnej rady SR

5,01 %
Je potrebné získať 
najmenej 135 tisíc platných hlasov voličov.



Základný cieľ strany

KDH - 128 928 hlasov

            4,94 %

Vo voľbách v roku 2016 bolo odovzdaných  
2 607 750 platných hlasov.

Členská základňa KDH:
august 2015 - 11 700, druhá najväčšia strana
             2011 - 15 360.    
Volebný výsledok SNS bol 225 386 hlasov, 8,64%, 15 mandátov.



     Ďakujem
 za pozornosť.

0905 - 275 589

chovan@agropartner.sk


