
Agrokomplex predáva
svoje nehnuteľnosti
Riaditeľ štátneho
podniku Ďurkovič
neodpovedal, akú cenu
ponúkol víťaz súťaže.

NITRA. Agrokomplex nedáv-
no ohlásil, že sa chce zbaviť
niekoľkých nevyužívaných ne-
hnuteľností. Na svojom webe
zverejnil obchodnú verejnú
súťaž napríklad na Oravské
koliby a sociálne zariadenie.
Minimálna suma za predaj
bola 11 600 eur.

„Pozemky pod nehnuteľ-
nosťami sú v nevysporiada-
nom stave, na predaj sú ur-
čené len stavby,“ oznámil
podnik v obchodnej súťaži.

Na predaj boli údajne aj
aranžérske dielne s rozlohou
takmer šesťsto metrov štvor-
cových spolu so skladom ma-
teriálu. Záujemca mal za ne
zaplatiť najmenej 91 500 eur.

„Nehnuteľnosti boli nevy-
užívané sedem až pätnásť ro-
kov,“ povedal riaditeľ Franti-
šek Ďurkovič.

Výslednú minimálnu su-
mu, za ktorú štátny podnik

nehnuteľnosti predal, stano-
vili podľa Ďurkoviča „na zá-
klade trhovej ceny s pri-
hliadnutím na všeobecnú
hodnotu majetku a náklady
spojené s predajom“.

Ďurkovič tvrdí, že poten-
ciálni záujemcovia sa o pre-
daji mohli dozvedieť troma
spôsobmi - na webe Agro-
komplexu, na úradnej tabuli
podniku a v inzercii, ktorú si
podnik dal do denníka s celo-
štátnou pôsobnosťou.

Podľa Františka Ďurkoviča
sa do obchodnej súťaže pri-
hlásilo osem uchádzačov.
„Vyhrala najvyššia ponuka,“
povedal riaditeľ štátneho
podniku.

Kto bol víťazom súťaže a
koľko presne za nehnuteľnos-
ti Agrokomplexu zaplatí, ale
Ďurkovič neuviedol.

Výstavisko tvrdilo, že ne-
má peniaze na údržbu a o-
pravu nehnuteľností, preto
radšej pristúpilo k ich preda-
ju. Celistvosť areálu by sa
nemala narušiť.
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Vymenia riaditeľov
kultúrnych inštitúcií?
Odvolaných má byť podľa
našich zdrojov viac
riaditeľov naraz.
Smeráci to popierajú.

NITRA. Viacerí riaditelia kul-
túrnych inštitúcií v Nitrian-
skom kraji majú skončiť vo
funkcii. Ich plošné odvolanie
má údajne pretlačiť Smer, kto-
rý spolu s KDH vládne kraju.
Do uvoľnených funkcií má po-
tom strana presadiť vlastných
ľudí. Tvrdia to viaceré zdroje.

O chystanej výmene šéfov
kultúrnych inštitúcií počuli aj
niektorí riaditelia.

Riaditeľ: Ak to urobia,
budú to čistky
Župa spravuje viaceré kultúr-
ne inštitúcie na území celého
kraja. Do jej pôsobnosti patria
napríklad divadlá, múzeá, ga-
lérie či krajské osvetové stre-
diská.

Odvolanie niektorých riadi-
teľov kultúrnych inštitúcií je
vraj plánované už na pondel-
kovom zastupiteľstve. Upozor-
nil na to zdroj, ktorý nechcel
byť menovaný.

„Plošné odvolanie všetkých
riaditeľov, ktorí určite nespa-
dajú do kategórie politickí
nominanti, má zabezpečiť za-
stúpenie strany vo vedení
týchto organizácií,“ napísal v
liste, ktorý sme dostali do re-
dakcie.

V oficiálnom programe pon-
delkového rokovania návrh na
odvolanie riaditeľov nie je.
Čistky vo vedúcich funkciách
majú podľa zdroja prísť utaje-
ne. Návrh má predniesť pove-
rený poslanec Smeru počas
schvaľovania programu. Od-

volania majú byť plošné a ani
na jednom odvolávacom dek-
réte nemá byť uvedený dôvod.

O snahe odvolať riaditeľov
počuli viaceré zdroje, vedia o
nich aj niektorí riaditelia.
„Áno, počul som, že sa má nie-
čo takéto udiať, nespomeniem
si, kto mi o tom hovoril,“ po-
vedal jeden z nich.

Ak by to nastalo, Smer sa
podľa riaditeľa ešte viac priblí-
ži masívne kritizovanej politi-
ke dnes už neexistujúceho
HZDS, na čele ktorého stál
Vladimír Mečiar. „Bol by to
druhý mečiarizmus. Veď nie
nadarmo sa hovorí, že Fico je
Mečiarov klon,“ povedal riadi-
teľ.

Smer: Naši poslanci návrh
na odvolanie nedajú
Informácia podľa nášho zdroja
prenikla z kuloárov von aj pre-

to, že „nie všetci smerácki po-
slanci a ich koaliční partneri
sú s tým stotožnení“. Stotož-
nený s návrhom podľa zdroja
nie je ani župan Milan Belica.

Smer ale poprel, že by chys-
tal čistky riaditeľov, ktorí ne-
majú blízko k vládnucej stra-
ne. O odvolávaní podľa vlast-
ných slov nič nevie podpred-
sedníčka kultúrnej komisie a
krajská poslankyňa za Smer
Renáta Kolenčíková.

„Zaskočili ste ma touto in-
formáciou. Mali sme zasadnu-
tie poslaneckého klubu a takú-
to informáciu nemám. Na
najbližšom zasadnutí zastupi-
teľstva sa nechystá odvoláva-
nie niektorých riaditeľov kul-
túrnych inštitúcií a určite ne-
navrhne odvolávanie poslanec
za Smer,“ povedala Kolenčíko-
vá. Tvrdenia našich zdrojov
podľa nej nie sú pravdivé.

O odvolávaní riaditeľov kul-
túrnych inštitúcií nič nevie
ani župan Milan Belica. „Na
programe rokovania, ktorý
predseda navrhuje aj podpisu-
je, sa tento bod nenachádza.
Poslaneckej iniciatíve sa však
medze nekladú,“ povedala Oľ-
ga Prekopová, Belicova hovor-
kyňa.

Naznačila, že Belica nesú-
hlasí s plošným odvolávaním
riaditeľov. „V princípe možno
povedať, že informácie vášho
zdroja k tejto otázke vyjadrujú
aj postoj predsedu kraja. Aj
keď rozhodnutie patrí do
kompetencie zastupiteľstva,“
dodala Prekopová.

Zdroje ale tvrdia, že Smer sa
len možno zľakol kritiky. Pod-
ľa nich je možné, že plošné od-
volávanie nevyhovujúcich ria-
diteľov sa iba nakrátko oddiali.
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Výstava: Deti pritiahlo mláďa
jeleňa a 10-gramové prepeličky
Najmenšie zvieratká mali
zopár gramov, najťažšie
stovky kilogramov.

NITRA. Už deviaty ročník Ná-
rodnej výstavy hospodárskych
zvierat sa uskutočnil ako
sprievodné podujatie k poľno-
hospodárskej výstave Agro-
komplex. Hospodárske zviera-
tá pred súťažami o titul šam-
piónov poriadne pripravovali.
Dojnice museli strpieť česa-
nie, pudrovanie aj fénovanie a
až potom predstúpili pred po-
rotu.

Súčasťou tejto výstavy bol
populárny Gazdovský dvor u
výskumníkov. Expozíciu špe-
ciálne zameranú na deti pri-
pravil Výskumný ústav živo-
číšnej výroby Nitra. Tímy zor-
ganizovali pre deti súťaže o
prírode a zvieratách. Detských
výskumníkov navliekli do bie-
lych plášťov a nechali ich
skúmať pod mikroskopmi oko
alebo krídlo včely.

Riaditeľ národnej výstavy

Ján Huba povedal, že v gaz-
dovskom dvore tento rok vy-
stavili presne 15 532 zvierat. „Z
toho 15-tisíc je včiel, tristo
čmeliakov a 232 je iných dru-
hov hospodárskych zvierat,“
objasnil.

Ak nerátame včely, najmen-
šie zvieratká v gazdovskom

dvore boli prepeličky. Výs-
kumníci sem priniesli také, čo
mali v čase začiatku výstavy
len dva-tri dni. „Voláme ich
malé čmeliaky, lebo vážia iba
10-15 gramov,“ hovorí Huba.
Deň po narodení dosahujú
veľkosť väčšieho čmeliaka. Za
štyri dni trvania Agrokomple-

xu svoju váhu zdvojnásobia.
Najťažšie zviera v gazdov-

skom dvore bolo mláďa jeleňa,
vážilo okolo 40 kíl. Bolo atrak-
ciou pre všetkých návštevní-
kov - vo dvore sa ocitlo po prvý
raz. V rámci celej výstavy bol
najstatnejším kusom ple-
menný býk s úctyhodnou
hmotnosťou 1 340 kíl.

Gazdovský dvor súťažami
podnecoval záujem najmen-
ších o prírodu. „Majú viac zá-
ujmu o zvieratká ako deti v
minulosti, keď mali zvieratká
doma. Dnešné dieťa je schop-
né aj 18 hodín denne hľadieť
do monitora. Keď mu potom
ukážete niečo živé, čo môže
chytiť, pohladkať a čo pred
ním uteká, je nadšené,“ po-
dotkol Ján Huba.

Organizátori gazdovského
dvora dúfajú, že časť detí zvie-
ratá zaujmú natoľko, že z nich
raz budú pracovníci na far-
mách či v oblasti živočíšnej
výroby a výskumu.
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Jelenča bolo atrakciou gazdovského dvora. FOTO: (TH)

Hrozí nám prebytok potravín
NITRA. Desaťtisíce ľudí prišli
koncom týždňa na 41. ročník
tradičnej poľnohospodárskej
a potravinárskej výstavy Ag-
rokomplex. Doprava sa hýba-
la krokom hlavne na Chreno-
vej a v bezprostrednom okolí
výstaviska. Predpokladá sa,
že podobne ako vlani, si vý-
stavu nenechalo ujsť takmer
100-tisíc ľudí.

Hlavná výstava spolu so
sprievodnými akciami pri-
tiahla do Nitry asi 450 vysta-
vujúcich firiem z viac ako de-
siatich štátov. Okrem poľno-
hospodárskych a potravinár-
skych firiem si návštevníci
mohli pozrieť poľno techni-
ku, záhradnú techniku či
technológie využívané v rast-
linnej a živočíšnej výrobe.

Odborníci na potravinár-
stvo a poľnohospodárstvo na
Agrokomplexe pretriasali ak-
tuálnu tému, ktorou je em-
bargo Ruska na dovoz potra-
vín z Európskej únie. Aj keď
vývoz do Ruska nie je pre Slo-

vensko rozhodujúci, niektoré
firmy sa môžu dostať do prob-
lémov. Na otvorení výstavy
to naznačil premiér Róbert
Fico.

„Potvrdzujem, že niektoré
poľnohospodárske firmy sa
už na mňa obrátili s tým, že
narazili na aktuálny problém
zákazu vývozu potravín do
Ruska,“ povedal Fico. Politici
na Agrokomplexe vyzvali spo-
trebiteľov, aby nakupovali
hlavne domáce potraviny, a
tým podporili slovenských
poľnohospodárov a potravi-
nárov.

Na trhu s potravinami te-
raz nastane neprirodzený
stav, ktorý viacerým firmám
spôsobí problémy. V Európe
sa očakáva prebytok potra-
vín, ktoré mali pred uvale-
ním Putinovho embarga sme-
rovať na ruský trh. Ich ceny
môžu padnúť aj u nás, a to
práve vo chvíli, keď sa očaká-
va zvýšený predaj sloven-
ských potravín. (TH)
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Župní poslanci. FOTO: (TH)
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