Krásne Vianoce a PF 2022 želá Predstavenstvo SPPK
Emil Macho, predseda SPPK (Agropodnik a.s., Trnava) – „Všetkým spotrebiteľom – teda aj
politikom – želám, aby viac počúvali, chápali a ocenili poľnohospodárov a potravinárov, a to
zlepšením podnikateľského prostredia a nákupom slovenských potravín. “
Marián Šolty, podpredseda SPPK (Levické mliekarne a.s.) – „Nie je to dobré, ale, milý
Ježiško, veríme, že ľady sa pohnú a dočkáme sa lepších časov.“
Miroslav Štefček, podpredseda SPPK (PD Ludrová) – „Poľnohospodárom a potravinárom
prajem hlavne veľa zdravia, trpezlivosti a chuti do ďalšej práce v tomto zložitom a náročnom
podnikateľskom priestore.“
Andrej Gajdoš, výkonný podpredseda SPPK – „Bol by som rád, kedy každá domácnosť mala
na sviatočnom stole aspoň jeden slovenský produkt, či už v podobe zemiakového šalátu zo
slovenských zemiakov alebo v podobe slovenských klobások a kapusty v kapustnici a ako
prípitok kvalitné slovenské vínko.“
Milan Semančík, Roľnícka spoločnosť Kyjov – „Prajem pevné zdravie, priaznivé
podnikateľské prostredie a úspešné zvládnutie nastavenia pravidiel novej SPP na roky 2023
–2027”.
Oliver Šiatkovský, PVOD Madunice – „Poľnohospodárom a potravinárom prajem pevné
zdravie, priaznivé podmienky na podnikanie a aby sme pri vzájomnom rešpekte a úcte
priniesli na stôl aj v novom roku dostatok kvalitných produktov a potravín.“
Peter Horváth, PVOZ SR, Zeltop Mostová - "Chcel by som popriať veľa zdravia, nech sa už
život znormalizuje, aby sme toto hektické covidové obdobie prežili v zdraví v kruhu
najbližších. Pripraviť podmienky tak, aby sa zachoval život na vidieku, nastaviť podpory, aby
na dedinách mohli úspešne podnikať lokálni, domáci farmári – to je moje želanie do nového
roka.“
Mojmír Haško, PD Badín – „"Odbornej aj laickej verejnosti prajem pokojné a požehnané
sviatky v kruhu najbližších a do nového roku veľa, veľa zdravia, šťastia na dobrých ľudí, plný a
požehnaný stôl zdravých slovenských potravín."
Jozef Šumichrast, RPPK Bratislava – „Prajem zdravie, schopnosť rozlišovať dobré od zlého
a myslieť aj v náročných časoch pozitívne. Každý nový rok nám dokazuje, že práca
v agrosektore je náročným poslaním. Prajem preto všetkým poľnohospodárom
a potravinárom veľa síl, trpezlivosti, rozvahu a čo najmenej starostí.
Rastislav Machunka, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku – „Prajem pokojné
sviatky a v novom roku veľa šťastia a zdravia.“
Adrián Šedivý, Slovenské cukrovary, Sereď – „Všetkým poľnohospodárom a potravinárom
prajem hlavne veľa elánu a entuziazmu v ich každodennom snažení, aby sme boli hrdí na
svoju prácu a tešili sa z jej výsledkov, ktoré pomáhajú nasýtiť domácich spotrebiteľov! Veľa
zdravia a šťastia – sladkého požehnania na vianočnom stole.“

Vladimír Tvaroška, ENAGRO, a.s., Leopoldov – „Veľa šťastia, zdravia a lásky v roku 2022! A
ak by sa k tomu podarili aj ceny vstupov za rok 2020 a terajšie ceny komodít, mohol by to byť
lepší rok.“
Slavomír Moravčík - Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – LIPEK Liptovský Mikuláš –
„Všetkým okrem pevného zdravia, šťastia a pohody želám, aby v novom roku vždy mali na
stole každý deň dostatok čerstvého chleba a pečiva, ktoré vyrobia slovenský pekári zo
slovenskej múky a zo slovenských surovín, lebo tieto samozrejmosti prestávajú byť
samozrejmosťami.“
Barnabáš Kováč – Žihlavník s.r.o. – „Prajem všetkým poľnohospodárom, potravinárom
i spotrebiteľom, aby sme sa stali súčasťou spoločného príbehu o kvalitných slovenských
potravinách a hrdých ľuďoch, ktorí ich múdro nakupujú. Želám nám pevné zdravie, aby sme
mali silu ustáť „každé počasie“ a pozdvihli poľnohospodárstvo na takú úroveň, že začne
priťahovať čoraz viac mladých, inšpiratívnych ľudí.“
Ladislav Bajo – TAJBA a.s. – „Želám pokojné Vianoce v kruhu najbližších a do Nového rok
2022 prajem veľa zdravia, lásky, trpezlivosti a veľa osobných a pracovných úspechov.“

