Zaujímavé linky
A
A-Z o bankách na Slovensku - Kompletné informácie o bankách na Slovensku
Agra poisťovňa
Agrárna komora Českej republiky
Agrárne trhové informácie Slovenska -ATIS
AGRION - Združenie výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR - AGRION združuje tak
domácich výrobcov poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej techniky ako aj predajcov tejto
techniky.
Agrofinal - Výroba pneumatických sejačiek
Agrolabor s r.o. - Rozbor pôd, objemových krmív.
Agroportál Nemeckej republiky
Agroportál Rakúskej republiky
Agroportál Ruskej republiky
Agroportál Slovenskej republiky - ...Váš sprievodca slovenským pôdohospodárskym internetom
AgroRegister Ministerstva pôdohospodárstva SR
Agroservis spol. s r.o. - Predaj a servis poľnohospodárskych strojov.
AgroWebClub - výskumné ústavy na Slovensku
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Asparagus spol. s r.o.
ATIS - Agrárne trhové informácie
B
Banky - Národná Banka Slovenskej republiky - Aktuálne kurzové lístky
Banky - OTP Banka Slovensko
Banky - SLSP
Banky - TATRABANKA
Banky - UniCredit Bank
Banky - VÚB
C
Cestovanie vlakom
Cestovné poriadky SR
Čerpanie pohonných hmôt v SR
Česko-Slovenský Komoditný Servis - informačná centrála pre všetkých komoditných futures &
options obchodníkov na svetových komoditných burzách
D
Die Österreichische Hagelversicherung
Duslo, a.s.
E
eFarmer - Projekt Európskej únie
Elektronická zbierka zákonov SR - vecný register - Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
ENVI – PAK, a.s.

EUR- Lex - Legislatíva Európskej únie - EUR-Lex poskytuje priamy bezplatný prístup k právu
Európskej únie. Služba umožňuje aj nahliadnuť do Úradaného vestníka Európskej únie a obsahuje
okrem iného aj zmluvy, právne predpisy, precedenčné právo a návrhy legislatívy.
Europská únia - Portál - Portál Europskej únie poskytuje komplexné informácie o EÚ
F
Farmchem - Nákup agrochémie cez internet
Flóra - Stránka www.flora.sk je určená všetkým tým, ktorí maju radi kvety.
Furioso - Zväz chovateľov a priaznivcov Furiosa North Star, držiteľa plemennej knihy.
I
Informačné stredisko pre európsku úniu - Aktuálne články v rubrike novinky (sídlia v budove SPPK
na 3.posch.)
K
Kalendár akcií - @groportál - Prehľad akcií agrorezortu
Kärcher – čistiaca technika pre poľnohospodárstvo
Komoditná burza Bratislava - organizátor trhu s komoditami v SR
Komora veterinárnych lekárov SR
Kynologická revue
M
Maschinenring Slovensko, s.r.o.
MMPress - Časopis Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve
MOA-Myjavská obchodná agentúra - Výroba a predaj plastových prepraviek z HDPE a HDPP
MPRV SR - Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
MPRV SR - sekcia legislatívy
MPRV SR - signalizačné správy
MPRV SR - polnohospodárstvo
MPRV SR - potravinárstvo
MPRV SR - regionálny rozvoj
MS SR - legislatíva SR
N
Národná rada poľnohospodárskych komôr Poľska
NATURALIS - Zväz inšpektorov ekologického poľnohospodárstva a výroby
Nemecko - informačný portál - ovocie
O
Obchodný informačný servis DISY
Obchodný register SR - Informácie o podnikateľských subjektoch v SR
OVISFARMA s.r.o. - potreby pre živočíšnu výrobu - elektrické ohradníky, napájačky, sedlá pre kone a
iné
P

PALMA Group, a.s.
Pôdohospodárska platobná agentúra - Vstup na stránku PPA
Poľnohospodár (časopis SPU)
Poľské ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
Portál Euprojekt.sk - Tento portál je aktuálnym sprievodcom o grantoch EÚ dostupných pre
slovenských uchádzačov lokálne (Slovensko), globálne (celo-európske programy, ako aj regionálne
(projekty okolitých štátov).
Portál POST. SK
Portál SEZNAM.CZ
Portál ZOZNAM.SK
PRILLINGER Slovensko, spol. s r.o.
R
RADELA, s.r.o. - Rezortná a colná štatistika
Register prekladov legislatívy EÚ - pri vyhľadávaní zadať celexové číslo v tvare 3rokRčíslo, napr.
32003R1784
RENOMIA
S
SHMÚ - aktuálne počasie, predpovede...
SITA - Slovenská tlačová agentúra
Slovenská asociacia ochrany rastlín (SCPA)
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia - Potravinový dozor, certifikácia
potravinárskych výrobkov...
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre - Slovenská poľnohospodárska knižnica je
špecializovanou vedeckou knižnicou pre oblasť poľnohospodárstva s celoslovenskou pôsobnosťou,
ústrednou knižnicou pre prácu s poľnohospodárskou literatúrou a informačným pracoviskom SPU v
Nitre.
Slovenská šľachtiteľská a semenárska asociácia
Slovenské združenie podnikateľov v agroturistike
Slovensko online - ubytovanie, kúpele, sprievodca
Slovenský mliekarenský zväz
Slovenský rybársky zväz
Slovenský zväz chovateľov (ÚV)
Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku
Slovenský zväz pre dojacu techniku
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) - Verejnoprospešné a profesne zamerané združenie
fyzických a právnických osôb zaoberajúcich sa prvovýrobou surového kravského mlieka a obchodnou
činnosťou.
Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky
Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra
Svetová potravinová a poľnohospodárska organizácia OSN - FAO
Štatistické údaje o produkcii poľnohospodárskych výrobkov vo svete, podľa krajín.
Štatistický úrad SR
Štrukturálne fondy pre Slovensko - Informačné centrum Štrukturálne fondy pre Slovensko
T

TASR - Tlačová agentúra SR
Technický a skušobný ústav pôdohospodársky, štát. skušobňa SKTC 106, š.p.
U
Ukrajina - ponuka poľnohospodárských produktov
V
Vidiecky parlament na Slovensku
Virtuálne Slovensko - Všetko o Slovensko v digitálnej podobe
VIVIO - Náhradné diely na traktory Zetor.
Výbor pre obchod s obilninami, ... - Výbor pre obchod s obilninami, olejninami, krmovinami, olivovým
olejom, olejmi a tukmi a poľnohospodárskymi výrobkami v EÚ (bilancie...)
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva - situačné a výhľadové správy.
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Výskumný ústav poľnohospodárstva a potravinárstva
Výskumný ústav potravinársky
Výskumný ústav trávnych porastov Banská Bystrica
Z
Združenie agropodnikateľov Slovenska
Združenie pestovateľov a spracovateľov sladovníckeho jačmeňa
Združenie Slovenský mak
Zväz chovateľov koní na Slovensku
Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka
Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností.

