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MVDr. Hrdlík: 

Dosť je to také nezvyčajné, ja  som zachytil v televízii Banskobystrický kraj vyzýval, pán 

primátor, to keby si mohol aj spomenúť na VÚC,  je to snaha ovplyvniť obce, podnikateľov a 

živnostníkov, aby si vzájomne pomáhali, aby tie peniaze, ten tovar, ktorý sa objedná bol 

v rámci kraja. Neviem, možno je to také utopistické, ale je to zlá situácia. Ideme, národný 

guvernér národnej banky hovorí, že sa rútime do zlých časov. Skúsme nejak vyvinúť aktivitu 

aj mesto, aj VÚC, žeby sme si objednávali od miestnych remeselníkov, žeby zásobovali 

miestni. Ja viem, že teraz poviete, že Hrdlík chce, žeby mäso, mňa to nezaujíma, ale Banská 

Bystrica má to. Má tu aktivitu, skúsme do povedomia ľudí tie slovenské výrobky, 

slovenských remeselníkov nejak dostať, žeby tí ľudia videli nejak tú pomoc od štátu 

a zároveň, žeby aj oni urobili niečo, žeby tie peniaze zostali tu v regióne, lebo neviem jak to 

bude, len to je taká snaha, taká vízia. Banská Bystrica s tým začala, skúsme sa tým 

zapodievať, dobre. Ďakujem. 

 

PhDr. Čižmár: 

Táto informácia, alebo táto myšlienka nie je nová. Stále bola ambíciou mnohých 

poľnohospodárov, alebo samostatne hospodáriacich roľníkov aj tu v tejto oblasti dodávať 

tovar, plodiny pre inštitúcie a školy v danom regióne aj počas príprav projektov, ktoré sú 

súčasťou podpory v rámci najmenej rozvinutých okresov. Došlo k situácii, keď sa narazilo 

stále na ten istý problém a to spôsob obstarania, alebo uprednostňovania takýchto domácich 

výrobcov. Predpokladám, že aj v tejto situácii sa budú hľadať spôsoby na oživenie domácej 

ekonomiky, tzn., aj tie spôsoby obstarávania a nejaké manuály pre školy a inštitúcie sa 

prispôsobia, alebo upravia tak, aby mohlo dôjsť k podpore domácej ekonomiky. Ďalšia vec je 

v rámci Košického samosprávneho kraja, síce sme ešte len na začiatku ale tak, ako to 

deklaruje vedenie úradu KSK prebieha príprava tzv. Agrokruhov, tie majú mať svoj pilotný 

projekt v Pribeníku, v priestoroch odbornej školy, kde by sa mali rozšíriť a práve toto by mal 

byť nástroj, ako ho postupne začať. Tento rok je pilotným ročníkom pre spustenie takýchto 

Agrokruhov. Zrejme, ak sa to potvrdí, alebo ak sa tento nápad ujme, bude vzorom pre ďalšie 

v rámci kraja, čiže takáto aktivita prebieha v rámci kraja. Budeme sa snažiť ak to bude 

zaujímavé a pozitívne preniesť to aj do ďalších oblastí Košického samosprávneho kraj, možno 

aj tu v rámci okresu, ale musí byť na to aj prispôsobená legislatíva, to je dôležité, aby sa 

školy, to mám na mysli aj naše, ktoré sú v našej zriaďovateľskej kompetencii, nestretávali 

s problémom, že v rámci súťaženia si vysúťažia síce cenovo najvýhodnejšiu, ale nie odtiaľ 

dostupnú komoditu.  
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