
Maslo čoskoro zlacnie. Na
predraženie nie sú dôvody
Odborníknachovdojníc
upokojuje spotrebiteľov.
Podľanehonie je jediný
dôvod,abyceny
masla stúpali ešteaj
povianočnýchsviatkoch.

NITRA. Katastrofálne sumy, za
ktoré teraz kupujememaslo, sa
vystupňujú krátko pred Via-
nocami. Spotrebitelia, ktorí už
teraz v nemom úžase pozoru-
jú, na akú cifru vyskočilo za
posledný rok maslo, tak ešte
môžu byť niekoľko týždňov
nemilo zaskočení.
Po Vianociach však vymiznú

všetky dôvody, ktoré vyhnali
ceny masla do závratných vý-
šin. Tvrdí to Ján Huba, odbor-
ník na chov dojníc z Národné-
ho poľnohospodárskeho a po-
travinárskeho centra – Výsku-
mného ústavu živočíšnej vý-
roby Nitra.

Prečomaslodramaticky
zdraželo?
Štvrť kila masla sa dnes vo via-
cerých supermarketoch pre-
dáva za tri eurá. Kilo masla tak
kúpite za dvanásť eur, pritom
vlani zhruba v tomto čase stá-
lo kilomasla len sedem eur.
Takýto dramatický nárast

cien ale štát ani výrobcovia na
Slovensku nedokážu nijako ov-
plyvniť. Slovensko je prílišma-
lé a v cenotvorbe nezohráva
takmer žiadnu úlohu. Okrem
tohoužniekoľko rokovnie sme
sebestační vo výrobe masla,
vyprodukujeme ho asi iba po-
lovicu z množstva, ktoré spot-
rebujeme.
Prečo cena masla vyskočila

tak dramaticky a to v takom
krátkom čase? Expert tvrdí, že
za týmstálohneďniekoľko fak-
torov, ktoré sa navzájom stret-
li v rovnakom čase.
„Po zrušení mliečnych kvôt

zhruba pred tromi rokmi v Eu-
rópskej únii nastal prebytok
mlieka, a to sa odzrkadlilo v ra-
pídnom poklese cien. Kým far-
már predtým dostával 35 cen-
tov za liter mlieka, zrazu do-
stáva iba 20 centov za liter. Keď
je nízka cena, začína sa menej
produkovať, preto poklesla vý-

roba mlieka v celosvetovom
meradle o 3-4 percentá, čo je
dosť,“ hovorí JánHuba.
Súčasne s poklesom výroby

ale vzrástol dopyt po masle,
a to napríklad v krajinách ako
sú Čína či India, ale aj inde vo
svete. To podľa Hubu súvisí so
zvyšujúcou sa životnou úrov-
ňou.
„Platí, že čím viac stúpa ži-

votná úroveň, tým viac rastie
spotreba živočíšnych bielko-
vín a tukov, teda produktov,
ako sú mäso, mlieko, maslo,
syry, jogurty, šľahačky alebo
čokolády. Zhruba pred rokom
sa teda spojili tieto dve situ-
ácie – nižšia ponuka mlieka na
svetových trhoch a súčasne
nárast dopytu po mliečnych
výrobkoch,“ vysvetľuje Ján
Huba z výskumného ústavu.

Vyspelé krajiny jediaviac
masla
Slovensko v týchto trendoch
nie je výnimkou, aj tu spotre-
ba masla za posledné desaťro-
čie výrazne vyskočila. Kým
v roku 2008 skonzumoval Slo-
vák 2,2 kíl masla za rok, vlani
to už bolo 3,9 kíl a odborníci
očakávajú, že v tomto roku sa
spotreba masla prehupne nad
štyri kilogramy na osobu.
Len medziročne narástla

spotrebamaslaažo trinásťper-

cent. V roku 2015 Slováci skon-
zumovali 3,6 kíl masla a o rok
neskôr už 3,9 kíl.
Stále je to však nič v porov-

naní so skutočne vyspelými
krajinami. Takí Francúzi zje-
dia ročne až osem kíl masla
a Nemci šesť. A len pre zaují-
mavosť – masla zjeme ročne
zhruba toľko, čo hovädzieho
mäsa, ktorého konzumácia sa
tiež pohybuje na úrovni okolo
štyroch kíl na osobu. Pritom
pred dvoma desaťročiami sme
hovädziny konzumovali päť-
násobok.
Stúpajúcej spotrebe masla

napomáha aj fakt, že pominuli
fámy o tom, aké sú maslo či
masť nezdravé. Obyvatelia vy-
spelých krajín západnej Euró-
py či Ázie, v ktorých je prie-
merný vek takmer o desať ro-
kov vyšší ako v strednej Euró-
pe, zjedia viac produktov, kto-
ré obsahujú viac ako 5 percent
mliečneho tuku. Takýmito vý-
robkami sú napríklad maslo,
syry či jogurty.

CenyklesnúpoVianociach
Čo sa teda bude diať s cenami
masla? Zainteresovaní hovo-
ria, že hoci vešteckú guľu ne-
majú, už čoskoro očakávajú na
pultoch lacnejšiemaslo.
„Momentálne vzrastá počet

dojníc aj produkcia mlieka vo

svete. O cenách mlieka rozho-
duje jedna mliekáreň Fonterra
na Novom Zélande. Táma auk-
cie každý týždeň a posledné
aukcie hovoria, že začína kle-
sať cena mlieka aj masla. Mys-
lím si, že po novom roku mô-
žeme byť pripravení na pokles
ceny, ide len o to, akou inten-
zitou cena masla poklesne,“
dodal JánHuba.
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Maslo vyrobili aj počas festivalu
Agrofilm. FOTO: ZDENKA ZIHLAVSKI

Na hrade už majú zimný režim
NITRA. Nitriansky hrad fun-
guje od začiatku novembra
v zimnom režime. Podľa riadi-
teľky neziskovej organizácie
Castellum Veroniky Pleštin-
skej bude počas zimných me-
siacov uzavretá katedrálna ve-
ža i kazematy. Vstup do hrad-
ného areálu bude až do konca
marca bezplatný. Dôvodom ú-
prav otváracích hodín je nižšia
návštevnosť hradného areálu
počas zimnýchmesiacov.
„Ohlásené skupinové náv-

števy so sprievodcom budú
môcť aj počas tohto obdobia
navštíviť kazematy a ak to do-
volí počasie, aj hradnú vežu,“
povedala Pleštinská.

Nitrianskyhradnavštívi roč-
ne viac ako 60 000 návštevní-
kov. Prehliadka sprístupne-
ných expozícií trvá približne
hodinu. Počas zimného reži-

mubudeDiecéznemúzeumot-
vorené len počas víkendov od
10. do 15. hodiny, hradný areál
a katedrála budú sprístupnené
denne do 16. hodiny. (TASR)

Nitriansky hrad. FOTO: (JK)

Lipican je v zozname
kultúrneho dedičstva
Lipicanpatrímedzi naj-
staršie kultúrneplemená
koní chovanýchvosvete.
Vyšľachtenýbol
v rakúsko-uhorskejmo-
narchii v žrebčíneLipica
naúzemídnešnéhoSlo-
vinska.

TOPOĽČIANKY. Chov pleme-
na koní lipican sa stal súčas-
ťou Reprezentatívneho zoz-
namu nehmotného kultúrne-
ho dedičstva Slovenska. Do-
klad o zápise prevzali zástup-
covia žrebčína z rúk ministra
kultúry Mareka Maďariča 6.
novembra.
Zápis do národného zozna-

mu je základnou podmienkou
na uchádzanie sa o zápis do
svetového zoznamu nehmot-
ného kultúrneho dedičstva
ľudstva (UNESCO). V ňom má
Slovensko zatiaľ štyri zápisy.
O ďalší sa usiluje žrebčín

v Topoľčiankach v úzkej spo-
lupráci so Slovinskom, Ra-
kúskom, Maďarskom a Chor-
vátskom. „V marci budúceho
roka bymala byť prostredníc-
tvom garanta projektu Slo-
vinska podaná do Paríža žia-
dosť o zápis lipicana v týchto
krajinách a v týchto žrebčí-
noch do zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva,“ pove-
dal riaditeľ žrebčína Michal
Horný.

Lipican patrí medzi naj-
staršie kultúrne plemená ko-
ní chovaných vo svete. Vyšľa-
chtený bol v rakúsko-uhor-
skej monarchii v žrebčíne Li-
pica na území dnešného Slo-
vinska. Tam v roku 1580 za-
ložil cisár Karol II. žrebčín,
v ktorom poveril šľachtiteľov
úlohou vyšľachtiť elegantné-
ho, tvrdého karosiéra pre ci-
sárske dvory.
Prvé záznamy o chove ple-

mena lipican na strednom
a severnomSlovensku sú z 18.
storočia. Do Topoľčianok bolo
v roku 1921 dovezených 32 ori-
ginálnych lipicanských ko-
byliek narodených v rokoch
1915 až 1916 a jeden originál-
ny žrebec Neapolitano Gratia,
ktorý patrí k jednej zo šies-
tich klasických línií lipican-
ských koní. Stádo má teraz
v priemere 40 lipicanských
kobýl, tri až štyri kmeňové
žrebce a dorast kobyliek a žre-
bčekov. (TASR)
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Región l V zastupiteľstve župy jemálo žien a mladých
l Zámok plný záhad: tajný šuflík aj duchovia
l Páni spomínali na zimný prechod Tatrami
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