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Greatest Challenge of Today
Ľubomír Jahnátek, Minister of agriculture and rural development of the Slovak Republic

The third millennium is full of paradoxes. One of 
them is a  contradiction between technological 
sophistication and persistent famine in the world. 
Slovakia is not hungry; stores are full of food like 
never before. The country is booming in automo-
tive industry. This year we will produce one million 
cars thus becoming one of the most intense car 
manufacturers in the world. And yet we cannot 
be satisfied - as some of the industries have been 
growing vastly during the last twenty years, others 
have failure report cards. Unfortunately, agricul-
ture and food has been going downhill in recent 
years losing one position after another.
We have a  huge natural potential, because our 
countryside is able to feed some 6.5 million people 
that means still one million more than is the cur-
rent population. We also have capable profession-
als in agriculture and food sector. And yet, what 
a paradox, store shelves are offering less than 50 
percent of Slovak food! More than a half of those 
items we can produce at home plus provide vital 
jobs for Slovaks – but such goods are imported to 
Slovakia!
We want a  change and this situation must be 

changed! This is the biggest social and economic 
challenge of today. The world is facing a  global 
climate change which is already badly affecting 
the food production. Strong and politically stable 
countries would be those countries, which can 
harness their food production and hold it firmly in 
their own hands. USA, Canada, Germany France, 
and also small Denmark - all are developing the 
agriculture in parallel with other economy sec-
tors. Russia is pouring in huge money in order to 
strengthen its self-sufficiency in food, Poland, is 
gaining trade impetus becoming a  predator on 
the export food market.
It is said: what happened already had happened. 
Well, too late to cry over spilled milk. We must find 
opportunities and to stop the decline, retrieve live-
stock, revive farms and food processing industry, 
bring to live the enormous nature potential coun-
try.
We have adopted a Medium-Term Concept of the 
Slovak Agriculture Development with the outlook 
to the year 2020. We introduced the concept in the 
same time, when radical changes are prepared 
within the Common Agricultural Policy (CAP) of 

the European Union for the new period 2014 – 
2020. We have jumped on a running train – with 
a  load of contradictory interests of both old and 
new EU members, but also full of conflicting in-
terests among the neighbouring countries. CAP 
changes situation is not an easy one, we do our 
best to find a gap for vital resources which would 
to boost Slovak agriculture - domestic producers 
in particular. Negotiations on the shape of the CAP 
changes are going to its peak. I can assure you that 
we are acting in the interests of Slovakia protect-
ing opportunity for higher food self-sufficiency.
Good things begin with good foundation – food 
processing starts with the soil. We are the first gov-
ernment which prepared an attractive program 
My Land. In cooperation with the Slovak Guar-
antee and Development Bank we offered to our 
farmers the opportunity to purchase land for ac-
ceptable interest rate - oscillating according to the 
client’s  creditworthiness - at around 3.5 percent 
- the purchased land as collateral. It’s a good op-
portunity to get Slovak farmers firmly embedded 
in our countryside.
Who does not love sparkling Slovak wine, juicy 

Veľká výzva súčasnosti
Ľubomír Jahnátek
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Tretie tisícročie je plné paradoxov. Jedným z nich je aj protirečenie medzi 
technologickou vyspelosťou a pretrvávajúcim hladom vo svete. Sloven-
sko nehladuje, obchody sú plné potravín ako možno ešte nikdy v dote-

rajšej histórii. Krajina sa búrlivo rozvíja, čo dokumentuje automobilový prie-
mysel. Tohto roku vyrobíme jeden milión osobných automobilov a staneme 
sa jedným z  najintenzívnejších výrobcov áut na svete. A  predsa nemôžeme 
byť spokojní – tak ako niektoré odvetvia za posledných dvadsať rokov prudko 
rástli, iné upadali. K tým upadajúcim, žiaľ, patria poľnohospodárstvo a potravi-
nárstvo, ktoré v ostatných rokoch vzdávali jednu pozíciu za druhou.
Máme obrovský prírodný potenciál, veď naše územie je schopné uživiť približ-
ne 6,5 milióna ľudí, teda o vyše milióna viac, než je súčasný počet obyvateľ-
stva. Máme aj schopných poľnohospodárov a potravinárov. A predsa, aký to 
paradox, na pultoch predajní sa ponúka len menej ako 50 percent potravín 
slovenskej produkcie! Už viac ako polovica produktov, ktoré si vieme vyrobiť 
sami, zamestnať pri nich vlastných ľudí, sa dováža.
Tento stav chceme a musíme zmeniť. Je to najväčšia spoločenská a ekonomic-
ká výzva súčasnosti. Svet stojí zoči-voči globálnym klimatickým zmenám, kto-
ré ovplyvňujú produkciu potravín. Silné a politicky stabilné budú tie krajiny, 
ktoré budú držať výrobu potravín pevne vo vlastných rukách. USA, Kanada, 
Nemecko či Francúzsko, ale aj malé Dánsko, rozvíjajú poľnohospodárstvo 
paralelne s ostatnými sektormi ekonomiky. Obrovské peniaze do posilnenia 
sebestačnosti vrhá Rusko, náš najbližší sused Poľsko sa stáva dravým expor-
térom potravín.
Vraví sa, že čo sa stalo, už sa neodstane. Nepomôže nám nariekať nad roz-

liatym mliekom, musíme hľadať spôsoby, ako zastaviť úpadok, pozdvihnúť 
deštruovanú živočíšnu výrobu, oživiť farmy a spracovateľský priemysel, vyu-
žiť obrovský prírodný potenciál krajiny na rozvoj ovocinárstva, zeleninárstva 
a vinohradníctva.
Prijali sme Strednodobú koncepciu rozvoja odvetvia do roku 2020. Prichádza-
me s ňou v čase, keď sa chystajú radikálne zmeny v Spoločnej poľnohospo-
dárskej politike Európskej únie v rámci nového programového obdobia 2014 
až 2020. Dôležité je využiť skúsenosti z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 
2013. Naskakujeme do rozbehnutého vlaku, do prostredia plného protireči-
vých záujmov nielen starých a nových členských krajín EÚ, ale aj protirečivých 
záujmov susediacich krajín. V týchto zložitých vzťahoch hľadáme priestor na 
to, aby sme našli zdroje na oživenie výroby a to najmä v réžii domácich produ-
centov. Rokovania o podobe SPP vrcholia. Môžem Vás ubezpečiť, že konáme 
v záujme Slovenska a zvýšenia jeho potravinovej sebestačnosti. 
Výroba potravín sa začína z pôdy. Sme prvou vládou, ktorá dokázala pripra-
viť príťažlivý program Moja pôda. Za prijateľný úrok oscilujúci podľa bonity 
klienta na úrovni okolo 3,5 percenta sme v spolupráci so Slovenskou záručnou 
a rozvojovou bankou ponúkli poľnohospodárom možnosť nákupu pôdy, pri-
čom ručia nakupovanou pôdou. Je to reálna možnosť, ako sa dostať k pôde 
a ako sa pevne rozkročiť v chotári, v ktorom slovenskí roľníci gazdujú.
Slovensko je vidiecka krajina, ale jeho tvár sa mení a menia sa aj vzťahy obyva-
teľstva k poľnohospodárstvu. Nezáujem a chladný vzťah najmä mladých ľudí 
k chlebovému odvetviu vyplýva aj z toho, ako ho prezentujú média, ako ho my 
sami, teda spoločnosť, vnímame, čo o ňom hovoríme.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckých oblastí
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fruits or fresh vegetables? At times we need 
a  strong kick abaut the awareness how unique 
natural conditions we have in the Slovak territory 
to compare other EU countries, and in addition, 
we also have the potential in farmers to cultivate 
crops and deliver top quality products to our ta-
ble. We have top wine growers and wine makers 
who positioned greatly at the Concours Mondial 
de Paris or Brussels Vinalies Internationales, but 
let’s not close eyes upon derelict the oldest Small 
Carpathian wine region. We want to reverse it and 
prepare rigorous legislation that would severely 
penalize developer’s  building mansions in vine-
yards.
Step by step we streamline the distorted business 
environment and making all efforts to eliminate 
the imbalance in relationship between farmers 
and food producers on one side and suppliers on 
the other side. Food legislation has been revised 
in order to give consumers the confidence that 
what they buy in shops is only quality food not 
dangerous to their health. Regarding the Slovak 
manufacturers, we have the situation under full 
control. Needless to say those recent food scandals 
were not originated in Slovakia, but outside the 
borders. It clearly explains why it is so important 
to strengthen food self-sufficiency in Slovakia. At 
the same time, if a company is acting unfair, sleazy 
and wickedly it must bear full responsibility and be 
highly penalized.

Now let’s  be frank, what do our producers do in 
order to join together, to make associations and 
in such a way to deliver high product volumes and 
deadlines requested by store chains? If it potato 
and vegetables or fruit growers can make it, what 
prevent others to do so? They would be stronger, 
more visible and improve sales of Slovak food! No 
help in crying, get to! EU programs and funds offer 
assistance.
Only one feasible answer pays to the running 
production globalization - domestic farmers and 
food processors should unite. Slovaks should in-
crease their awareness about the Slovak food. We 
have Danubius Gastro, AGROKOMPLEX celebrat-
ing its anniversary, where „SK Quality“ is regularly 
awarded – that serves the awareness purpose. To 
presume the government would do it all is not 
enough. For instance, there appeared a great ex-
ample - Mňam fest (Yummy Fest) - a regional food 
festival organized by farmers and food producers 
from the region Bánovce nad Bebravou already for 
the third time. We need more activities like that – 
to increase the prestige of regional producers and 
to bring to market forgotten tastes and recipes of 
our grandparents. Exhibitions and fairs are impor-
tant as a  natural induction of the demand and 
supply. Even in the store chains traditional and 
special Slovak food is welcome.
History of Slovak agriculture is full of ups and 
downs. Either our contemporaries do not have it 

easy, but Top Agro Slovakia competition awards 
going for the best managements clearly declare 
that we indeed have a  great pool of talented 
men and women in all age categories, who can 
understand what soil, plants, animals need. That 
is the elite in our agriculture - and not by a sheer 
coincidence. Stories and experience of them say 
that cultivating land is purposeful with enhances 
self-confidence of farmers in each region across 
our country. Yes, car brands VW, Kia and Citroen/
Peugeot produced in Slovakia are great, but what 
is it against the opportunity of great domestic 
food we have capacity to produce by our people 
on our land in our country!
As every year also now, we have here a represen-
tation of the best top hundred companies. Their 
leaders are people sharing my deep respect, be-
cause of doing their job honestly, giving it the best, 
being ready to take risks. I  indeed do appreciate 
the effort of the Club of Agricultural Journalists 
of the Slovak Syndicate of Journalist; this club has 
organized the contest for already eighteen years 
now. I  appreciate the involvement of the Slovak 
Agricultural and Food Chamber and activity of 
the Research Institute for Agricultural and Food 
Economics being a guarantee for the competition.
Let me express words of my deep esteem. My sin-
cere thanks go to farmers and food producers, to 
everyone who is giving his/her best effort to the 
bread industry.

Kto z nás nemá rád iskrivé slovenské víno, chutné voňavé ovocie a čerstvú ze-
leninu? Za týmito produktmi rozoznávame občas podvedome, občas vedome 
v Európe ojedinelé prírodné podmienky slovenského územia i tvorivú schop-
nosť našich pestovateľov a, pravdaže, aj chovateľov premeniť ponúkané mož-
nosti na skvelý produkt. Máme napríklad špičkových vinárov, ktorí dosiahli 
tohto roku skvelé umiestnenie na Concours Mondial de Brusel či Paris Vinalies 
Internationales, ale pozrime sa do najstaršej Malokarpatskej vinohradníckej 
oblasti, ako nám chátra. Chceme to zvrátiť – prísnejšou legislatívou, ktorá bu-
de tvrdo sankcionovať developerské zámery na vinohradníckej pôde.
Krok za krokom čistíme zanešvárený podnikateľský priestor a odstraňujeme 
nerovnováhu vzťahov medzi poľnohospodármi a potravinármi na jednej stra-

ne a dodávateľmi na druhej. Novelizovali sme zákon o potravinách s cieľom 
dať spotrebiteľovi istotu, že si nakupuje len kvalitné, zdraviu neškodné potra-
viny. Pokiaľ ide o slovenských výrobcov, máme situáciu pod kontrolou. Všetky 
doterajšie potravinové škandály nevznikali na Slovensku, ale mali pôvod mi-
mo jeho hraníc. To jasne hovorí, prečo je také dôležité posilniť sebestačnosť 
krajiny. A na druhej strane, nastavuje to zrkadlo aj obchodnej praxi – ten, kto 
predáva nekvalitu, bude a musí niesť za to zodpovednosť.
Na druhej strane, ruku na srdce, čo robia naši výrobcovia, aby sa združovali 
a dodávali do reťazcov vysoké objemy tých či oných produktov v požadova-
ných termínoch? Ak to však dokážu zemiakari, niektorí výrobcovia zeleniny či 
ovocia, čo bráni ostatným, aby sa združovali a stali sa silnejšími a viditeľnejšími 
toľko požadovanými slovenskými potravinami? Neplačme, konajme! Tobôž, 
keď sú na to európske podpory.
Na globalizáciu výroby sa dá odpovedať len tým, že postúpi zjednocovanie 
domácich poľnohospodárov a spracovateľov. Viac musíme dostať do povedo-
mia slovenské potraviny. Máme výstavu Danubius Gastro, jubilujúci Agrokom-
plex, kde pravidelne udeľujeme Značku kvality SK, ale nemôžeme sa spoliehať 
len na štát a ním podporované aktivity. Príkladom aktívneho konania je naprí-
klad Mňam fest, festival regionálnych potravín, ktorý už po tretíkrát za sebou 
zorganizovali poľnohospodári a potravinári z regiónu Bánovce nad Bebravou. 
Takýchto výstav treba viac – zvyšujú prestíž regionálnych výrobcov, prinášajú 
na trh zabudnuté chute a recepty našich starých rodičov. A najmä zvyšujú pri-
rodzený dopyt po týchto výrobkoch. Aj v reťazcoch.
História slovenského poľnohospodárstva je plná vzostupov a  pádov. Koľko-
krát sme padli, a predsa sme zakaždým vstali a posunuli poľnohospodárstvo 
o kus dopredu. Súčasníci to nemajú ľahké, ale ako ukazuje súťaž o najlepšie 
manažmenty Top Agro Slovensko – máme stále dosť talentovaných mužov 
a žien, naprieč generáciami, ktoré rozumejú pôde, rastlinám, zvieratám. Hos-
podária s  efektom, vynachádzavo, s  radosťou, so srdcom. Svojím neraz dra-
matickým životným príbehom ukazujú, že hospodárenie na pôde má zmysel, 
posilňuje sebavedomie poľnohospodárov, regiónu, celej krajiny. Áno, možno 
sa stotožniť s autom značky VW, Kia či Citroen/Peugeot vyrobeným na Sloven-
sku, ale čo je to proti skvelým potravinám, ktoré sú skrz naskrz produktom ľudí 
a územia tejto krajiny!
Ako každý rok, aj teraz tí najlepší predstavujú tím top sto najlepších podnikov. 
Vedú ich ľudia, ktorých si vážim za to, že svoju prácu robia poctivo, najlepšie 
ako vedia, napriek mnohým rizikám. Oceňujem prácu Klubu poľnohospodár-
skych novinárov pri SSN, veď túto súťaž organizuje už osemnásty rok. Oceňu-
jem aj Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru a garanta súťaže 
– Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.
Moja úcta a vďaka patrí poľnohospodárom a potravinárom a všetkým, ktorí 
pracujú pre naše chlebové odvetvie.
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Turbulencie na pokračovanie
Ing. MIlan SeMančík,
predseda SPPK

Poľnohospodári sa opäť nachádzajú vo veľmi turbulentnom pros-
tredí, narúšajúcom ich ekonomickú stabilitu. Po vlaňajšom extrém-
nom suchu, ktoré odkrojilo z úrod najmä v produkčných regiónoch, 

sa karta čiastočne obrátila. Tohtoročný zber letných plodín priniesol 
také rozkolísanie výsledkov, na aké sme neboli v minulosti zvyknutí. Za-
tiaľ čo niektorí pestovatelia sa priblížili k  svojim rekordom, iní hovoria 
o priemere a ďalší zasa o historických minimách. 
A všetkých do jedného postihol dramatický me-
dziročný pokles nákupných cien obilnín a repky 
o desiatky percent.
Opätovne sa potvrdzuje, že súčasné manažmen-
ty poľnohospodárskych podnikov musia pra-
covať inovatívne a  moderne. Platí to nielen pre 
zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby, ale 
čoraz viac aj pre jej speňažovanie. Cenové výky-
vy na agrárnom trhu sú také veľké, že by zrazili 
na kolená podnikateľov azda vo všetkých ostat-
ných hospodárskych odvetviach. Európska únia 
zatiaľ liek na túto boľačku nenašla, ale v zámorí 
už poznajú zabezpečovací mechanizmus aj na 
veľké cenové poklesy. Boríme sa so škodami zo 
záplav alebo sucha, no bezpochyby všetky váž-
ne riziká si vyžadujú systémové riešenia. Vrátane 
cenových.
Hoci reforma spoločnej poľnohospodárskej poli-
tiky EÚ je stále len v  schvaľovacom procese, už 
teraz je zrejmé, že ani v rokoch 2014 – 2020 ne-
dôjde k vyrovnaniu výšky podpôr pre roľníkov vo 
všetkých členských krajinách. Napriek tomu, že 
sme na splnenie tohto cieľa vynaložili maximálne 
úsilie, západná časť kontinentu  pripravila pra-
vidlá, ktoré nás budú naďalej diskriminovať. Hoci 
trochu inak, ako doteraz. O to viac bude závisieť 

od riadiacich pracovníkov v prvovýrobe, aké stratégie dokážu pre svoje 
spoločnosti pripraviť tak, aby čo najviac prispeli k ich stabilizácii a rozvo-
ju. Všetko ich úsilie však bude márne, ak nedokážeme na vnútornom trhu 
zvýšiť predaj domácich potravín. V tomto ukazovateli sme sa dostali na 
úroveň rozvojových krajín, pretože z dovozu pochádza viac ako polovica 
tovaru, predaného v potravinárskych obchodoch na Slovenska. Tak hlbo-

ko neklesli ani naši susedia z Vyšehradskej štvor-
ky, ba naopak, v jej rámci začalo Poľsko valcovať 
nielen nás, ale čoraz viac sa presadzuje aj v  zá-
padnej Európe. Doplácame na nízku kúpyschop-
nosť obyvateľstva, krízu, nedostatočnú úroveň 
podpôr, nákupnú politiku obchodných reťazcov, 
ale aj na takmer nulový patriotizmus našich spot-
rebiteľov. Tomu sa však nemôžeme čudovať, le-
bo s  nimi nikto systematicky nepracoval a  dlho 
v nich pretrvávalo vedomie, že všetko, čo vyrobili 
v zahraničí, je lepšie, ako to, čo si vyrobíme doma.
O  roľníkoch sa vždy tvrdilo, že znesú viac ako 
ktokoľvek iný. Tvrdé skúšky podstupujú aj v  sú-
časnosti, hoci postupujúca globalizácia, tech-
nické i  technologické novinky prinášajú nové 
podnikateľské podmienky, výrazne odlišné od 
predchádzajúcich historických etáp. Kto sa im 
dokáže prispôsobiť a  pridá k  tomu aj niečo na-
vyše, dosiahne úspech. Vďaka súťaži Top Agro 
máme možnosť každoročne predstaviť verejnos-
ti plejádu špičkových odborníkov z  praxe, ktorí 
ku svojim vedomostiam a zručnosti pridávajú aj 
niečo navyše – pre poľnohospodárstvo bijúce 
srdce. Práve títo ľudia nás napĺňajú nádejou, že 
dokážeme prekonať súčasné mimoriadne zložité 
obdobie a vykročíme na cestu, ktorá nasmeruje 
chlebové odvetvie k optimistickejšej budúcnosti.

Turbulence to Continue
Ing. MIlan SeMančík,
President of the Slovak Agrarian and Food Chamber (SPPK)

Farmers are once again found in a very turbu-
lent environment distorting their economic 
stability. Last year’s  extreme drought had cut 
away crops enormously especially in the agro 
production regions. Summer crops harvest with 
big yield differences were something not seen in 
all previous years.
Moreover, all companies were dramatically 
hit by the year-to-year drop down in purchase 
prices of cereals and rape by tens percents. 
Price fluctuations in the agricultural market are 
so big that it must knock every business down 
to knees also in any other sector. It is a pity that 
the European Union has not yet found a  cure 
for the sore. We are currently striving with dam-
ages caused by floods or droughts, but anyway 
-- no doubt that all serious risks are calling for 
systemic solutions; pricing including as a prior-
ity.
The EU common agricultural policy reform is 
going on and now in the approval process, but 
already one thing is clear! Nor the period of the 
years 2014 – 2020 shall introduce so much re-

quested balancing in the aid for farmers to en-
sure just compensations in all member states. To 
meet this objective, we had made every effort, 
but the western part of the continent prepared 
the rules which would continue discrimination. 
Leaders of companies get full responsibility; all 
would be dependable on company’s executives 
within the primary production and their strat-
egies, what they would be able to prepare for 
their firms.
Anyway, all efforts would be in vain if domestic 
food sales are not increased in the internal mar-
ket. Numbers are not good and we had been 
ranked down to the level of the developing 
countries, because in Slovakia more than half 
of goods in grocery stores shelves come from 
imports. Such a deep drop down is not seen in 
eny of our Visegrad Four neighbours; on the 
contrary, Poland, for instance began to roll over 
us, and it is marching still to more a more west-
ern Europe markets. We are suffering from the 
low purchasing power of our population, from 
the crisis, from insufficient levels of government 

and EU support, from the purchasing policy 
adopted by chain stores, however we also suf-
fer because the Slovak consumers have almost 
zero patriotism embedded in their minds. Prob-
ably for too long we had been convinced that 
everything produced abroad is better than 
what is produced at home.
Peasants used to be said that they can bear 
much more than anyone else. At present days 
they are again undergoing a tough test; despite 
of the globalization, technical and technologi-
cal developments that are offering new business 
conditions. The adaptable ones, who are able to 
add something extra, are making a success. The 
Top Agro competition every year introduces the 
most elite guys who employed the added value 
and went over the standard knowledge and 
skills – their value added was the “heart beating 
for the agriculture”. Those are the people giving 
us a hope that we shall overcome the extremely 
difficult current period and that we shall get on 
the track leading our bread industry towards 
the more optimistic future.
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Society and Self-Sufficiency
Jozef Sedlák
Chairman of the Club Agricultural Journalists

„Give us this day our daily bread“ says the 
Lord’s  prayer. The prayer express eternal 
man’s  longing for a  slice of bread. Man stays 
as a humble creature in the nature, facing al-
mighty life and human life. It seems that the 
modern Slovak society already forgot about 
that prayer. Food safety in Slovakia got on 
a detour. For the recent three years already the 
media inform us that the country has lost the 
self-sufficiency in meat, fruits and vegetables.
Agriculture, which was simply overlooked 
by liberal governments, has come to the fo-
cus now. It was probably caused due to food 
scandals. Some food from imports is like land-
mines. The landmines explode not only when 
food inspectors reveal something unfair, like 
when instead of beef sealed package con-
tains  horse meat, or when chicken contains 
three times more antibiotics against the al-
lowable limit.
We found the self pity that safe food is the 
food produced by us. Unfortunately, we found 
it too late – today we in Slovakia produce only 

40 percent of pork, only 50 percent of chicken 
and only 1/3 of fruits and  vegetable we con-
sume - while our country is able to feed more 
than six million people! Despite rapidly in-
creasing land intake we have still enough of 
land. So far we have… However, it is high time 
that we must resolutely turn the rudder and 
pay due attention to the agriculture.
We say that Slovakia is a  rural country. Well, 
yes, most of the population still lives in rural 
areas, but only a fraction of them – about 50 
thousand are farmers. Agriculture does not 
say anything to younger generation of villag-
ers and to city people, or rather even bothers 
them.
Bread has the crumb and crust. You, who in 
the morning cut a slice of freshly baked bread, 
you should know that at first some fields 
should had been dig up, fertilized, sowed… 
We emphasize and speak a lot how important 
is information technology and we are forget-
ting about the essence of life, which is the car-
rier of the sustainable land management. And 

when we talk about the information technolo-
gy, people are even unaware that tractors and 
harvesters are nowadays greatly equipped 
with computers and satellite systems, which 
allow precise land management.
Modern society is so strong, as strong are its 
elites. They comprise not only scientists, doc-
tors, economists, top lawyers – a  part of the 
social elite are also farmers. Those are the 
people with insight and overview, such people 
are building a prosperous economy. Eighteen 
years we already evaluate those who set the 
tone, who proved to be good as a model and 
example for others.
Managers are in the current Top Agro rank-
ing fixed stars, but it is just natural in life that 
new faces come up. Life does not stay still, it 
develops rapidly and to retain a  top position 
requires a  lot of strength, endurance and 
toughness. A practical example of the rule for 
them is: „I understand my work“.
Long live to the people for whom their work is 
their mission.

Spoločnosť a sebestačnosť
Jozef Sedlák
predseda Klubu poľnohospodárskych novinárov

Chlieb náš každodenný daj nám dnes, stojí v otčenáši. Modlitba vyjad-
ruje večnú túžbu človeka po skyve chleba. Jeho pokoru pred prírodou, 
Všemocným i  samotným ľudským životom. Moderná slovenská spo-

ločnosť akoby na túto modlitbu zabudla. Potravinová bezpečnosť Slovenska 
sa dostala na šikmú plochu. Média už tri roky po sebe informujú o tom, že 
krajina stratila sebestačnosť v mäse, ovocí, zelenine.
Poľnohospodárstvo, na ktoré sa liberálne vlády pozerali cez prsty, je opäť 
v centre pozornosti. Prispeli k tomu aj potravinové 
škandály. Niektoré potraviny z dovozu pripomínajú 
nášľapné míny. Vybuchujú nielen vtedy, keď potra-
vinoví inšpektori zistia, že namiesto hovädzieho 
mäsa sa ponúka konské, alebo že kuracina obsahu-
je trojnásobné množstvo antibiotík ako pripúšťajú 
limity.
Zisťujeme na vlastnej škode, že bezpečné je to, čo 
si vyrobíme sami. Prichádzame na to neskoro – vo 
chvíli, keď vyrábame len 40 percent bravčoviny, iba 
polovicu hydiny, len tretinu ovocia a zeleniny, ktoré 
spotrebujeme. Pritom naša krajina je schopná uži-
viť vyše šesť miliónov ľudí. Napriek rýchlo rastúcim 
záberom pôdy máme jej ešte stále dosť. Ešte. Je 
však najvyšší čas, aby sme rázne otočili kormidlom 
a venovali poľnohospodárstvu náležitú pozornosť.
Hovoríme, že Slovensko je vidieckou krajinou. Nuž 
áno, väčšina obyvateľstva stále žije na vidieku, ale 
len zlomok z  nich – 50-tísíc sú poľnohospodári. 
Mladej generácii vidiečanov a  prisťahovalcom 
z mesta poľnohospodárstvo nič nehovorí alebo im 
dokonca vadí. Kto prechádza na konci leta Švajčiar-
skom, zavetrí, že krajina patrí aj sedliakom, cítiť to 
vo vzduchu – zaorávajú maštaľný hnoj. Mnohým 
našincom však hnoj na vidieku nevonia, vyrušuje 
ich aj hluk traktorov.

Chlebík má striedku aj kôrku. Kto si ráno odkrojí krajec z čerstvo upečeného 
chlebíka, mal by vedieť, že pole treba vyhnojiť, poorať, zasiať. Zdôrazňujeme, 
ako dôležité sú informačné technológie a zabúdame na prapodstatu života, 
nositeľom ktorej je trvalo udržateľné hospodárenie na pôde. Lebo z nej sme 
vzišli, prostredníctvom nej sa neustále obnovuje život.
Inak, ak hovoríme o informačných technológiách, aj poľnohospodárstvo ich 
s úspechom využíva. Ľudia často ani len netušia, že traktory a kombajny sú 

lepšie vybavené počítačmi a družicovými systé-
mami, ktoré umožňujú precízne hospodárenie 
na pôde.
Aj my, novinári, máme dlh pred spoločnosťou. 
Musíme viac hovoriť o tom, že poľnohospodári 
sú stále základom dobre fungujúcej spoločnos-
ti. Ak chceme hovoriť, že aj dobre spravovanej, 
musíme poľnohospodárstvu venovať viac po-
zornosti, prostriedkov a  viac si všímať prácu 
tých, ktorí nás nielen sýtia, ale starajú sa aj o to, 
že žijeme v  priestore, ktorý je upravený, čistý, 
zdravý.
Moderná spoločnosť je tak silná, ako silné sú jej 
elity. Tvoria ich nielen vedci, lekári, ekonómo-
via, špičkoví právnici – súčasťou spoločenskej 
elity sú aj poľnohospodári. Sú to ľudia, ktorí 
nielen s  prehľadom, ale aj nadhľadom budujú 
prosperujúce hospodárstva. Už osemnásť ro-
kov vyhodnocujeme tých, ktorí udávajú tón, sú 
vzorom a príkladom pre ostatných. V aktuálnom 
rebríčku Top Agro sú manažéri stálice, ale aj, ako 
to býva v každej ľudskej činnosti, nové tváre. Ži-
vot nestojí, vyvíja sa rýchlo a udržať si špičkové 
postavenie stojí veľa síl, húževnatosti. A, pravda-
že, je ukážkou toho, že rozumiem svojej veci.
Nech žijú tí, pre ktorých je ich práca poslaním.
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Pôda je silou nášho života
Ing. Helena PatasIová
predsedníčka Agrárnej komory Slovenska

Agrárna komora Slovenska od svojho vzniku 
vykonáva svoju činnosť legitímne na princí-
poch dobrovoľnosti, slobody názoru a pre-

javu a  slobody politickej príslušnosti. Zastupuje 
7 500 pracovníkov agrárnych podnikov i družstiev, 
ako aj súkromne hospodáriacich roľníkov v  pro-
dukčných regiónoch Slovenska z  okresov Dunaj-
ská Streda, Senec, Galanta, Komárno, Nové zámky, 
Levice, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Prievidza 
a Košice - okolie.
Napriek tomu, že agrárny sektor na Slovensku 
dosiahol v  roku 2012 zisk, treba otvorene 
povedať, že poľnohospodárska prvovýroba 
v  prepočte na hektár poľnohospodárskej 
pôdy by bola bez dotácií vysoko stratová 
Výstižne to analyzuje Zelená správa a dáva 
jasný obraz o  celkovom stave poľnohos-
podárstva a potravinárstva za predchádza-
júci hospodársky rok. Mala by slúžiť ako 
východiskový dokument pre ďalší rozvoj 
agro potravinárstva a podľa toho by sa mali 
prijať aj podporné systémy a zákony, ktoré 
súvisia s  makroekonomickými ukazovateľ-
mi v národnom hospodárstve.
Dosahy modulácie ukazujú, že najviac po-
stihnuté sú subjekty, ktoré sa zaoberajú 
živočíšnou výrobou a  majú vyššiu zamest-
nanosť na hektár pôdy. Výpadok podpory 
na Veľkú dobytčiu jednotku bude mať za 
následok ďalšie znižovanie chovu zvierat, 
lebo sa skončili záväzky vyplývajúce z agro-
environmentálnych podpôr v rámci Progra-
mu rozvoja vidieka.
Pokles produkcie rastlinnej výroby v  dô-

sledku kriticky suchého počasia umocnilo aj to, 
že sa pre nedostatok finančných zdrojov práve na 
začiatku vegetačného obdobia nevyužívali v  po-
trebnej miere ani funkčné závlahy. Pôdam chýba 
nielen minerálna výživa, ale hlavne hnojenie maš-
taľným hnojom. Do osevných postupov neboli za-
radené pre pôdu dôležité plodiny, hlavne struko-
viny, evidentný je aj výpadok plôch cukrovej repy, 
zemiakov a viacročných krmovín.
Bolo by tiež potrebné prehodnotiť ceny osív, hno-
jív, chemických prípravkov, ale aj poľnohospodár-

skych strojov na slovenskom trhu. Poľnohospodári 
nechápu, prečo sú v  zahraničí o  20-30 percent 
lacnejšie. V rámci greeningu ako politiky EÚ bude 
dôležité, aby viacročné krmoviny na ornej pôde 
mohli byť zaradené do povinného ozeleňovania. 
Prehodnotiť treba aj daň z  poľnohospodárskych 
pozemkov a  z  hospodárskych dvorov, stanoviť 
maximálne odvody, a  to nielen preto, že existujú 
veľké rozdiely medzi jednotlivými obcami. Vo väč-
šine krajín EÚ farmári totiž túto daň neplatia.
V  roku 2012 bolo najviac podpôr poskytnutých 

v  rámci Osi 2 na LFA – znevýhodnené ob-
lasti. Od vstupu Slovenska do EÚ však táto 
podpora nie je vôbec viazaná žiadnymi 
podmienkami a  záväzkami. Preto považu-
jeme za veľmi dôležité zadefinovať pravidlá 
na národnej úrovni a určiť, kto sa pokladá za 
aktívneho farmára napr. produktivitou na 
pracovníka, zamestnanosťou, počtom VDJ, 
tržbou, investíciami na hektár poľnohospo-
dárskej pôdy atď.
Na obranu nášho poľnohospodárstva a po-
travinárstva na decembrovej demonštrácii 
sme požiadali ministra pôdohospodárstva 
a  rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka, 
aby nedopustil aplikáciu navrhovaného 
diskriminačného návrhu reformy Spoloč-
nej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ 
na roky 2014 – 2020. Zároveň sme mu po-
núkli, že sme pripravení rezort kedykoľvek 
podporiť vo všetkých aktivitách, ktoré budú 
zamerané na  elimináciu diskriminujúcich 
prvkov nespravodlivej SPP znevýhodňujú-
cich slovenské poľnohospodárstvo.

Soil is Our Power of Life
Ing. Helena PatašIová
President of the Agrarian Chamber of Slovakia

Agrarian Chamber of Slovakia since its estab-
lishment operates on the principles of volun-
tariness, freedom of speech and opinion, free-
dom of political affiliation. It represents 7,500 
employees of agrarian companies and private 
farmers as a whole within agro production re-
gions in Slovakia.
Despite of the fact that the farming sector in 
Slovakia in 2012 posted a  profit we should 
openly admit that without the subsidies our 
primary agricultural production, if measured 
as a  hectare average on total agricultural 
land, would be highly unprofitable. In addi-
tion, it is clear that companies operating in 
livestock production economically suffer the 
most, and as a  rule they also have a  higher 
employment rate per hectare. The dropout in 
subsidies that hit the big livestock units will 
be the cause for further reduction of breeding 
animals, because the commitments arising 
from agro-environment support under the 
Rural Development Programme are not bind-
ing any more.

The production decline in the plant produc-
tion caused by droughts was compounded 
by the lack of financial resources at the begin-
ning of the vegetation season; in addition we 
should say that either the functional irrigation 
in place was not used as should be necessary. 
Soils are lacking nutrients and minerals and 
what is most important, they need fertilizing 
with stable manure. Planned crop rotation 
should be balanced and versatile. This rule 
was many times neglected, important crops 
for the soil recovery were skipped, especially 
legumes; there was also a  bold drop-out in 
sugar beet and potatoes fields and in perenni-
al forage grounds. Crop rotation must ensure 
perennial ground cover which is important 
also in reducing weeds.
Apart from that, is is necessary to review the 
existing prices of seeds, fertilizers, chemical 
products, agricultural machinery on the Slo-
vak market. Our farmers do not understand 
why such prices are approx. 20-30 percent 
cheaper in abroad. The greening, being the EU 

policy, requires so that perennial forage crops 
on arable land are inevitable to be in full com-
pliance with the mandatory greening policy. 
Besides, the tax rate on agricultural land and 
farmyards indeed calls for reassessment; levy 
tax maximum must be specified, there are 
big differences among municipalities which 
should be taken into consideration, but that is 
not a single reason. We see that farmers in the 
majority of the EU countries do not pay afore-
mentioned tax.
In the December demonstrations in defences 
of our agriculture and food sector we resolute-
ly had asked the Minister of Agriculture and 
Rural Development of SR Ľubomír Jahnátek 
that he did not let the discriminatory draft 
reform on the Common Agricultural Policy 
for 2014 - 2020 strategy to come into practice. 
At the same time, we offered him that we are 
ready at any time to support the ministry in all 
activities that are designed to eliminate the 
discriminatory elements which are disadvan-
tageous for the Slovak agriculture.
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Zisk je, ale menej než vlani
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva aj tento 

rok na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2012 vyhodnotil poľno-
hospodárske podniky, ktoré dosiahli priaznivé výsledky hospodárenia 

a  mohli sa prihlásiť do 18. ročníka súťaže Top Agro Slovensko. Ich celkový 
počet bol 1 161, teda o štyri percenta viac ako vlani. Aj to je azda svedectvo 
o  raste kvality manažérov, ktorí dokážu viesť svoje firmy k  úspešnému hos-
podáreniu.
Podniky boli vyhodnotené metodológiou, odsúhlasenou Ministerstvom pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka SR a zohľadnili sa pri nej aj pripomienky Slo-
venskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a UniCredit Bank Slova-
kia. Metóda špecifikuje integrovaný ukazovateľ bodového súčtu, zahŕňajúci tri 
základné ukazovatele:
•  rentabilitu celkového kapitálu (RCK)
•  nákladovosť tržieb (NT)
•  produktivitu práce z pridanej hodnoty (PP)
V záujme medziročne porovnateľných vypočítaných hodnôt základné ukazo-
vatele ostali podobné ako v predchádzajúcom roku. Pri hodnotení sa zohľad-
nili aj ďalšie ukazovatele, najmä tržby z  rastlinnej a  živočíšnej výroby, stavy 
hospodárskych zvierat či počet zamestnancov v podniku. Z prihlásených pod-
nikov boli vylúčené zo súťaže tie, ktoré vykázali stratu či vysoké záväzky voči 
Sociálnej poisťovni. Podniky mohli získať najviac 300 bodov integrovaného 
ukazovateľa a  podľa jeho hodnoty sa určilo ich poradie v  stovke. Boli roz-
triedené do viacerých skupín podľa právnej formy a prírodných podmienok, 
v ktorých hospodária.
Poľnohospodárstvo ako celok dosiahlo za rok 2012 kladný výsledok hospodá-
renia vo výške 48,7 mil. eur, ktorý však bol medziročne o tretinu nižší (33,8 %). 
Pozitívne bolo, že už druhý rok od začiatku hospodárskej a finančnej krízy bo-
lo odvetvie ziskové, ale úroveň zisku zostáva stále nižšia ako v  rokoch pred 
krízou. Pokles ekonomickej výkonnosti odvetvia sa prejavil znížením výnosov 
o 23,8 percenta.
Rastlinná výroba bola ovplyvnená značnými výkyvmi počasia, čo malo za ná-
sledok zníženie hektárových úrod väčšiny plodín. Výnimkou boli kŕmne oko-
paniny, ovocie a zelenina. Diferencovaný klimatický vývoj a sucho doľahli naj-
mä na produkčné regióny v prvej polovici roka 2012, ale aj vymrznutie plodín 
v niektorých lokalitách spôsobilo rozsiahle lokálne škody.
Stavy všetkých druhov hospodárskych zvierat (okrem dojníc) sa mierne zvýšili, 
avšak naturálna produkcia rozhodujúcich skupín jatočných zvierat sa znížila 
o 10,6 percenta pri nižšej výrobe jatočného hovädzieho dobytka (6,8 %) a ja-
točných ošípaných (11,8 %). Zvýšila sa len produkcia oviec (5,4 %), jatočnej 
hydiny (5,1 %) a kravského mlieka (3,4 %).
Úroveň výnosov dosiahla 2 099,7 mil. €, čo bolo o 334,9 mil. € menej, ako pred 

rokom a o 619,2 mil. € menej ako v období pred krízou. Príčinou bola nielen 
nižšia produkcia komodít rastlinnej výroby, ale aj pokračujúci dovoz komodít 
živočíšneho pôvodu. Aj takých, ktoré dokážu vyrobiť aj slovenskí poľnohospo-
dári. Dovozom hotových potravinárskych výrobkov a zvyšujúcim sa vývozom 
prvotných poľnohospodárskych surovín sa oslabuje najmä živočíšna výro-
ba, čo spôsobuje pokles zamestnanosti a zníženie podielu domácej produkcie 
na slovenskom trhu.
Aj keď 73 percent poľnohospodárskych podnikov bolo ziskových, ich podiel sa 
medziročne znížil o štyri percentuálne body. Pritom prosperujúcich podnikov 
s ročným ziskom nad 200 tisíc eur bolo len 8,5 percenta, obhospodarovali 18 
percent celkovej výmery pôdy a vytvorili až 66 percent zisku v sektore.
Poľnohospodári sa naďalej snažili zefektívňovať výrobu, čo malo za následok 
úsporu nákladov. Pocítili to predovšetkým pracovné náklady v dôsledku po-
klesu zamestnancov o 2,2 tisíc osôb. Investície poskytnuté aj v rámci Progra-
mu rozvoja vidieka v predchádzajúcich rokoch prispeli k obnove a moderni-
zácii materiálno-technickej základne, čo sa  odrazilo na  znížení potreby pra-
covných síl.
Výdavky do poľnohospodárstva a potravinárstva v  roku 2012 dosiahli 837,7 
mil. € a medziročne klesli o 6 percent. Najväčší podiel na celkových výdajoch 
(44,2 %) mali priame platby, ktoré boli z prostriedkov EÚ a národných zdrojov 
v roku 2012 vyplatené vo výške 94,5 percenta priemeru krajín EÚ – 15.
Pozitívne bolo, že obrat zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a po-
travinárskymi výrobkami sa v  roku 2012 zvýšil (19,8 %) v  dôsledku nárastu 
vývozu (29,3 %) ako aj dovozu (12,3 %), čím pokleslo záporné saldo agropotra-
vinárskeho obchodu o 49,1 percenta – z 805 mil. na 409 mil. €.

The Research Institute of Agricultural and Food Economics this year, based on 
the results achieved in the year 2012, made the assessment of farms that have 
achieved favourable operating results and met the conditions for entry to the 
18th edition of Top Agro Slovakia competition. Their total number was 1,161 
companies, what means the increase by 4 percent over the previous year. The 
method specifies the integrated indicator for calculation of a total point ratio, 
and it includes three key indicators:
•  Return on Total Capital Employed (RCK)
•  Cost Ratio of Sales (NT)
•  Labour Productivity Value Added (PP)
Already for the second year since the economic and financial crisis has started 
in the agriculture sector, this sector posted a profit for the year 2012; however 
this profit level is less than in the years before the crisis. Last year due to bad 
weather the profit was 48.7 million euros, what is by 1/3 less in a year-over-
year basis.

Doc. Ing. štefan Buday, PhD., riaditeľ VÚEPP v Bratislave
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Projektové opatrenia:
V rámci všetkých výziev na projektové opatrenia osi 1, 2, 3 a 4 sa prijalo 11 592 žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok, ktorý predstavoval 2 388 001 136 eur.  
Projektové opatrenia sú zatiaľ nakontrahované do výšky 87 % z celkových limitov verejných 
výdavkov na dané opatrenia v rokoch 2007-2013.

Neprojektové opatrenia: 
V rámci neprojektových opatrení osi 2  sa vyhodnocujú  žiadosti o platbu, ktoré sa prijali v roku 
2013. V tomto programovacom období sa schválilo 39 287 žiadostí o platbu a doteraz sa vyčerpalo 
945 224 346 eur, čo predstavuje 84,61 % z limitov verejných výdavkov na dané opatrenia v rokoch 
2007 – 2013.

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
sektora poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva

 Modernizácia fariem 
Realizácia tohto opatrenia umožnila lepšie využívať výrobné prostriedky a uplatňovať nové 
technológie a inovácie v praxi. Zvýšila sa tak konkurencieschopnosť poľnohospodárskych subjektov. 
V rámci piatich výziev sa uzavrelo  1 699 zmlúv a príspevok predstavoval 403 miliónov eur. 

  Pridávanie hodnoty do produktov poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva 

Vďaka tomuto opatreniu  sa zlepšilo primárne spracovanie a predajnosť produktov 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Podpora prispela k zlepšeniu efektivity spracovania 
obnoviteľných zdrojov energie a nových informačných a komunikačných technológií. V rámci štyroch 
výziev sa uzavrelo 285 zmlúv a príspevok predstavoval 174 miliónov eur. 

  Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja  a adaptácie poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva 

V rámci programovacieho obdobia sa vyhlásila jedna výzva na  vypracovanie a realizáciu  projektov 
pozemkových úprav zameraných na nové priestorové a funkčné usporiadanie územia. V rámci jednej 
výzvy sa uzavrelo 320 zmlúv a výška príspevku je  79 miliónov eur. 

 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov 
Toto opatrenie sledovalo zvýšenie ekonomickej hodnoty  súkromných a obecných lesov, zvýšenie 
diverzifikácie produkcie a posilnilo príležitosti. Boli vyhlásené 2 výzvy a uzavrelo sa 178 zmlúv na 
15 miliónov eur. 

 Odbytové organizácie výrobcov 
Podporil sa vznik a formovanie odbytových organizácií výrobcov. Finančné zdroje im uľahčili 
administratívne  operácie. V rámci opatrenia bolo uzavretých 63 zmlúv vo výške príspevku 
20 miliónov eur. 

 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity 
Vďaka tomuto opatreniu sa rozšíril rámec vzdelávacích a informačných aktivít a šírili sa  poznatky 
pre všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve. V rámci dvoch 
výziev sa uzavrelo 362 zmlúv. Finančná podpora dosiahla celkom 20 miliónov eur. 

 Využívanie poradenských služieb
Podpora v rámci tohto opatrenia umožnila poľnohospodárskym a lesným podnikom zlepšiť ich 
riadenie v environmentálnom zmysle slova. Uzavrelo sa 344 zmlúv a príspevok bol vo výške  
514 tisíc eur. 

Víno Mrva&Stanko a.s. - vínna pivnica

PD Sokolce

Mlyn Sládkovičovo a.s. – sklad krmív

Ovčia farma OVINI s.r.o. Lom nad Rimavicou  
– modernizácia farmy na chov oviec

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckých oblastí
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Banka je pripravená  
podporovať projekty smerujúce 
k zvyšovaniu pridanej hodnoty

Jaromír matoušek,
vedúci oddelenia Agrobiznis v UniCredit Bank Slovakia a. s.

Poľnohospodárstvo je osobitné, celé stáročia sa niečo každý 
rok končí a nasledujúci sa začína. Celé stáročia sa musí začať 
opäť a opäť. Striedajú sa úspechy s neúspechmi, hoci poľno-

hospodár vždy urobí všetko tak, ako mal. Žiadna iná ľudská činnosť 
nemá také prostredie, nesprevádzajú ju také neistoty, nevyžaduje 
takú kontinuitu a toľko síl začínať opätovne každý rok znovu. Je to 
obrovský fenomén a zaslúži si pozornosť, podporu a záujem.

Platí to aj o roku 2012, ktorý hodnotíme z hľadiska umiestenia 
Top Agro 2012, ale i roku 2013, ktorý sa v poľnohospodárskom od-
vetví postupne uzatvára.

UniCredit Bank Slovakia a. s. hodnotí uplynulé obdobie ako ob-
dobie zložité, ale úspešné. Predovšetkým, keď si všímame snahu 
podnikov a manažérov urobiť maximum pre dobré hospodárenie 
a výsledky. Banka má celkom 2 797 malých i veľkých klientov v ag-
robiznise, z  toho je 624 úverových. Absolútna väčšina podnikov 
vykonala vo svojom hospodárení to, čo si stanovila a predsavzala. 
Samozrejme, vplyvy cien a  počasia nie je možné úplne elimino-
vať. Dôležité je však zistenie, že poľnohospodári už vedia s týmito 
vplyvmi žiť, pripraviť sa na ne a čiastočne ich eliminovať. Výsledky 
za rok 2012 ukázali, že v súťaži Top Agro Slovensko počet špičko-
vých firiem sa zvýšil a  tí najlepší sa posunuli opäť vyššie. Z  tohto 
pohľadu bol rok 2012 naozaj dobrý a umožnil vytvoriť zdroje pre 
príjmovo zložitejší rok 2013. Výsledky taktiež presvedčili, že brána 
k špičke je otvorená pre viacero podnikov a že skutočne záleží na 
konkrétnych vplyvoch pôsobiacich na konkrétny podnik. Tak to 
jednoducho v poľnohospodárstve chodí.

Pri všetkej skromnosti nemožno obísť fakt, že i naša banka sa 
svojim dielom zaslúžila o udržanie stability poľnohospodárskych fi-
riem. Zvýšila angažovanosť v odvetví a objem poskytnutých úverov 
dosahuje už takmer 240 miliónov eur. Na jednej strane to potvrdzu-
je veľkú dôveru a ochotu našich klientov spolupracovať s nami, na 
druhej strane banka považuje spoluprácu s podnikmi a manažérmi 
za mimoriadnu príležitosť, pretože kultúra spolupráce i miera zod-
povednosti v odvetví je vysoká a banka si ju veľmi váži.

Pripravujeme sa spolu s našimi klientami na nové obdobie Spo-
ločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie na roky 2014 
– 2020. Vieme jej rámce, vieme si domyslieť, ako sa premietnu do 
rozvoja slovenských podnikov. Pravdu povediac, súčasná úroveň 
informácií zatiaľ neumožňuje dostatočne definovať konkrétne 
produkty, ale banka je pripravená podporovať našich klientov pri 
zmene systému prevádzkovej podpory podnikov aj pri ich účasti na 
Programe rozvoja vidieka.

Spoločná poľnohospodárska politika a jej finančné transfery sú 

veľmi dôležitým nástrojom na udržanie stability podnikov. Rozho-
dujúca je však úroveň a schopnosť efektívneho hospodárenia, ob-
chodovania s tovarmi, rozhodujúce je aj zvyšovanie úsilia o prisvo-
jenie si čoraz väčšej pridanej hodnoty prostredníctvom finalizácie. 
Podniky, ktoré sa objavujú na popredných miestach v  rebríčkoch 
Top Agro, si zrejme už osvojili tieto prístupy a dôsledne ich realizujú 
a rozvíjajú. Sú vytrvalé v snahe zvyšovať efektívnosť výroby, zdoko-
naľujú a modernizujú výrobné procesy. Snažia sa tiež presadzovať 
na trhoch kvalitou, vyrovnanosťou dodávok, obchodnou spoľah-
livosťou. V neposlednom rade sa pokúšajú urobiť ďalšie kroky vo 
finalizácii a integrácii.

Pravda, v  tomto smere sú zatiaľ v  poľnohospodárstve značné 
rezervy. Sme presvedčení, že práve zvýšená aktivita v tejto oblasti 
sa stane stabilizačným faktorom a zaručí úspešnejšie hospodárenie 
v budúcnosti. Lebo podnikanie s vyššou pridanou hodnotou vyža-
duje predovšetkým účasť na integrovaných projektoch využívajúc 
nové vedecké a technické poznatky, partnerstvo, špičkových part-
nerov z oblasti vedy, výroby, spracovania a odbytu. Banka je pripra-
vená takéto projekty podporovať a financovať. Veľmi by sme si pria-
li, aby sa začala diskusia o skvalitnení celej štruktúry poľnohospo-
dárstva, nielen o výrobnej časti, ale predovšetkým o možnostiach 
spolupráce na vyššej úrovni. Znamenalo by to príležitosti pre väčší 
počet podnikov. Myslíme si, že i Top Agro by bolo obohatené, keby 
sa objavovali vo väčšej miere integrované spoločné projekty, ktoré 
by ukazovali cestu dopredu.

Tešíme sa z vašich úspechov, ktoré sú výsledkom práce väčších 
pracovných kolektívov a  predovšetkým väčších manažérskych 
a ľudských schopností.
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Top Agro – celkové poradie podnikov
(na základe finančno-ekonomických výsledkov za rok 2012)

Por. Názov subjektu

Rentabilita 
celkového kapitálu Nákladovosť tržieb Produktivita práce 

z pridanej hodnoty
Tržby 

z rastl. 
výroby Počet 

bodov 
spoluhodnota 

v % body hodnota 
v 100 € body v € body tis. €

1. Agro Divízia, s.r.o., Selice 20,64 97 89,71 97 40 977 88 7 985 282

2. DAN-Farm, s.r.o., Blahová 16,75 96 97,63 90 43 262 91 7 822 277

3. PD Rastislavice 13,51 91 97,08 91 50 054 93 1 947 275

4. SEMA HŠ, s.r.o., Sládkovičovo 14,50 93 94,90 94 34 803 84 2 050 271

5.-6. PD Kolta 8,26 82 92,66 96 40 191 86 2 279 264

5.-6. Hybrav, a.s., Veľký Lapáš 10,72 87 82,50 100 27 335 77 6 580 264

7. Danubius Fruct, s.r.o., Dunajská Lužná 7,98 81 98,70 89 45 272 92 3 950 262

8. Agrospol, s.r.o., Michalovce, Čečehov 9,32 85 104,16 81 52 818 94 3 890 260

9. JK Gabčíkovo, s.r.o. 11,35 88 108,43 72 89 774 99 6 194 259

10. Agro Žitava, s.r.o., Šurany 11,99 90 96,61 93 24 356 73 3 726 256

11. EKO OR, s.r.o., Gyňov 5,89 72 101,61 85 78 369 98 4 042 255

12. Agro – Váh, s.r.o., Tešedíkovo 11,98 89 100,77 86 25 754 76 4 894 251

13. Biogal, a.s., Špačince 22,53 99 85,08 99 16 490 50 5 863 248

14. PD Neverice 8,37 83 93,70 95 21 229 67 5 526 245

15. Poľno SME, s.r.o., Palárikovo 8,96 84 107,25 76 29 572 79 9 246 239

16. ŠH – Búšlak, s.r.o., Veľké Dvorníky 6,39 74 105,62 79 29 719 80 3 423 233

17. Agrovat PS, s.r.o., Trnovec nad Váhom 9,74 86 108,76 71 24 476 74 3 031 231

18. Milan Veliký, SHR, Nižná Kamenica 6,41 75 113,82 59 71 832 96 639 230

19. Vita-Zel & company, s.r.o., Marcelová 5,08 66 100,15 88 25 544 75 32 982 229

20. PD Pokrok Ostrov 4,65 62 101,70 84 31 860 82 5 986 228

21.-22. PD Dolný Lopašov 7,82 79 96,90 92 18 500 55 3 799 226

21.-22. PD Pohronie Želiezovce 7,78 79 96,88 92 17 815 55 2 693 226

23. PD Trenčín-Soblahov 20,90 98 86,50 98 9 747 23 4 443 219

24. PD Úsvit pri Dunaji, Dunajská Lužná 8,10 79 108,50 70 19 249 60 4 270 209

25. Agrospol Hontianske Nemce, družstvo 6,92 76 107,47 75 15 978 48 4 064 199

26.-27. Novogal, a.s., Dvory nad Žitavou 2,26 41 101,71 83 24 056 72 18 846 196

26.-27. PD Levice 13,96 92 122,50 41 19 558 63 3 196 196

28.-29. Družstvo agropodnikateľov, Mužla 4,89 63 103,58 82 15 872 46 4 358 191

28.-29. Asparagus, s.r.o., Veľké Leváre 1,91 25 111,20 66 98 048 100 4 375 191

30.-31. Plantex, s.r.o., Veselé 2,03 37 104,94 80 23 084 71 6 759 188

30.-31. Oseva Slovakia, s.r.o., Marcelová 1,89 23 100,64 87 27 373 78 13 544 188

32. PD Chtelnica 2,43 43 111,58 63 29 767 81 3 286 187

33. PPD Prašice sídlo Jacovce 4,50 61 109,10 69 16 517 51 9 169 181

34.-35. PD Jaslovské Bohunice 1,97 31 107,17 77 22 131 69 2 522 177

34.-35. Zdenek Černay, SHR, Senec 3,57 54 123,53 36 40 570 87 2 890 177

36. Agromačaj, s.r.o., Kráľová pri Senci  1,83 17 109,06 70 41 411 89 7 364 176

37. RUPOS, s.r.o., Ružindol 1,78 12 106,19 78 34 147 83 3 054 173

38. Bartolomej Dobos, SHR, Malé Trakany 3,19 53 135,65 21 53 033 95 258 169

39. PD v Smoleniciach 5,04 65 115,13 57 15 703 45 2 331 167

40.-41. Poľnohospodár, a.s., Nové Zámky 2,02 36 111,45 64 20 741 65 6 702 165

40.-41. Agromarkt, s.r.o., Nýrovce 2,91 49 112,42 62 17 745 54 3 971 165

42. PPD Rybany 3,80 56 117,22 50 18 309 58 5 052 164

43. Združenie agropodnikateľov, družstvo, Dvory n. Žitavou 2,61 45 116,65 52 20 929 66 7 848 163

44. Družstvo Agroplus, Prešov 16,07 95 117,48 49 8 267 17 2 062 161

45. Agro-Gombár, s.r.o., Dvory nad Žitavou 4,50 60 110,51 67 13 344 32 1 965 159

46.-47. Poľnotrend, a.s., Trebišov 5,19 68 111,22 65 10 425 25 2 223 158

46.-47. Poľn.-obchodné družstvo Vechec 5,03 64 115,98 53 15 071 41 2 245 158

48. PD Veľké Zálužie 5,15 67 123,51 37 17 428 53 2 259 157

49. PD v Zemnom 7,63 77 121,56 45 13 438 33 2 639 155

50. MVR, s.r.o., Hlohovec 1,84 18 107,47 74 19 436 62 5 779 154
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Por. Názov subjektu

Rentabilita 
celkového kapitálu Nákladovosť tržieb Produktivita práce 

z pridanej hodnoty
Tržby 

z rastl. 
výroby Počet 

bodov 
spoluhodnota 

v % body hodnota 
v 100 € body v € body tis. €

51. PD Dolné Otrokovce so sídlom v Hlohovci 3,09 52 122,60 40 18 811 60 2 169 152

52. POD Abrahám 2,97 51 121,63 44 18 146 56 4 688 151

53. PVOD, Drahovce 5,46 70 142,10 11 21 512 68 2 015 149

54. RD Petrova Ves 2,91 50 112,52 61 14 012 35 3 769 146

55. PD Chynorany 2,11 40 119,03 48 18 171 57 5 820 145

56.-57. Ing. Eva Roštárová, SHR, Brusno 7,63 78 135,89 20 14 221 38 163 136

56.-57. Družstvo podielnikov Včelince, Rimavská Sobota 1,92 26 117,00 51 18 664 59 2 057 136

58. Donau farm Kalná, s.r.o., Kalná nad Hronom 1,70 4 121,25 46 36 171 85 6 774 135

59.-60.-61. PD Radošovce 5,25 69 123,45 38 11 867 27 2 859 134

59.-60.-61. Agrocoop, a.s., Imeľ 2,04 38 120,42 47 16 135 49 4 437 134

59.-60.-61. Agroris, s.r.o., Rimavská Sobota 4,42 59 124,34 32 15 119 43 5 118 134

62. Food Farm, s.r.o., Hlohovec 2,60 44 123,72 33 17 046 52 5 746 129

63. VPP SPU, s.r.o., Kolíňany 1,86 20 110,13 68 14 610 40 3 882 128

64. Ing. Peter Horváth, SHR, Galanta 1,98 32 130,57 24 22 855 70 2 459 126

65. Equus, a.s., Bratislava 2,31 42 123,43 39 14 280 39 12 048 120

66. PD Dolný Štál 3,63 55 126,30 30 13 721 34 5 074 119

67. Agro-coop, a.s., Klátova Nová Ves 2,84 48 128,54 26 15 232 44 3 941 118

68.-69. Medzičilizie, a.s., Čiližská Radvaň 1,99 33 115,45 55 12 567 29 8 352 117

68.-69. PD Tvrdošovce 7,78 80 137,63 18 8 916 19 4 313 117

70. Agroban, s.r.o., Bátka 2,77 47 112,88 60 6 129 8 5 796 115

71. Barnabáš Danko, SHR, Širkovce 4,28 57 144,10 9 15 968 47 217 113

72. Mária Molnárová, SHR, Tachty 1,65 2 141,27 13 76 793 97 3 161 112

73. František Szaxon, SHR, Zatín 23,69 100 149,90 1 6 150 10 459 111

74. PD Kolárovo 1,77 11 107,88 73 10 844 26 7 236 110

75. Gamota, výrobné družstvo, Komárno 1,82 16 149,30 2 42 871 90 8 085 108

76. Peter Borbás, SHR,  Rimavské Janovce 6,39 73 141,90 12 9 625 22 177 107

77. PD Kukučínov 1,87 21 115,97 54 12 943 31 2 118 106

78. Agro-Valaliky, a.s., Moldava nad Bodvou 4,38 58 123,60 35 6 120 7 3 672 100

79. PD Ivanka pri Nitre 2,00 34 125,23 31 12 090 28 3 020 93

80. Agro, s.r.o., Hosťovce 1,93 27 122,01 43 9 537 21 2 707 91

81. Slov-Mart, s.r.o., Kátlovce 1,64 1 130,19 25 20 044 64 3 468 90

82. Radar, s.r.o., Zbehy 1,81 15 122,22 42 12 884 30 2 102 87

83.-84. Turiec-Agro, s.r.o., Turčiansky Ďur  2,72 46 127,82 28 6 130 9 4 791 83

83.-84. Roľnícka spoločnosť, a.s., Bottovo 1,80 14 128,38 27 15 083 42 4 007 83

85.-86. Mold-Trade, s.r.o., Moldava nad Bodvou 5,89 71 144,20 8 6 109 3 2 816 82

85.-86. PD so sídlom v Períne, Perín – Chym 2,10 39 135,95 19 10 112 24 2 128 82

87. P M, s.r.o., Tisovec 1,73 7 143,15 10 18 988 61 2 606 78

88. Ing. Ernest Molnár, SHR, Medveďov, Dunajská Streda 1,71 5 114,23 58 6 262 12 652 75

89. Roľnícka spoločnosť, s.r.o., Kyjov 1,85 19 123,70 34 7 326 16 2 026 69

90. PDP Veľké Uherce 1,72 6 133,67 22 14 181 36 6 303 64

91. Spoločné PD Veselé 1,74 8 138,26 17 14 198 37 3 108 62

92. Agrotom, s.r.o., Tomášovce 2,01 35 147,50 6 8 625 18 2 601 59

93. Agripent, s.r.o., Bratislava 1,88 22 127,01 29 6 114 5 2 561 56

94. Agria, a.s., Liptovský Ondrej 1,95 29 147,66 5 6 851 13 4 065 47

95. Agrifop, a.s., Stakčín 1,94 28 148,20 4 6 967 14 4 193 46

96. PD Lieskovec  1,79 13 138,45 16 6 260 11 2 092 40

97.-98. Podielnícke družstvo Ondava, Stropkov 1,96 30 149,23 3 6 115 6 2 948 39

97.-98. Agrostaar KB, s.r.o., Kráľov Brod  1,76 10 141,25 14 7 225 15 2 296 39

99. PD Gader Blatnica, Karlová 1,90 24 147,38 7 6 100 2 2 194 33

100. Agro-Racio, s.r.o., Liptovský  Mikuláš 1,69 3 139,01 15 6 110 4 4 180 22

RaVOD = Roľnícke a výrobnoobchodné družstvo, RD = Roľnícke družstvo, PD = Poľnohospodárske družstvo, RDP = Roľnícke družstvo podielnikov, PDP 
= Poľnohospodárske družstvo podielnikov, SRD = Spoločné roľnícke družstvo, PPD = Poľnohospodársko-podielnicke družstvo, VPP SPU = Vysokoškolský 
poľnohospodársky podnik SPU, POD = Poľnohospodársko-obchodné družstvo, PVOD = Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, ZAD = Združenie 
agropodnikateľov, družstvo

PRAMEŇ: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava
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Poradie TOP podnikov
(podľa kategórií)

Por. Názov Body

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVÁ

Produkčné oblasti

1. PD Rastislavice 275

2. PD Kolta 264

3. PD Pokrok Ostrov 228

4.-5. PD Dolný Lopašov 226

4.-5. PD Pohronie Želiezovce 226

6. PD Úsvit pri Dunaji, Dunajská Lužná 209

7. PD Levice 196

8. Družstvo agropodnikateľov Mužla 191

9. PD Chtelnica 187

10. PD Jaslovské Bohunice 177

11. PPD Rybany 164

12. Združenie agropodnikateľov, družstvo,  
Dvory nad Žitavou

163

13. Družstvo Agroplus Prešov 161

14. PD Veľké Zálužie 157

15. PD v Zemnom 155

16. PD Dolné Otrokovce so sídlom v Hlohovci 152

17. POD Abrahám 151

18. RD Petrova Ves 146

19. PD Chynorany 145

20. PD Dolný Štál 119

21. PD Tvrdošovce 117

22. PD Kolárovo 110

23. Gamota, výrobné družstvo, Komárno 108

24. PD Kukučínov 106

25. PD Ivanka pri Nitre 93

26. PD so sídlom v Períne, Perín – Chym  82

27. PDP Veľké Uherce 64

28. Spoločné PD Veselé 62

Znevýhodnené oblasti

1. PD Neverice 245

2. PD Trenčín-Soblahov 219

3. Agrospol Hontianske Nemce, družstvo 199

4. PPD Prašice, sídlo Jacovce 181

5. PD v Smoleniciach 167

Por. Názov Body

6. Poľn.-obchodné družstvo Vechec 158

7. PVOD, Drahovce 149

8. Družstvo podielnikov Včelince, Rimavská Sobota 136

9. PD Radošovce 134

10. PD Lieskovec 40

11. Podielnícke družstvo Ondava, Stropkov 39

12. PD Gader Blatnica, Karlová 33

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Produkčné oblasti

1. Agro Divízia, s.r.o., Selice 282

2. DAN-Farm, s.r.o., Blahová 277

3. SEMA HŠ, s.r.o., Sládkovičovo 271

4. Hybrav, a.s., Veľký Lapáš 264

5. Danubius Fruct, s.r.o., Dunajská Lužná 262

6. Agrospol, s.r.o., Michalovce, Čečehov 260

7. JK Gabčíkovo, s.r.o. 259

8. Agro Žitava, s.r.o., Šurany 256

9. Agro – Váh, s.r.o., Tešedíkovo 251

10. Biogal, a.s., Špačince 248

11. Poľno SME, s.r.o., Palárikovo 239

12. ŠH – Búšlak, s.r.o., Veľké Dvorníky 233

13. Agrovat PS, s.r.o., Trnovec nad Váhom 231

14. Novogal, a.s., Dvory nad Žitavou 196

15.-16. Plantex, s.r.o., Veselé 188

15.-16. Oseva Slovakia, s.r.o., Marcelová 188

17. Agromačaj, s.r.o., Kráľová pri Senci 176

18. RUPOS, s.r.o., Ružindol 173

19.-20. Poľnohospodár, a.s., Nové Zámky 165

19.-20. Agromarkt, s.r.o., Nýrovce 165

21. Agro-Gombár, s.r.o., Dvory nad Žitavou 159

22. Poľnotrend, a.s., Trebišov 158

23. Donau farm Kalná, s.r.o., Kalná nad Hronom 135

24. Agrocoop, a.s., Imeľ 134

25. Food Farm, s.r.o., Hlohovec 129

26. Equus, a.s., Bratislava 120

27. Agro-coop, a.s., Klátova Nová Ves 118

28. Medzičilizie, a.s., Čiližská Radvaň 117
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Por. Názov Body

29. Agroban, s.r.o., Bátka 115

30. Agro-Valaliky, a.s., Moldava nad Bodvou 100

31. Agro, s.r.o., Hosťovce 91

32. Slov-Mart, s.r.o., Kátlovce 90

33. Radar, s.r.o., Zbehy 87

34. Roľnícka spoločnosť, a.s., Bottovo 83

35. Agrotom, s.r.o., Tomášovce 59

36. Agripent, s.r.o., Bratislava 56

37. Agrostaar KB, s. r.o., Kráľov Brod 39

Znevýhodnené oblasti

1. EKO OR, s.r.o., Gyňov 255

2. Vita-Zel & company, s.r.o., Marcelová 229

3. Asparagus, s.r.o., Veľké Leváre 191

4. MVR, s.r.o., Hlohovec 154

5. Agroris, s.r.o., Rimavská Sobota 134

6. VPP SPU, s.r.o., Kolíňany 128

7. Turiec-Agro, s.r.o., Turčiansky Ďur 83

8. Mold-Trade, s.r.o., Moldava nad Bodvou 82

9. PM, s.r.o., Tisovec 78

10. Roľnícka spoločnosť, s.r.o., Kyjov 69

11. Agria, a.s., Liptovský Ondrej 47

12. Agrifop, a.s., Stakčín 46

13. Agro-Racio, s.r.o., Liptovský Mikuláš 22

SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍCI

1. Milan Veliký, Nižná Kamenica 230

2. Zdenek Černay, Senec 177

3. Bartolomej Dobos, Malé Trakany 169

4. Ing. Eva Roštárová, Brusno 136

5. Ing. Peter Horváth, Galanta 126

6. Barnabáš Danko, Širkovce 113

7. Mária Molnárová, Tachty 112

8. František Szaxon, Zatín 111

9. Peter Borbás, Rimavské Janovce 107

10. Ing. Ernest Molnár, Medveďov, Dunajská Streda 75

PRAMEŇ: 
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava
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2 013 Moderná mechanizácia 
v poľnohospodárstve® 

Podľa dostupných štatistických údajov je 
poľnohospodárstvo na druhom mieste (hneď 
za nákladnou dopravou) v objeme prepra-
vovaného materiálu. Avšak jeden významný 
rozdiel medzi verejnou nákladnou a poľno-
hospodárskou dopravou tu je - v poľnohospo-
dárstve ide od prepravu materiálu na menšie 
vzdialenosti. Asi tretinu z celého objemu do-
pravy v podniku so živočíšnou výrobou tvoria 
tuhé a kvapalné organické hnojivá. Ak k tomu 
ešte pripočítame dopravu siláže a senáže do-
staneme sa cez 50 %. Významný podiel pred-
stavuje aj doprava obilnín, vrátane kukurice 
a okopanín. Menší význam majú olejniny, 
strukoviny, zvieratá, priemyselné tuhé a kva-
palné hnojivá, krmivá a slama. Zaujímavý je 
tiež transport vody pre postrekovače. 

Špecifikom dopravy v poľnohospodárstve 
je to, že vykazuje silné sezónne výkyvy počas 
roka. Prvým vrcholom je spravidla obdobie 
zberu krmovín na senáž. Pri zbere obilnín je 
treba v priebehu niekoľkých týždňov prepra-
viť taktiež veľké množstvo materiálu. Potom 
sa intenzita dopravy zrazu zníži, aby sa opäť 
zdvihla pri zbere okopanín. V podnikoch s in-
tenzívnym chovom hospodárskych zvierat sa 
v jesenných a zimných mesiacoch aplikujú 
organické hnojivá, čo je tiež obdobie po-
merne náročné na veľký objem manipulácie 
s materiálom. 

V poľnohospodárstve sa používajú čoraz 
výkonnejšie zberové a aplikačné stroje. Je to 
dôsledok krátkych pracovných lehôt, znižo-
vania počtu pracovníkov v odbore a často aj 
rastu veľkosti poľnohospodárskych podnikov. 
U drahých strojov sa požaduje čo najefek-
tívnejšia prevádzka s minimom stratových 
časov. Či sa prikloniť k automobilovej, alebo 
k traktorovej doprave to závisí od podmienok, 
v ktorých budú tieto súpravy prevádzkované. 
Doprava a manipulácia s materiálom v poľno-
hospodárstve však v žiadnom prípade nie je 
nejakou „druhoradou záležitosťou“, pretože 
náklady na dopravu a manipuláciu v jednotli-
vých pestovateľských systémoch môžu pred-
stavovať až 70 % podiel z výrobných nákla-
dov, čo určite nie je zanedbateľná hodnota.

10
Nesené pluhy SERVO – 2 až 6 radličné otočné nesené pluhy, plynule nastaviteľný pracovný 
záber, istenie orbových telies strižnou skrutkou alebo hydropneumatické, plné alebo páskové 
odhrňovačky, pre traktory od 70 do 250 k

Orba s  PÖTT INGEROM
-  správne rozhodnutie  ! !

Polonesené pluhy SERVO 6.50
– 6 až 9 radličné polonesené otočné 
pluhy, plynule nastaviteľný pracovný 
záber, istenie orbových telies strižnou 
skrutkou alebo hydropneumatické, 
plné alebo páskové odhrňovačky,
pre traktory od 160 do 350 k

Obchodné zastúpenie firmy Pöttinger pre SR: 
Ing. Juraj Kandera, 0918 520 426, kandera@pottinger.sk, www.pottinger.sk

Dealerská sieť:
Agrobon Zvolen s.r.o Zvolenská Slatina, Agro-Auto Veľká Lomnica,

Agrotradegroup s.r.o Rožňava, Agrotyp s.r.o Ružomberok,
Some Slovakia s.r.o Holíč 

Svetový výrobca strojov
na zber krmovín, spracovanie pôdy a sejbu

www.pottinger.sk

 nesené pluhy
 polonesené pluhy
 radličkové kypriče
 tanierové podmietače 
 rotačné brány
 mechanické sejacie stroje
 univerzálne sejacie stroje

2 roky
záruka

doc. Ing. Jozef Ďuďak, CSc.
Moderná mechanizácia 
v poľnohospodárstve

01-23.indd   4 4. 10. 2013   10:29:38
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Poradie TOP AGRO
(podľa tržieb zo živočíšnej výroby)

Por. Názov v tis. €

1. Novogal, a.s., Dvory nad Žitavou 18 156,61

2. Hybrav, a.s., Veľký Lapáš 6 400,78

3. JK Gabčíkovo, s.r.o. 5 753,78

4. Medzičilizie, a.s., Čiližská Radvaň 3 564,89

5. Biogal, a.s., Špačince 3 509,81

6. PD Chynorany 3 387,77

7. PDP Veľké Uherce 2 208,39

8. Agria, a.s., Liptovský Ondrej 2 170,76

9. Agroban, s.r.o., Bátka 2 118,31

10. Turiec-Agro, s.r.o., Turčiansky Ďur 2 075,74

11. Agrotom, s.r.o., Tomášovce 1 897,94

12. PD Trenčín-Soblahov 1 891,40

13. PPD Prašice sídlo Jacovce 1 871,65

14. Food Farm, s.r.o., Hlohovec 1 863,99

15. Združenie agropodnikateľov, družstvo,  
Dvory nad Žitavou

1 812,89

16. Spoločné PD Veselé 1 788,31

17. PPD Rybany 1 741,68

18. Agrocoop, a.s., Imeľ 1 560,12

19. PD Dolný Štál 1 508,94

20. Poľnohospodár, a.s., Nové Zámky 1 494,47

21. Agro-Racio, s.r.o., Liptovský Mikuláš 1 492,05

22. Družstvo podielnikov Včelince, Rimavská Sobota 1 338,91

23. Agrifop, a.s., Stakčín 1 307,32

24. ŠH – Búšlak, s.r.o., Veľké Dvorníky 1 238,82

25. PD Neverice 1 233,59

26. VPP SPU, s.r.o., Kolíňany 1 132,77

27. PD Radošovce 1 119,25

28. PD Lieskovec 1 117,36

29. Agro-Valaliky, a.s., Moldava nad Bodvou 1 053,80

30. PD Dolné Otrokovce 1 036,20

31. POD Abrahám 984,14

32. Podiel. družstvo Ondava, Stropkov 971,80

33. Agro-coop, a.s., Klátova Nová Ves 944,38

34. Roľnícka spoločnosť, a.s., Bottovo 933,89

35. RD Petrova Ves 926,76

36. Agrospol Hontianske Nemce, družstvo 876,10

37. PD Dolný Lopašov 874,25

38. PD Úsvit pri Dunaji, Dunajská Lužná 864,50

Por. Názov v tis. €

39. Radar, s.r.o., Zbehy 862,18

40. PD v Smoleniciach 839,78

41. PD so sídlom v Períne, Perín - Chym 711,45

42. PD Gader Blatnica, Karlová 705,92

43. Agrostaar KB, s.r.o., Kráľov Brod 690,43

44. PD v Zemnom 688,88

45. PD Veľké Zálužie 665,10

46. RUPOS, s.r.o., Ružindol 663,67

47. Agro ,s.r.o., Hosťovce 652,58

48. Mold-Trade, s.r.o., Moldava nad Bodvou 652,54

49. PD Ivánka pri Nitre 558,32

50. PD Tvrdošovce 540,94

51. PD Kukučínov 535,44

52. Družstvo agropodnikateľov, Mužla 459,41

53. Poľn.-obchodné družstvo Vechec 453,66

54. Agromarkt, s.r.o., Nýrovce 414,09

55. PVOD, Drahovce 408,18

56. PD Levice 368,16

57. PD Chtelnica 356,64

58. Ing. Ernest Molnár, SHR, Medveďov, Dunajská Streda 355,36

59. Roľnícka spoločnosť, s.r.o., Kyjov 328,96

60. Gamota, výrobné družstvo, Komárno 287,77

61. Družstvo Agroplus, Prešov 257,87

62. PD Jaslovské Bohunice 230,85

63. Poľnotrend, a.s., Trebišov 216,18

64. PD Pokrok Ostrov 211,29

65. Ing. Eva Roštárová, SHR, Brusno 168,86

66. Peter Borbás, Rimavské Janovce 165,69

67. Agroris, s.r.o., Rimavská Sobota 157,19

68. PM, s.r.o., Tisovec 138,16

69. Barnabáš Danko, SHR, Širkovce 76,10

70. Agro – Váh, s.r.o., Tešedíkovo 47,66

71. Agrospol , s.r.o., Michalovce, Čečehov 25,40

72. Milan Veliký, SHR, Nižná Kamenica 23,85

73. Mária Molnárová, SHR, Tachty 18,30

74. Agro-Gombár, s.r.o., Dvory nad Žitavou 17,54

75. František Szaxon, SHR, Zatín 7,67

PRAMEŇ: 
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava
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Úspech Agro Divízie  
v Seliciach zaručujú premyslená  
koncentrácia a svedomití ľudia

Spoločné hospodárenie na pôde má v  Seli-
ciach, okres Šaľa, už vyše 60-ročnú tradíciu. 
Túto rokmi osvedčenú formu hospodárenia 

udržali tam aj po transformácii pôvodného poľ-
nohospodárskeho družstva. A hoci sa aj v tomto 
odvetví udialo za viac ako polstoročia veľa zmien, 
v  Seliciach boli a  sú presvedčení, že premyslená 
koncentrovaná forma výroby je najefektívnejšia. 
Overili si to nielen doma, ale aj napríklad v Ame-
rike, kde sa na vlastné oči mohli o tom presvedčiť.
Vo svojom  transformačnom projekte si vytýčili 
rozčlenenie a  osamostatnenie hlavných výrob-
ných odvetví – rastlinnej i  živočíšnej výroby – 
v rámci Poľnohospodárskeho družstva v Seliciach. 
Vznikli jeho dve dcérske spoločnosti Agro Divízia 
a Zoo Divízia. Zároveň v Agro Divízii radikálne zní-
žili počet pestovaných plodín z  30 na päť, začali 
intenzívnejšie investovať do strojov a  zariadení, 
do pôdy, do moderných technologických postu-
pov. Vedenie presadzuje a aplikuje najnovšie vý-
sledky poľnohospodárskeho výskumu a  vývoja, 
dlhodobo spolupracuje s agrárnymi výskumnými 
inštitúciami či s  vysokými školami. V  spoločnosti 
prešli na bezorebný systém pestovania plodín, 
ktorý prispieva nielen k  úspore nákladov, ale aj 
k zlepšeniu kvality pôdy. Zaviedli do praxe aj no-
vý spôsob obrábania pôdy pod kukuricu tzv. strip 
tillage, čo znamená, že pôdu obrábajú len v  pá-
soch, do nich sa seje osivo a zároveň dodávajú aj 
potrebné živiny. Predbežné výsledky na 300 ha sú 
veľmi sľubné.
Investície do spracovania a  finalizácie vlastných 
produktov, do rozšírenia skladových kapacít i do 
využitia výpočtovej a satelitnej techniky boli ďal-
šími úspešnými krokmi. Vznikol moderný, funkčný 
poľnohospodársky podnik, ktorý sa síce rovnako 
ako ostatní borí s  problémami odvetvia, ale má 
vytvorené predpoklady na ich úspešné zvládnu-
tie. A  hoci pripravovaná podporná politika EÚ 
podľa nich ani v budúcom rozpočtovom období 
nebude priaznivo naklonená slovenskému poľ-
nohospodárstvu, v  rámci podniku majú jasnú 
predstavu o budúcnosti. Už aj teraz investujú ne-
malé prostriedky do aplikácie poznatkov v snahe 
dosiahnuť čo najvyšší stupeň finalizácie vlastných 
produktov. Zomletá obilnina roztriedená do jed-

notlivých frakcií, extrudovaná, to je prvý krok na 
tejto ceste, ktorá bude iste dlhá, ale v Seliciach je 
už zvykom, že vytýčené ciele dokážu vždy pretaviť 
do konkrétnych skutkov.
Podľa Jozefa Mészárosa všetky tieto opatrenia 
položili základ súčasných výsledkov, ktoré po 10 
rokoch od založenia spoločnosti ich postupne 
doviedli na čelo rebríčka najlepších slovenských 
poľnohospodárskych podnikov v  súťaži Top Ag-
ro. Nezabudol pripomínať, že výsledky sú dielom 
celého osadenstva podniku. Tých približne 60 
pracovníkov, spomedzi ktorých tu pracuje už aj 
tretia generácie bývalých členov družstva. V pra-
covnom kolektíve dbajú na  to, aby mladí dostá-
vali viac priestoru, aby si osvojili pracovné návyky 
potrebné na ovládanie strojov a zariadení. Udržať 
pracovné miesta v  súčasnosti nie je ľahké, ale 
v spoločnosti si uvedomujú, že v obcí sú jediným 
väčším zamestnávateľom.

V programovacom období 2007-2013 
v spoločnosti uskutočnili investície, 
ktoré zásadne ovplyvnili ekonomiku. 
Vybudovali si vlastnú kotolňu, v ktorej 
spaľujú slamu, a získané teplo využívajú 
na sušenie kukurice. Kúpili samochodný 
postrekovač, ktorý využívajú hlavne v boji 
proti kukuričiarovi. Veď v osevnej štruktúre 
Agro Divízie kukurica zaberá asi 50 percent 
plochy. Dobudovali sklady na 7 tisíc ton 
produktov. Zaobstarali si aj špeciálny stroj, 
ktorý od budúceho roka bude slúžiť na 
čistenie a údržbu odvodňovacích kanálov.

KONTAKT
Agro Divízia, s.r.o.
Ul. Sovietskej armády 431
925 72 Selice
Riaditeľ: Ing. Jozef Mészáros
Tel: +421/ 31/ 7020 425
Fax: +421/ 31/ 7020 429
e-mail: agroselice@stonline.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 2 500 ha
Priemerný počet zamestnancov / Employees 60
Tržby / Revenues 7 985 tisíc €
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee 40 977 €

The agricultural limited company Agro Divízia, spol. s.r.o., Selice is farming in the Šaľa municipality. It is 
a plant production farm processing and selling own products and providing agro services to other farming 
entities. Traditional crops grown here are: maize, wheat, barley, sunflower and so called technical sugar 
beet without any quotas. The farmers use a no-till system of cultivation in cereals and maize, they found 
a  good solution about energy management system based on own resources. The company has fully 
built a storage capacity for 7,000 tons of grain. The management of the company has set up a target to 
increase the proportion of semi-finished and finished products in the company product structure. Level 
of specialization and concentration of production as well as massive promotion of modern techniques 
creates reasonable preconditions to achieve the set up goal.

Nový spôsob obrábania pôdy pod kukuricu tzv. strip tillage 
si Ing. Jozef Mészáros a Ing. Ján Zsák pochvaľujú.

Zomletá obilnina roztriedená do jednotlivých frakcií, to sú 
prvé kroky smerom k finalizácii produktov, ukazuje riaditeľ 
Ing. Jozef Mészáros.
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Samochodný postrekovač využívajú hlavne v boji proti kukuričiarovi.
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Dan-Farm prináša nový dizajn 
v podnikaní na pôde

Poľnohospodárstvo už nikdy nebude také, 
ako sme ho poznali. V  tomto konštatovaní 
sa skrýva protirečivosť búrlivého vývoja, kto-

rým v súčasnosti prechádza slovenské poľnohos-
podárstvo. Mení sa doslova na očiach, najmä tam, 
kde do poľnohospodárskych podnikov vstúpili 
zahraniční investori. Globalizácia nepozná hranice, 
rúca ich a prináša nové prv nepredstaviteľné roz-
vojové impulzy.
V roku 2006 vstúpili do spoločnosti Agroma Blaho-
vá v okrese Dunajská Streda investori z Dánska. Šlo 
napospol o ľudí, ktorí disponovali voľnými zdrojmi. 
Mohli ich nechať uložené v  bankách, špekulovať 
s  nimi na kapitálovom trhu, ale keďže ich záze-
mím bol dánsky vidiek, investovali do poľnohos-
podárstva, odvetvia, ktorému rozumeli. Spomedzi 
nových členských krajín si vybrali Slovensko, hoci 
mohli aj inú krajinu. Rozhodol potenciál nášho 
poľnohospodárskeho územia a ľudí, ktorý ho poc-
tivo budovali.
Neubehlo ani sedem rokov a spoločnosť Dan Farm 
ukázala, akým smerom sa uberá moderné vyso-
koproduktívne poľnohospodárstvo. Okolo mater-
skej spoločnosti vznikol holding šiestich firiem, 
ktoré sa špecializujú na vysokointenzívnu rastlin-
nú výrobu. „Pestujeme z  ozimín pšenicu a  repku, 
z  jarín kukuricu a  slnečnicu,“ vysvetľuje riaditeľ 
spoločnosti Dan Farm Jozef Šnegoň. Tento rozhľa-
dený muž v  priebehu necelého desaťročia vybu-
doval skvelý 40-členný work team, ktorý odhaľuje 
obrovský produkčný potenciál južného Slovenska.
Čo priniesli Dáni do novozaloženej firmy? Len 

kapitál? Bol by to veľmi zjednodušený pohľad. 
Riaditeľ vraví, že z Jutského poloostrova prišla pre 
našich ľudí nová motivácia a  kultúra pracovných 
vzťahov, objavilo sa nové vnímanie podnikania, 
vrátane niečoho, čo by sme mohli nazvať novým 
podnikateľským dizajnom. K  nemu patrí celkový 
pohľad na polia a farmu ako ich centrum. Veď tým, 
ako chotár a hospodárske dvory vyzerajú, sa začí-
na komunikácia poľnohospodárov s verejnosťou.
Farme v  Blahovej dominuje sklad na obilniny 
a  olejniny, ktorý pojme do svojich útrob 15  tisíc 
ton zrna. Je to na pohľad jednoduchá a  predsa 
architektonicky a  účelovo veľkolepá stavba. Dán-
ske riešenie so sedlovou strechou, pod ktorou sa 
do výšky 15 metrov vŕši obilie zospodu intenzívne 
prevetrávané vzduchom, najprv zaskočilo sloven-
ské stavebné orgány. Stavbu napokon povolili. Je 
novou dominantou priestoru, hlavne však umož-
ňuje kvalitne a  na dlhé obdobie skladovať rast-
linné produkty a  robiť obchody v  čase, keď ceny 
hrajú pestovateľom do kariet.
V  Blahovej pracuje špičková poľnohospodárska 
technika. Zmieňme sa o  stroji, ktorý vždy, keď sa 
objaví na poliach, priťahuje pozornosť. Je to páso-
vý traktor Challenger, ktorý ťahá 24 metrov dlhú 
„vlakovú súpravu“ závesného náradia. Na jeden 
prejazd orie, hnojí a seje, a to s úctyhodným výko-
nom 220 až 240 hektárov za 24 hodín.
Lenže ani najlepší sklad či technika by nič nezmohli 
bez ľudí. Keď si ráno sadne manažér rastlinnej vý-
roby Tomáš Lelovič k počítaču, ba vlastne v ktorú-
koľvek hodinu dňa, vidí presne, čo sa deje na po-

liach – vďaka GPS systému má prehľad o strojoch, 
výkonoch, spotrebe palív. Vďaka prísnemu sledo-
vaniu všetkých nákladových položiek a  pohybu 
peňazí má vždy aktuálne informácie o  spotrebe 
materiálov a  režijných nákladoch. Tento systém 
dokonalého kontrolingu vytvorila finančná riadi-
teľka Ivett Novotná. „Nám náklady nemôžu uletieť, 
máme ich nepretržite pod kontrolou,“ vraví táto 
dáma, čo si výborne tyká s číslami.
Končí sa érou supertechnológie klasické poľno-
hospodárstvo? „Vôbec nie, stále je tu človek a jeho 
potešenie z  nového spôsobu práce. Náš podnik 
je ukážkou možností koncentrácie a špecializácie, 
ukážkou toho, kam sa uberá moderné poľnohos-
podárstvo,“ hovorí Jozef Šnegoň. A potom dodáva, 
že v spoločnosti Dan Farm objavili nové možnosti 
hospodárenia na pôde spojením dánskeho a slo-
venského pohľadu na vec, spojením dvoch národ-
ných naturelov. „Prekvapila nás dánska otvorenosť 
a  priateľskosť, spoluprácou sme zistili, že máme 
bližšie k sebe, ako sme si mysleli,“ vraví. A rozpráva 
o tom, ako sa Slováci a Dáni zblížili aj vďaka firem-
ným pracovno-poznávacím cestám, pri ktorých 
našinci strávili nezabudnuteľné chvíle v  domác-
nostiach svojich dánskych kolegov.

KontaKt
Dan-Farm, s.r.o.
Hlavná 65
930 32 Blahová
Riaditeľ: Ing. Jozef Šnegoň, PhD.
Tel.: +421/ 31/ 5587 129,191
Fax: +421/ 31/ 5587 139
e-mail: danfarm@danfarm.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 6 580 ha
Počet evidenčných pracovníkov / Employees 39
Čistý zisk / Net Profit 3 831 527 €
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee 98 244 €

Dan-Farm Blahová is a young company; however it has already gained a respect amongst agro companies 
in Slovakia. In 2006 Danes as investors entered into Agromy Blahová in Dunajská Streda district, and not 
only modernized the company, but also introduced new motivation, incentives and a new labour culture 
a partnership culture. Danes gave trust to a selected Slovak management responsible for six farms. The 
achieved high productivity and efficiency comes from modern technologies, ideal set-up in the controlling, 
but especially from the fact that 40 people (from the first manager to the last service man) - all perfectly 
understand what they are doing, have necessary skills and knowledge. No  coincidence that the Dan 
Farm has ranked as the second best agro company farming via the evaluation scheme of 18th annual 
competition Top Agro Slovakia.

Riaditeľ Ing. Jozef Šnegoň.

K vysokej produktivite práce vedú najvýkonnejšie stroje.

Riaditeľ Ing. Jozef Šnegoň, finančná riaditeľka Ing. Ivett 
Novotná a Tomáš Lelovič v sklade obilia.
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PD Rastislavice  
– manažér sa vzdeláva celý život

Značka či meno zaväzuje. Ak sa povie Volks-
wagen či Toyota, každý si predstaví spo-
ľahlivé nemecké alebo japonské auto. Spo-

ľahnúť sa na dobrú povesť je veľká vec a nositeľa 
dobrého mena, lebo oň ide, veľmi zaväzuje. Zavä-
zuje vyrobiť dobrý výrobok, zaväzuje, že podnik 
dosiahne dobré výsledky, že ja ako manažér ne-
sklamem.
Tejto zásady sa už roky drží inžinier Pavol Klin-
ka, v  tejto chvíli zrejme najdlhšie slúžiaci pôde 
– svojej veci a cti profesionálny slovenský poľno-
hospodár. Keď začiatkom deväťdesiatych rokov 
v  Rastislaviciach zakladali družstvo na pozostat-
koch bývalého štátneho podniku Agrokomplex, 
predtým Veľkovýkrmne Palárikovo, hľadali vhod-
ného človeka, ktorý by sa ujal novozaloženého 
podniku. Voľba Pavla Klinku sa ukázala správnym 
a šťastným riešením.
Aký otec, taký syn – aký manažér, taký podnik, 
dalo by sa s istým zveličením parafrázovať známe 
slovenské príslovie. Je to manažér, ktorý navo-
dí v  každom podniku určité zvyklosti a  dodá im 
neopakovateľný osobný rukopis. V  zásade všetci 
v poľnohospodárstve robia to isté a predsa dosa-
hujú rozdielne výsledky. Úspech v konečnom dô-
sledku závisí od znalostí, schopností dobre mana-
žovať celý orchester spolupracovníkov a najmä ísť 
ostatným príkladom. Tam, kde šéf je prvý v práci, 
kde jasne ukáže, že rozumie pôde, rastlinám, stro-
jom, tam sa všetko hýbe akoby samo od seba.
Tak nejako to vyzerá v PD Rastislavice. Lenže nič 
ani v  poľnohospodárstve nie je zadarmo. Pavol 
Klinka je oduševnený poľnohospodár, je to človek, 
ktorý sa nehanbí povedať, že rodná zem, keď ju 
pluh obráti, mu vonia. Je presvedčený agronóm, 
ktorý netrpezlivo čaká, kedy z polí zíde sneh, zem 
obschne a bude súca na sejbu, s  radosťou mädlí 
zrno v ruke.
Veru tak, niet dobrého poľnohospodára, ktorý ne-
drží ruku na tepe prírody. Na jar roku 2013 sa len 
zopár podnikom podarilo zasiať jačmeň v  marci. 
Bolo medzi nimi aj družstvo v Rastislaviciach. Ešte 
v máji v dôsledku chladnej a studenej jari vyzeral 
jačmeň ako nedôchodča a potom sa udial zázrak. 
Ten zázrak, ktorý čaká na pripraveného. Vraví sa, 
že počasie dokáže naprávať veci, ktoré predtým 
pokazilo. No áno, lenže aj agronóm musí zarovno 
s ním držať krok.
Bezmála 60-ročná prax, také niečo je v  sloven-

skom poľnohospodárstve ojedinelé. Pavol Klinka 
môže byť príkladom celoživotného vzdelávania 
sa. Ak v  Rastislaviciach používajú najnovšie od-
rody obilnín, hybridy repky a kukurice, tomu zod-
povedajúce formy výživy a ochrany rastlín, je to aj 
preto, že prvý muž tohto podniku sám vstrebáva 
nové informácie a núti tak robiť celý tím ľudí okolo 
seba. Možno je to tým, že Pavol Klinka je bývalý 
pedagóg, učiteľ, ktorý to, čo kázal svojím žiakom, 

plní, aby sa nespreneveril vlastným zásadám.
Je radosť pracovať bok po boku tohto muža 
a oplatilo by sa do tohto podniku, ako sme už raz 
v  Top Agro napísali, posielať vysokoškolákov na 

prax. Nielen kvôli tomu, aby mladí ľudia precítili 
vôňu pôdy, ale aby videli, čo obnáša deň, týždeň, 
mesiac práce manažéra. Bolo by dobré, keby uni-
verzita využívala viac poznatky manažérov z pra-
xe, aby profesionáli, ktorí zažili stovky rôznych 
situácii, aké vie narežírovať príroda a, samozrej-
me, život vo firme, ukázali študentom, ako veci za 
pochodu riešiť.
PD Rastislavice nie náhodou zvíťazilo v kategórii 
družstiev v osemnástom ročníku Top Agro Sloven-
sko a celkove skončilo tretie. Na čele tohto podni-
ku stojí muž, ktorý nehľadiac na svoj vek, si zacho-
váva vitalitu, sviežu myseľ a skvele burcuje a zve-
ľaďuje svoj tím. Lebo dôležitá je Klinkova zásada, 
aby všetci mali pocit, že sa na rozvoji družstva po-
dieľajú, že je to naozaj ich podnik, že rastislavický 
chotár už zďaleka dáva najavo – tu pracujú ľudia, 
pre ktorých sa hospodárenie na pôde stalo láskou 
a poslaním zároveň.

K modernizácii a zveľadeniu hospodárstva 
PD Rastislavice významne prispeli aj 
prostriedky z Programu rozvoja vidieka. 
Tie družstvo použilo napríklad pri rozšírení 
skladovacích kapacít na obilniny a kukuricu, 
keď vybudovalo ďalšie nové silo s kapacitou 
420 ton. Ďalej to bol sklad priemyselných 
hnojív či rekonštrukcia haly na 
poľnohospodárske mechanizmy. Dovedna 
išlo v rokoch 2012 a 2013 o investície v sume 
273 644 eur.

KontaKt
Poľnohospodárske družstvo
941 08 Rastislavice
Riaditeľ: Ing. Pavol Klinka
Tel.: +421/ 35/ 6478 157
e-mail: sdrr@datagate.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 1 205 ha
Počet pracovníkov / Employees 16
Zisk bez dane / Profit 439 617 €
Pridaná hodnota na pracovníka / Addet Value per Employee 46 925 €

The agricultural cooperative farm in Rastislavice is among the best farming agro cooperatives in Slovakia. 
It is operating in the district of Nové Zámky and oriented in grain, rape and maize growing. The cooperative 
farm is famous for its high intensity production, and in good years reports harvest in maize over 10 
tons, in wheat 6 - 7 tons, in rape of 3 – 3.5 tons in average per a  hectare. Only sixteen-member team is 
a showcase so that in modern agriculture there is a way how to work effectively and only with a handful of 
people. Ratislavice farm leaders are observant to the natural environment and attentive about wellness of 
employees - financial support goes for regeneration and holidays of their people.

Nové silo s kapacitou 420 ton.

Riaditeľ Ing. Pavol Klinka.
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V Sládkovičove  
chodia ľudia do práce s úsmevom

Ekologická spoločnosť SEMA HŠ, 
s.r.o., v  Sládkovičove patrí už 
niekoľko rokov k  popredným 

poľnohospodárskym firmám na Slo-
vensku. V 18. ročníku súťaže Top Ag-
ro zaujala štvrtú priečku v celkovom 
poradí. Popri ekonomike, ktorá je 
odrazom vysokej profesionality ma-
nažmentu a celého osadenstva však 
boduje aj v súťaži o Najkrajší chotár 
na Slovensku. Dvor spoločnosti, kde 
sa človek cíti veľmi príjemne, pripo-
mína zahraničnú firmu. Poriadok 
a  sadové úpravy vravia o  hospodá-
roch, ktorí sa nechcú dať pred nikým 
zahanbiť. Navyše – poľnohospodár-
ske mechanizmy dostali najnovšie 
aj parkovisko, na ktorom má každý 
z  nich svoje presne určené a  ozna-
čené miesto. Keďže každý stroj má 
aj svojho pána, tak sa o  parkovacie 
miesta má kto starať. „Toto sa však 
nedá nikomu nadirigovať. Presvedči-
li sme ľudí, že to parkovacie miesto je ich, a tak by 
malo aj vyzerať. Lebo stále platí slovenská ľudová 
múdrosť, že gazdu poznať po dvore,“ vysvetľuje 
konateľ spoločnosti Ing. Marian Halmeš.
Ktosi múdry raz povedal, že svet sa skladá z malič-

kostí, ktoré vytvárajú celok. Aj pre-
to v  Sládkovičove nič nenechávajú 
na náhodu. Spoločnosť hospodári 
v  piatich katastroch v  kukuričnej 
oblasti trnavskej tabule. Ukážkou vy-
sokej odbornosti sú polia bez burín, 
s vyrovnanými a zdravými porastmi. 
„Keďže hospodárime v  ekologic-
kom systéme, namiesto chemickej 
ochrany sa musíme venovať me-
chanickým zásahom, ako je naprí-
klad bránenie, plečkovanie či ručné 
okopávky,“ iba lakonicky konštatuje 
agronómka Gabriela Šeböková. Je 
to náročnejšie na pohonné látky, ale 
podľa nej sa to kompenzuje tým, že 
nekupujú chemické ochranné pro-
striedky. V  spoločnosti nezabúdajú 
ani na pravidelné vykášanie zele-
ných pásov medzi kultúrnymi po-
rastmi a verejnými komunikáciami či 
poľnými cestami. Zabraňujú tak pre-
nosu burín do porastov a okoloidúci 

majú prekrásny výhľad na dozrievajúcu pšenicu, 
jačmeň, kukuricu. V spoločnosti tiež vedia, že kraji-
notvorba – to sú aj remízky s takou zelenou vege-
táciou, ktorá chráni poľnú zver pred páľavami a že 
popri poľných cestách je vhodnejšie vysádzať také 

dreviny, ktoré nespôsobujú starosti a  problémy 
alergikom. Mimochodom ovocie zo sadu na dvore 
si dajú vypáliť a majú po ruke pozornosť v peknom 
balení pre obchodných partnerov. Zväčša zo za-
hraničia, kde vedia oceniť biokvalitu. Jednoducho, 
v Sládkovičove vedia, ako na to.
Konateľ Ing. Marian Halmeš vie a  33-ročná prax 
v  poľnohospodárskej výrobe mu dosvedčila, že 
ľudia nemajú radi príkazy a zákazy. Ak si manažér 
vytvorí priam partnerský vzťah nielen s najbližšími 
spolupracovníkmi, ale so všetkými zamestnanca-
mi, tak robota ide každému od ruky. Ak sa k tomu 
priradí odbornosť, dostavia sa aj ekonomické vý-
sledky.
Starostlivosť o pôdu v chotári tamojších hospodá-
rov nie je jednoduchá. Aby vydala kvalitu, potre-
buje moderné stroje a náradia, predovšetkým však 
– dostatok vody. Preto investujú do zavlažovania 
aj do poľných mechanizmov, ktoré zabezpečia 
dobré hospodárenie s  vodou v  pôde. „Úrody nie 
sú vyššie, to je daň ekologickému systému hospo-
dárenia,“ konštatuje agronómka a Marian Halmeš 
dodáva: „Dôležitá je kvalita, ktorú potom dokáže-
me aj dobre speňažiť. Keďže firma rastie, snažíme 
sa ľuďom vytvoriť také podmienky, aby chodili do 
práce s úsmevom. Patria k tomu aj nadpriemerné 
zárobky. Naši ľudia si tie peniaze zaslúžia.“

Program rozvoja vidieka umožnil 
zmodernizovať strojový a technologický 
park. Obohatili ho o teleskopický 
manipulátor, kombajn Claas Lexion 560, 
traktor Fendt aj o rôzne náradia v celkovej 
hodnote viac ako pol milióna eur. Pribudla 
čistička odpadových vôd, umývacia rampa, 
obilné silá, rekonštruovali násypné koše. 
Tieto investície sa v rokoch 2009 až 2012 
vyšplhali na ďalších takmer 400 tisíc eur. 
Vďaka európskym peniazom v súčasnosti 
ešte budujú odsávanie prachových častíc za 
148 560 eur.

KontaKt
SEMA HŠ, s.r.o.
Nový Dvor 1862
925 21 Sládkovičovo
Riaditeľ: Ing. Marian Halmeš
Tel.: +421/ 31/ 7841 721
Fax: +421/ 31/ 7841 923
e-mail: sekretariat@sema.sk
www.sema.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 1 291 ha
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee 36 046 €
Zisk / Profit 446 000 €

SEMA HŠ, s.r.o. is a limited company operating in Sládkovičovo, which already for several years has ranked 
among top agricultural firms in Slovakia. The 18th Top Agro annual competition of the best managements 
put this company on the  fourth position in a  total evaluation scheme. Good points were obtained for 
the company economy, which is showing high professional skills of its management as well as of all its 
personnel. In the competition for the Most Beautiful Farmyard in Slovakia further good points were given 
to SEMA. Farming activities of the company are spread within five cadastres in the noted maize region of 
Trnava Table. It is a real showcase of high expertness professional approach: no weed on fields, aligned 
healthy field crops. Organic production – especially bio grain and maize, and also seeding materials are 
greatly appreciated mainly by foreign clients.

Na parkovisku má každý stroj svoje vymedzené miesto.

Marian Halmeš a agronómka Gabriela Šeböková v čase horúčav diskutujú o postupe prác aj v altánku na dvore.

Alergické dreviny nahrádzajú 
v podniku popri poľných cestách 
ovocnými stromčekmi.
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V PD Kolta boli radikálne 
zmeny nevyhnutné

Hovorí sa, že porevuločné slovenské poľ-
nohospodárstvo v  súčasnosti prežíva tretí 
prerod, v  ktorom sa vytvárajú nové silo-

čiary, mení sa organizačná a  výrobná štruktúra 
a preskupujú sa majetkové pomery. V rámci toho 
je zaujímavé sledovať, ako sa dokážu vyrovnať so 
súčasnými výzvami poľnohospodárke podniky, 
ktoré už prešli peripetiami pôsobenia trhových síl.
Poľnohospodárske družstvo v  obci Kolta si od 
svojho založenia koncom päťdesiatych rokov cez 
zlúčenie s  družstvom zo susednej obce Čechy 
v roku 1974 až po súčasnú dobu zachovalo svoju 
pôvodnú formu. A ako klasické družstvo so silnou 
rastlinnou, špeciálnou i  živočíšnou výrobou hos-
podárilo celkom úspešne. Ale postupne strácalo 
dych a v posledných rokoch minulého desaťročia 
sa dostalo do veľkých ekonomických a finančných 
problémov. V  roku 2009 to vyústilo do straty na 
hospodárskom výsledku v  hodnote 865 tisíc eur, 
ktorá sa v nasledujúcom roku zvýšila na 1,3 milió-
na eur.
Bolo jasné, že situáciu treba radikálne riešiť. Už 
v roku 2010 vstúpil do družstva nový majiteľ, do-
šlo k  odkúpeniu majetkových podielov, zmenila 

sa aj členská základňa. Predsedom družstva sa 
stal Ing. Jozef Őszi. Vznikla však nová organizačná 
štruktúra, v  ktorom predseda už nie je v  pracov-
nom pomere. „O  chod družstva sa stará výkonný 
manažment,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Ing. Bar-
tolomej Takáč.
Nové vedenie stálo pred neľahkou úlohou: zasta-
viť úpadok družstva, zastabilizovať hospodárenie 
a finančnú situáciu a postupnými krokmi obnoviť 
dôveru obchodných partnerov. „Veď po našom 
nástupe sme museli vyrovnať záväzky veriteľov 
a dodávateľov ešte aj z  roku 2005,“ hovorí Ing. B. 

Takáč. Našťastie, už po dvoch rokoch premyslenej 
a tvrdej práce vidieť prvé výsledky. Je za tým veľa 
práce, niekedy aj nepopulárnych opatrení, ale aj 
tie vychádzali z presných a podrobných analýz. Tie 
jednoznačne potvrdili, že živočíšna výroba v tom-
to družstve nemá momentálne šancu prežiť. Chov 
ošípaných i hovädzieho dobytka bol v dezolátnom 
stave. Chovné priestory boli zastarané, neudržia-
vané, technológia a kvalita stáda v katastrofálnom 
stave,  boli veľké problémy aj s  pracovnou morál-
kou. „V  roku 2009 bolo v stáde 146 dojníc s prie-
mernou dojivosťou 4 380 litrov ročne,“ spomína 
ekonómka družstva Ing. Mária Borzová. Priemer-
ná mesačná odmena v družstve v roku 2010 bola 
461 eur, vlani však už 779 eur.
Nelichotivá bola situácia aj v špeciálnej rastlinnej 
výrobe, konkrétne v  100-hektárovom vinohrade 
a v 32-hektárovom ovocnom sade. V roku 2010 sa 
nepodarilo predať ani kilogram hrozna. Aj tam sa 
žiadali radikálne opatrenia. Začalo sa postupné vy-
klčovanie vinnej révy a ovocných stromov.
V  koltskom chotári bola dosť zanedbávaná aj 
pôda. Ale po dvoch rokoch intenzívneho hnojenia 
hlavne fosforečnými a draselnými hnojivami už sa 
prejavujú pozitívne výsledky.
Dôležitú súčasť plánu obnovy družstva sú investí-
cie do strojového parku. V roku 2011 preinvestova-
li vo firme do nákupu strojov a zariadení vyše 506 
tisíc eur, v  roku 2012 ešte 247 tisíc eur. Pribudol 
traktor Fendt s  300 PS, GPS riadenie do traktora, 
váha, postrekovač, diskový podmietač… Zároveň 
družstvo investovalo aj do vzdelávania a preškoľo-
vania pracovníkov.
Riaditeľ zdôrazňuje, že cieľom je dostať podnik do 
normálnej kondície. Zbavením sa nerentabilných 
výrob sa oslobodili od najťažších balvanov, hoci 
ich obnovu v budúcom priaznivejšom období ne-
zavrhli. V klasickej štruktúre rastlinnej výroby popri 
olejnín sa chcú špecializovať hlavne na pestovanie 

kukurice a pšenice s dôrazom na domáce sucho-
vzdorné odrody, ktoré sa najviac hodia do tunaj-
ších prírodno-klimatických podmienok.
Po dobudovaní strojového parku by malo druž-
stvo fungovať ako moderný poľnohospodársky 
podnik, v ktorom výkonné stroje ovládajú vyško-
lení vzdelaní ľudia. Niektoré kroky týmto smerom 
sa už urobili. „Zamestnanci napríklad už nemajú 
strach z  nových zariadení, vedia ich obsluhovať, 
a to ma teší,“ priznáva Ing. B. Takáč. Podľa športo-
vej terminológii hráči tu ostali tí istí, vymenilo sa 
len vedenie, ale je záujmom všetkých, aby spolu-
práca bola úspešná a prinášala aj výsledky. A o to 
ide každému.

 KontaKt
Poľnohospodárske družstvo
941 33 Kolta
Riaditeľ: Ing. Bartolomej Takáč
Tel.: +421/ 35/ 6479 116
e-mail:  
takac.bartolomej@gmail.com

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 1 856 ha
Výnosy / Output 2 543 tisíc €
Náklady / Costs 2 112 tisíc €
Počet zamestnancov / Employees 24

Ing. Mária Borzová, ekonómka družstva a Ing. Bartolomej Takáč, výkonný riaditeľ majú presný a podrobný prehľad 
o ekonomike a financiách družstva.

Agronóm Ing. Michal Martosy (vpravo) kontroluje prácu traktoristu Petra Almáša.

The agricultural cooperative farm in Kolta since its establishing at the end of 50s, and after a merger with 
a cooperative farm from a neighbour municipality Čechy in 1974, has up to present days retained its original 
form and it is farming in the district of Nové Zámky. In 2010 a new owner joined the cooperative farm, there 
had been a settlement (redemption) in shares, and also the membership base was changed. At present only 
the plant production is developed, grown is mainly maize and wheat, beside that also rape and sunflower, 
spring and winter barley. Kolta is gradually reshaping its machine park, over € 750,000 investments were 
made in purchases of new machinery and equipment in the past two years. Among the purchases the 
farmers obtained a weight, sprayer, disc harrow, Fendt tractor with 300 PS, GPS for the tractor. At the same 
time investments went also for training and retraining of the employees.s
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Danubius Fruct  
ponúka ovocie, ktoré vždy chutí

Na Slovensku nikdy nebola nú-
dza o ovocie mierneho pásma. 
Urodilo sa ho dostatok a najmä 

sušenými slivkami, jablkami či hruška-
mi naši predkovia zásobovali rozľahlý 
rakúsko-uhorský trh. Dnes je všetko 
inak, doma sa dopestuje len jedna 
tretina z celkovej spotreby ovocia (bez 
citrusov), zvyšok, celé dve tretiny sa 
dovážajú. Krajina by pritom mohla byť 
sebestačná.
To by sa, pravda, muselo pestova-
nie ovocia sprofesionalizovať, aby sa 
intenzitou produkcie, kvalitou, ale 
aj finalizáciou vyrovnalo západoeu-
rópskym producentom. Spoločnosť 
Danubius Fruct v  Dunajskej Lužnej 
ukazuje, ako na to.
Každý rok začiatkom októbra otvára 
Danubius Fruct brány svojich sadov, 
ale aj skladov verejnosti. Ľudia už po-
znajú značku Dobré jablká, ale až keď 
uvidia jablone obťažkané dokonale 
vyfarbenými plodmi, rozľahlé skladovacie priesto-
ry a pestrú odrodovú skladbu, uvedomia si, že ovo-
cinárstvo je moderné hospodárske odvetvie využí-
vajúce najnovšie technológie a vedecké poznanie.
Všetky sady majú v Danubius Fructe pod závlahou, 
tie, ktoré založili nedávno, sú aj pod sieťami, ktoré 

chránia stromy a plody pred nepriazňou počasia, 
napríklad ľadovcom. Založiť dnes sad znamená 
vyhovieť nielen potrebám stromov, ale poznať aj 
chute a vkus spotrebiteľov. Ako čas plynie, ukazuje 
sa, že rastúca časť populácie inklinuje napríklad 
k sladkým typom jabĺk, ľudia dajú na dokonalé vy-
farbenie plodov. Objavuje sa skupina mimoriadne 
náročných zákazníkov, ktorí si žiadajú jablká, ktoré 
takpovediac vybočujú z radu. Takými sú Fuji Kiku 
a Evelina.
Ide o  tzv. klubové odrody, pestovanie ktorých si 
musí ovocinár zaslúžiť. Aby ich mohol pestovať, 

musí spĺňať, ako pripomína vedúci sadov spoloč-
nosti Danubius Fruct Peter Íro, vysoký pestova-
teľský štandard. Posudzuje sa dokonca výmera 
odrôd, a  to preto, aby pestovateľ dokonale splnil 
nároky jednej aj druhej odrody. Už viac než 10 ro-
kov na slovenskom a českom trhu pôsobí značka 

„Dobré Jablká“, ktorú systematicky firma buduje, 
aby bola synonymom kvalitného domáceho ovo-
cia. Od roku 2012 bola vytvorená značka „ Naše“. 
Pod touto značkou sa realizuje predaj ovocia, kto-
ré má znaky ľahkých povrchových kvalitatívnych 
defektov ako sú napríklad ľahký ľadovec, ľahké 
mechanické, alebo mrazové poškodenia a  pod. 
Značka Naše vznikla aj z  dôvodu zabezpečenia 
dobrých predajných cien pestovateľom, ktorí boli 
zasiahnutí nepriazňou počasia.
Zdalo by sa, že niet nič jednoduchšie, ako zasa-
diť strom. Lenže aj moderné ovocinárstvo je stá-

le fabrika pod holým nebom, ktorá čelí výkyvom 
počasia. Ak má ovocinár závlahy, dokáže vyrovnať 
nielen deficit vlahy, ale prostredníctvom závlaho-
vej vody môže optimalizovať aj výživu ovocných 
stromov. Výživa spolu s ochranou proti chorobám 
a  škodcom je dnes celá veda. Nerobí sa naslepo, 
ale vychádza sa z  rozborov pôdy na obsah živín. 

Ten v Danubius Fructe aktualizujú kaž-
dé tri roky a prihnojovanie na list sa ro-
bí vždy po júnových analýzach listov. 
Výživa sa potom presne dopĺňa podľa 
potrieb stromov o mikroprvky.
Spotrebitelia chcú špičkové ovocie 
– keď doma pestujú jablká, lámu si 
hlavy, prečo sú pehavé. Nuž preto, že 
na rozdiel od Danubius Fructu nedo-
pĺňajú výživu o vápnik. Počas vegetá-
cie ide, ako vysvetľuje Peter Íro, o 5-6 
postrekov.
Hoci jablká patria k najžiadanejšiemu 
ovociu, spotrebitelia čoraz viac túžia 
po čerstvom drobnom ovocí. V Danu-
bius Fructe v  kooperácii s  Plantexom 
majú už desať hektárovú plantáž ja-
hôd a na pol hektárovej ploche maliny. 
Slovensko má podobne ako pri jabl-
kách výborné podmienky aj na pesto-
vanie tohto ovocia, ktoré na rozdiel od 
dovozového vyniká aromatickosťou 
a  príjemnou, dostatočne výraznou 
chuťou. Nejde o  vizuálne pekné ovo-

cie, ktoré je v ústach mdlé, ale o dokonale vyzretý 
produkt. Nemusí byť dopravený na obrovské tisíc-
kilometrové vzdialenosti a preto predčasne odtrh-
nutý. Dozrie doma a  obratom je na pulte nielen 
podnikovej predajne, ale aj v obchodnom reťazci. 
Umožňuje to dobrá organizácia zberu a následná 
úprava ovocia – počnúc triedením a končiac bale-
ním do vkusných obalov.
Je dobré, keď firma raz do roka pozve zákazníkov 
na svoj dvor a otvorí im oči. Ľudia chcú byť dnes 
informovaní, nemajú radi tajnosti. O výžive sa ho-
vorí čoraz viac, je súčasťou životného štýlu. Ovocie 
upevňuje zdravie, zlepšuje náladu, robí prostredie 
hneď dva razy krajším – najprv v prírode, keď stro-
my na jar kvitnú, a potom v lete a jeseni, keď plody 
dozrejú. Napokon, keď ovocie spočinie v mise, je 
ozdobou každého stola.

K rozvoju firmy prispelo aj využitie 
európskych fondov. Danubius Fruct ich 
použil pri zakladaní sadov, čo umožnilo 
vybaviť ich kvapkovou závlahou, 
protimrazovými sieťami a tiež pri budovaní 
skladového hospodárstva triediacich 
a baliacich technológií.

KontaKt
Danubius Fruct, s.r.o.
Konateľ: Ing. Jozef Vozár
Lipnická č. 3035/162
900 42 Dunajská Lužná
Tel.: +421/ 2/ 4020 8104
Fax: +421/ 2/ 4020 8120
e-mail: vozar@dobrejablka.sk
www.dobrejablka.sk

Výmera sadov / Orchards Acreage 120 ha
Počet stálych pracovníkov / Employees 70
Obrat / Turnover 3,9 mil. €

Danubius fruct is a top fruit –growing company operating in Slovakia. It manages 120 hectares of orchards, 
the harvested fruit is perfectly protected in high capacity storages with fully controlled atmosphere and 
ready to store up to 8 000 tons of fruits. This firm is a showcase of a prolific and versatile Slovak-Belgium 
cooperation. Jozef Vozár had set up 18-hectares orchard and later decided to take on a  partner – his 
Belgian friend Wim Woters. In the course of more than fifteen years they together developed the company, 
which is now selling fruits and fruit juices to big store chains in Slovakia. 80 percent of cherries go for exports 
to the most challenging markets in the Western Europe. The company has 70 permanent staff employees, 
but in the main season there are about 300 people working for them.

Vedúci sadov Peter Íro.
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V nevericiach vedia, že bez investícií 
do výroby nie je ekonomika

Poľnohospodárske družstvo Neverice gazduje 
v 15 katastrálnych územiach, pričom najväč-
šie výmery pôdy užívajú v katastroch šiestich 

obcí: Jelenec, Neverice, Kostoľany pod Tríbečom, 
Velčice, Sľažany a Ladice. Už dlhodobo patrí k zis-
kovým poľnohospodárskym firmám. Aj napriek to-
mu, že živočíšna výroba je stratová. Predseda druž-
stva Ing. Peter Horňáček vysvetľuje, že roky ich drží 
najmä rastlinná výroba a  dodáva: „Modernizovali 
sme technologický park a  pozornosť venujeme 
odbornej starostlivosti o pôdu.“
Tá sa im odvďačuje dobrými úrodami. Bez agro-
chemických skúšok, ktoré usmerňujú samotnú vý-
živu, by sa však ďaleko nedostali. Ale ani bez osobi-
tého prístupu k spracovaniu ťažkých ílovitých pôd. 
Pravda, sú to náklady, ale podľa Petra Horňáčka sa 
bez investícií do výroby nedajú dosahovať dobré 
výsledky. A  recept je jednoduchý. „Nakúpili sme 
podrývače, ktoré spoľahlivo rozrušia príliš tuhé 
pôdy. Jednoducho zhutnené podorničie vyzdvih-
nú a potom sa v pôde dokáže udržať voda. A tak 

napríklad koreň repky nenarazí na zhutnené po-
dorničie, ale dostane sa do väčšej hĺbky, kde je 
lepšie hospodárenie s vodou. V roku 2012 napriek 
tomu, že bol suchý rok, nám repka v našich pod-
mienkach dala 3,4 tony z hektára. A to nás ešte na 
90 hektárovej výmere postihol ľadovec,“ vysvet-
ľuje predseda. V  každom prípade však podľa ne-
ho symbióza pestovateľského fortieľu, modernej 
techniky, vzťahu ľudí k práci a správnych rozhod-
nutí v správny čas prináša dobré výsledky.
Nosnými plodinami v družstve sú obilniny. „Vlaňaj-
šie realizačné ceny nám dobre naplnili družstevnú 
kasu,“ konštatuje ekonómka Marta Ráczová. Vďa-
ka skladovým možnostiam sa nemusia v  Neveri-
ciach po zbere ponáhľať s  predajom. V  skladoch 
s kapacitou 15 tisíc ton dokážu uchovať prakticky 

celú úrodu obilia. V družstve sa držia toho, že bez 
investícií do výroby niet napredovania. Aj vďaka 
európskym peniazom modernizovali farmy, čo sa 
tiež významne odzrkadlilo na hospodárskych vý-
sledkoch.
Vysoká odbornosť sa udomácnila aj v chove hos-
podárskych zvierat. Chovajú tisíc sto kusov slo-
venského strakatého dobytka, z čoho je 430 doj-
níc. Ročne dorobia 3 milióny litrov mlieka, ktoré 
dodávajú do Kežmarskej mliekarne. Uvažujú však, 
že stádo mierne zmenšia. Pri súčasnej cene mlieka 
by tak čiastočne znížili stratu. Inžinier P. Horňáček 
však zdôrazňuje, že hovädzí dobytok si ponechajú. 
O ich býčky je záujem najmä v Českej republike.
Pýchou družstva je danielia zverofarma, rozpre-
stierajúca sa na 170-hektárovej výmere v  katastri 
obce Velčice na úpätí Tríbečského pohoria. Vznikla 

ako prvá na Slovensku v roku 1986 a dnes je v nej 
750 danielov. Zvernicu založili kvôli produkcii mä-
sa, ale jeho ceny nenaplnili zámery družstva. Keď 
sa Peter Horňáček stal v  roku 2000 predsedom, 
rozhodol o predaji živých zvierat. Záujem o ne ma-
jú najmä poľovnícke združenia, ktoré potrebujú 
dobrý genofond na zazverovanie svojich revírov. 

„Ekonomika chovu danielej zveri sa tak podstatne 
zmenila,“ konštatuje predseda družstva.

V Nevericiach v posledných rokoch 
modernizovali farmy za viac ako dva 
milióny eur. Investovali do poľných hnojísk, 
hnojných koncoviek, rekonštruovali silážne 
žľaby, zastrešili výbehy pre hovädzí dobytok. 
Tieto aj ďalšie stavebné úpravy sa vyšplhali 
na 1 milión 187 tisíc eur. Kúpili kolesové 
traktory, manipulátory, samozberacie vozy, 
kypriče pôdy, kŕmny voz a inú techniku za 
979 tisíc eur. Finančný príspevok z Programu 
rozvoja vidieka dosiahol 40 percent 
oprávnených nákladov a predstavoval sumu 
viac ako 866 tisíc eur.

KontaKt
Poľnohospodárske družstvo
951 72 Neverice
Predseda: Ing. Peter Horňáček
Tel.: +421/ 37/ 6315 233
Fax: +421/ 37/ 6315 210
e-mail: pdneverice@stonline.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 3 789 ha
Pridaná hodnota / Addet Value 2 mil. €
Produktivita práce na pracovníka z výnosov / Productivity per Output 63 726 €
Zisk po zdanení / Net Profit 677 796 €

The agricultural farm in Neverice is oriented to growing cereals, oil plants, and to production of cow’s milk 
and fatstock. Its production of milk is about 3 million litres in a year, bulls sales greatly especially in the 
Czech market. A pride of the cooperative farm is its fallow-deer park covering around 170 hectared in the 
cadaster of Velčice municipality on the slopes of Tríbeč mountain range. It was established as the first farm 
of its kind in Slovakia in the year 1986 and so far it keeps 750 heads of fallow deer. The reason why the 
deer field was set up was meat for sale, but after a vigorous start the market prices failed to meet the farm 
management expectations. Therefore 10 years ago a decision was made to start selling live animals and to 
address mainly hunting associations, which are looking for a good genofond and take care about animal 
restocking in their hunting grounds.

Najnovší traktor FENDT s deväťradličným pluhom.

Ing. Peter Horňáček a Marta Ráczová často diskutujú o chode družstva.

Pýchou družstva  
je danielia zverofarma.
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Obec Palárikovo oceňuje  
spoluprácu s Poľno SME

Hoci slovenské poľnohospodárstvo prežíva 
už vyše 20 rokov zložité obdobie, sú firmy, 
ktoré dokazujú, že aj v  takýchto podmien-

kach sa dá podnikať a  dokonca úspešne. To je 
prvé, čo si uvedomí aj návštevník firmy Poľno SME 
v Palárikove. Obec, ležiaca v úrodnej časti južného 
Slovenska, čoraz viac ožíva. Mení sa miesto, kde sa 
aj mladým ľuďom chce opäť usadiť a neutekať do 
mesta za nešpecifikovaným „lepším“.
Je to totiž práve Poľno SME a jeho majiteľ Ing. Zol-
tán Černák, ktorý kúpou tohto sprivatizovaného 
podniku (bývalého štátneho majetku, ktorý vzni-
kol z  grófskych majetkov Károlyiovskej rodiny) 
vniesol život do neho samého, ale aj do Palárikova. 
Dnes tam nájdete okrem modernej poľnohospo-
dárskej výroby aj prosperujúci futbal, fungujúci 
na  zrenovovanom štadióne, bývajú tam aj rôzne 
kultúrne podujatia, obyvatelia sa stretávajú na 
kukuričných dožinkových slávnostiach, pred Via-
nocami zase na posedení pod jedličkou… Práve 
za túto spoluprácu dostal Zoltán Černák od obce 
ocenenie – Čestný občan Palárikova.
Ak toto všetko na jednom mieste funguje, nie je 
to náhoda. Inžinier Černák je totiž nielen skúsený 
poľnohospodársky odborník, ktorý od roku 1966, 
teda celý svoj profesijný život, pôsobil v  tomto 
rezorte. Vidí však život vo všetkých jeho súvislos-
tiach. Preto podporuje aj umenie, šport, vzdeláva-
nie, charitu… Vďaka jeho vzťahu a úcte aj k tomu, 
čo vytvorili generácie pred nami, vyšla publikácia 
o  histórii rodiny Károlyiovcov a  mnohých iných. 
V  areáli Poľno SME opäť ožívajú staré historické 

objekty. Ide najmä o  koniarne či vstupnú bránu 
do kaštieľa (ten patrí v súčasnosti Štátnym lesom). 
Kone sa tam čoskoro opäť vrátia. V  zrekonštruo-
vaných objektoch  bude popri stajniach aj podni-
ková reštaurácia, vinotéka, bowling, spoločenské 
priestory. K  tomu bude patriť parkúrový štadión. 
Otvorenie plánujú na budúci rok a  služby, ktoré 
tam budú poskytovať, budú určené aj pre náv-
števníkov športovo-relaxačného komplexu v bez-
prostrednom susedstve. Tam už funguje ubyto-
vanie a do konca tohto roku dajú do prevádzky aj 
wellness a  fitness centrum so saunovým svetom. 
Areál bude slúžiť najmä na rehabilitáciu zamest-
nancov firmy i obyvateľov Palárikova. Deti z miest-
nych škôlok a škôl v novom bazéne absolvujú pla-
vecký výcvik.
V  súťaži Top Agro Slovensko sa však Poľno SME 
neumiestňuje rok čo rok na poprednom mieste 
pre spomínané aktivity, ale predovšetkým vďa-
ka špičkovým poľnohospodárskym výsledkom. 
Firma sa špecializuje na rastlinnú výrobu. V osev-
ných plánoch až s  55-percentným zastúpením 
dominuje kukurica na zrno, ktorá má v  tejto ob-
lasti ideálne teplotné podmienky. Pravda, darí sa 
jej vtedy, ak ide o rok bohatý na zrážky. Vlaňajšok, 
ale ani tento rok k  ním neplatia. V  poradí druhý 
suchý rok sa podpísal na úrodách. A  tak vlaňaj-
šia priemerná úroda kukurice na zrno vyzerá  
s 7,25 t/ha v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, 
keď to bývalo aj 10 ton, ako isté sklamanie. Na-
priek tomu ide o najlepšie výsledky v regióne. Tre-
ba navyše dodať, že to bolo z výmery 1 847 hektá-

rov. Vlaňajšie sucho neprospelo ani husto siatym 
obilninám, ktoré pestovali na 1 475 ha. Priemerná 
úroda 4,19  t/ha však tiež patrila k  najlepším vý-
sledkom v oblasti.
V  konečnom dôsledku o  priaznivom hospodár-
skom výsledku, ktorý predstavoval vyše 851 ti-
síc eur, rozhodlo dobré speňažovanie a  hlavne 
rozumné hospodárenie. V  tomto má Poľno SME 
výhodu. Jej sesterskou firmou je obchodná spo-
ločnosť Remark, ktorú vedie syn Ing. Z. Černáka 
– Roman. Zameriava sa najmä na nákup vstupov, 
ako sú chemikálie či osivá pre všetky firmy, ktoré 
patria do portfólia ich rodiny. Výhodou je aj to, že 
Poľno SME vlastní silá na 26 tisíc ton zrnovín, čo 
umožňuje predávať zásoby v  čase výhodnejších 
cien.
Inžinier Černák zdôrazňuje, že výsledky všetkých 
firiem ich porfólia sú nielen jeho zásluhou, ale vý-
sledkom práce celého tímu ľudí. Špičkové úrody 
dosahujú aj vďaka uplatňovaniu najnovších po-
znatkov a  spolupráci so špičkovými šľachtiteľmi 
a  pestovateľmi ako je Petr Lámal či  Ľudovít Sle-
ziak. Firma tiež každoročne zakladá poloprevádz-
kové pokusy, kde skúša okolo 120 hybridov kuku-
rice a najnovšie aj okolo 20 odrôd pšeníc.

V posledných piatich rokoch investovala 
firma do modernizácie 1,3 mil. eur, vrátane 
fondov EÚ. Smerovali na vybudovanie 
pozberovej úpravy i skladového 
hospodárstva na 26 tisíc ton zrnovín, 
obnovu dielní, modernizáciu techniky, 
vybudovanie prístreškov na stroje, skladu 
pohonných hmôt. Spolufinancujú z nich aj 
výstavbu spomínaného wellness centra.

KontaKt
Poľno SME
Remeselnícka 2
941 11 Palárikovo
Konateľ: Ing. Zoltán Černák
Tel.: +421/ 35/ 6493 265
Fax: +421/ 35/ 6493 227
e-mail: polnosme@post.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm size 3 500 ha
Hospodársky výsledok / Profit 851 430 €
Priemerná úroda kukurice / Yield of Corn 7,25 t/ha
Počet pracovníkov / Employees 60

Poľno SME Palárikovo belongs among companies with a top plant production, but thanks to its owner, Ing. 
Zoltán Černák this company give hand to prepare sport, culture, educational or charity activities of the 
municipality. At the latest, that is finishing work on the building a modern relaxation-and-rehabilitation 
centre. That project also included reconstruction of a historic building, which was a part of a neighbouring 
manor-house. In the last year, despite of harsh dry year, the firm posted a profit of 851 430 €. Maize harvest 
per a hectare were about 7,25 t/ha and of wheat 4,9 t/ha – it means the top harvests in the region.

Konateľ firmy Ing. Zoltán Černák.

Do konca tohto roku plánujú dokončiť relaxačno-rehabilitačné centrum, ktorého súčasťou bude aj bazén.
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Školské hospodárstvo Búšlak 
zlepšuje reprodukčné ukazovatele stáda

Školské hospodárstvo Búšlak, s.r.o., vo Veľkých 
Dvorníkov uplatňuje certifikovanú ekologic-
kú poľnú výrobu. Vo svojom ovocnom sade 

pestuje aj bioovocie a  pred niekoľkým rokmi bol 
aj producentom biomlieka. Pre veľmi nevýhodné 
ceny však prešli opäť ku konvenčnému spôsobu 
výroby. „Rok 2012 bol u nás z hľadiska hospodáre-
nia a ekonomiky vcelku zaujímavý,“ hovorí Ing. Ju-
raj Nagy, výkonný riaditeľ spoločnosti. „V rastlinnej 
výrobe sme napriek problémom v dôsledku sucha 
dosiahli veľmi slušné výsledky aj vo finančnom 
vyjadrení. Vďaka príjmov hlavne z  predaja biosl-
nečnice a biopšenice sa nám podarilo eliminovať 
výpadok príjmov zo živočíšnej výroby, kde sa nám 
oproti predchádzajúcemu roku znížili tržby za 
mlieko o viac ako 13 percent.“
Pritom výroba mlieka je jedným z  nosných od-
vetví v  podniku, priemerná dojivosť prekračuje 
10 tisíc litrov, ale nepriaznivý cenový vývoj ukrojil 
z  príjmov aj napriek tomu, že objemovo vyrobili 
viac mlieka ako v roku 2011. Podľa riaditeľa práve 
nepriaznivý cenový vývoj ich prinútil, aby sa za-
čali dôslednejšie zaoberať intenzifikáciou nielen 
samotnej výroby mlieka, ale aj reprodukčnými 
ukazovateľmi. „Vedeli sme napríklad, že tzv. me-

dziobdobie medzi dvoma oteleniami kráv je u nás 
dlhé. S  tým súvisí aj úspešnosť pripustenia, ktorá 
sa pohybovala len na úrovni okolo 30 percent,“ 
pripojil sa k  rozhovoru konateľ spoločnosti Pavel 
Bíró. „Preto sme začali hľadať spôsob, ako zlepšiť 
reprodukčné ukazovatele stáda, aby sa znížilo 
450-dňové medziobdobie na aspoň 420 dní. Roz-
hodli sme sa zakúpiť holandský systém zn. Nedap, 
ktorý je založený na meraní a  hodnotení aktivity 
kráv a na základe odchýlok od nameraných a zae-
vidovaných hodnôt bioritmu jednotlivých zvierat 
dáva pomerne presné informácie o období ruje.“
Základnou súčasťou tohto systému je meracie za-
riadenie (čip), ktoré je umiestnené na nohe kravy 
a  rádiosignálom dáva pravidelné informácie do 
počítača o jej pohybe. Počítačový program ich na 
základe dvojtýždňového pozorovania vyhodnotí 
a  vytvorí pre jednotlivé zvieratá tzv. pravidelný 
bioritmus. Pri každej definovanej odchýlke od tej-
to hodnoty, tj. pri zvýšenej aktivite kravy, program 
upozorní, že zviera pravdepodobne prichádza do 
fáze ruje. Určí aj to, za aký čas by ho bolo potrebné 
inseminovať. Program eviduje aj zníženú aktivitu 
kráv, na základe čoho môže ošetrovateľ predpo-
kladať a následne operatívne riešiť prípadný prob-
lém so zdravotným stavom zvieraťa.
Pavel Bíró dodáva, že systém doplnili aj sonogra-
fickým vyšetrením pripúšťaných kráv. Sonograf 
dokáže zistiť brezosť už po 28. dni od pripúšťania 

namiesto doterajšieho ručného vyšetrenia po 50 
dňoch. To umožnilo efektívnejšie zasahovať do 
tohto procesu v prípade neúspechu vie aj korigo-
vať. Doterajšie skúsenosti potvrdzujú správnosť 
rozhodnutia, obidve opatrenia prinášajú prvé vý-
sledky v podobe zlepšenia reprodukčných ukazo-
vateľov stáda.
V  podniku pravidelne obnovujú aj strojový park. 

V  predchádzajúcich rokoch na to využili aj pros-
triedky EÚ, v roku 2012 už nakupovali stroje a za-
riadenia len z vlastných a úverových zdrojov. Cel-
ková suma strojových investícií bola 357 tisíc eur. 
Nákupy smerovali hlavne do bezorebného systé-
mu spracovania pôdy. V spoločnosti si zaobstarali 
bezorebnú sejačku Lemken, kypriče Horsch Tiger 
a  Heliodor, valce Cambridge, traktor John Deere 
a čelnú kosačku Fella.
V  Školskom hospodárstve Búšlak považujú za 
dôležité pokračovať v  snažení o  zlepšenie repro-
dukčných ukazovateľov stáda a  v  certifikovanej 
ekologickej rastlinnej výrobe. Nazdávajú sa, že 
o ekologické suroviny či finálne výrobky postupne 
aj u nás rastie dopyt.

KontaKt
Školské hospodárstvo –  
Búšlak, s.r.o.
921 01 Veľké Dvorníky
Konateľ: Pavel Bíró
Riaditeľ: Ing. Juraj Nagy
Tel.: +421/ 31/ 5524 586
Tel./fax: +421/ 31/ 5521 769
e-mail: nagy@buslak.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 1 001 ha
Priemerný počet pracovníkov / Employees 40
Tržby spolu / Revenues 2 814 686 €
Pridaná hodnota / Added Value 1 188 745 €

The school farm - Búšlak operates in the southern Slovakia in the production region of nature preserve 
Klátov around the distributary of Malý Dunaj river on Žitný Ostrov. Since the year 2002 the company is 
farming in the system of ecological production. Besides, their field crops have certificates also for bio 
products from their fruit orchard and vineyards. Plant production focused at roughage bulk fodder which 
is the core production, maize growing is also essential crop for their livestock consumption. Along with the 
ecological production of cereals, a similar bio system has been applied also in vegetables, oil plants, and 
sunflower and rape management. In 2006, Búšlak farmers introduced the ecological farming system also 
to their livestock management, but already in 2010 bio milk production was suspended and returned to 
the conventional milk production. Milk is still the core production in the Búšlak farm, average milk yields 
exceeded 10 thousand litres. At present, the main important focus is given to upgrading the quality of the 
reproduction indicators of the cattle herd.

Pavel Bíró (vpravo) a jeho syn, vedúci strediska v Dunajskom Klátove, kontrolujú v počítači oznámenia systému Nedap.

Základnou súčasťou systému Nedap je meracie zariadenie 
(čip), ktoré je umiestnené na nohe kravy.

Vďaka príjmov hlavne z predaja bioslnečnice a biopšenice 
sa nám podarilo eliminovať pokles príjmov zo živočíšnej 
výroby, hovorí Ing. Juraj Nagy.
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Farmár spod slanských kopcov – 
Milan Veliký z Nižnej Kamenice

Gazdovstvo rodiny Velikých v  Nižnej Ka-
menici, v  okrese Košice-okolie, vzniklo 
takpovediac na zelenej lúke už v  roku 

1995. Jej zakladateľ Mgr. Milan Veliký vraví, 
že roľníctvo má v  krvi, lebo už jeho otec túto 
rodinnú tradíciu založil, a preto mu aj prischlo 
prímenie: kulak… Tvrdí, že po novembri 1989 
u nás veľa ľudí od roboty utekalo, lebo očakáva-
lo bezpracne „lepšie zajtrajšky“, ale on sa rozho-
dol radikálne riešiť situáciu v rodine a uplatnil si 
reštitučný nárok na pôdu. Tak začal hospodáriť 
pod Slanskými vrchmi z košickej strany. Rodin-
nú farmu tvoria štyria chlapi rodiny Velikých, 
otec a traja synovia. Vzdelanie každého z nich 
má uplatnenie na farme. Jeden je vyučený mä-
siar, ďalší letecký mechanik a tretí poľnohospo-
dár.
Na začiatku Milan Veliký skúšal viacero mož-
ností, ktoré sa v tom čase zdali byť lukratívne, 
najmä v živočíšnej výrobe. Potom sa však vzdal 
chovu oviec a kôz. A dnes to už má jasné. Ve-
nuje sa hovädziemu dobytku a  chovu jalovíc. 

Orientuje sa na dojčiace kravy mäsového typu, 
ktorých stádo postupne vo firme rozširujú. Je-
ho cieľ je zostať pri 150 kusoch. Využívajú pri-
rodzené danosti prostredia, lebo okolo maštalí 
sú lúky a  pasienky, nuž bola by škoda tento 
potenciál nevyužiť. Dobytok je celý deň na paši 
chránený elektrickými oplôtkami na výmere až 
50 hektárov. Tento rok postihlo i tunajších veľké 
sucho, tak bolo treba dobytok prikrmovať aj na 
paši.
V  rastlinnej výrobe vsadili farmári predovšet-
kým na pestovanie obilnín, hlavne pšenice, kto-
rá z osiatej výmery tvorí až 50 percent, majú aj 
kukuricu, osvojili si už i pestovanie sóje, darí sa 
tu repke ozimnej a slnečnici. Milan Veliký sa rad 
zastaví pri hodnotení lanského roku. Potešila 
ho najmä úroda pšenice, ktorá vydala z hektára 
po 7 ton. Radosť má najmä preto, že náklady 
vložené do lôžka pod pšenicu sa znásobili a ne-
vyšli nazmar. A keďže sa dobrú úrodu podarilo 
aj dobre speňažiť, potiahla ekonomiku firmy. 
Hospodár považuje v  ich podmienkach za re-

kordnú aj úrodu sóje, z ktorej pozbierali na hek-
tári priemerne po 3,3 tony. Z výmery vyše 100 
hektárov je to úctyhodné už aj preto, lebo v jej 
pestovaní sú iba na začiatku. A to je rozhodne 
výzva pre budúcnosť.
Pravda, lanský pestovateľský ročník považujú 
tu pod Slanskými vrchmi za výsledok mimo-
riadne dobrých pestovateľských podmienok. 
Od celkovej klimy pri sejbe až po zber. Ibaže 
tohto roku im ani úrody, ani podmienky radosť 
neurobili. Tento ročník považujú za mimoriad-
ne nepriaznivý a zlý, na taký si Milan Veliký ani 
nepamätá. Veď v  marci tu mali 18-stupňové 
mrazy, takže repka vymrzla a obilniny odnožo-
vali až v júni… Úrody jednotlivých plodín boli 
až o 20 percent nižšie. A ešte aj odbytové ceny 
poklesli, čo výrazne poznačí aj ekonomiku fir-
my.
Azda do istej miery pomôže predaj roľníckych 
produktov rovno z  dvora, ktorý sa v  Nižnej 
Kamenici už niekoľko rokov osvedčuje. Ak sa 
mnohí poľnohospodári v Košickom kraji sťažu-
jú na problémy s  odbytom svojich produktov, 
Velikí to vyriešili po svojom. Využívajú blízkosť 
metropoly východu, Košíc. Prispôsobili sa po-
žiadavkam okolia, teda mestským obyvateľom 
a  pravidelne sondujú ich záujem. Ročne na 
tento účel odchovajú napríklad asi 200 jatoč-
ných ošipaných a niekedy aj to je málo. V tomto 
prípade obyvatelia Košíc to majú jednoduché. 
Na farme si telefonicky objednajú termín zabí-
jačky, domáci to zorganizujú, mäso rozporcujú 
a výrobky z neho si už každý spracuje sám pod-
ľa svojej chute. Nuž je to rozhodne výzva, ktorá 
sa nepodceňuje. Nesťažujú sa ani na predajnú 
cenu za kilogram mäsa ošipaných. Obyvatelia 
z okolia majú rovnako záujem aj o odstavčatá. 
A ešte o zemiaky. Aj ich pestovateľskú plochu 
prispôsobujú v  Nižnej Kamenici dopytu. Býva 
to výmera od 15 do 30 hektárov.

KontaKt
Mgr. Milan Veliký
044 45 Nižná Kamenica
Mobil: +421/ 905/ 548 543

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 770 ha
Počet zamestnancov / Employees 4

The farmer Milan Veliký from  Nižná Kamenica, the district of Košice-okolie (surroundings) is farming 
together with his three sons and he also gives jobs to four more people. The firm is specialized in cereals, 
mainly wheat which cover about 50 percent of the fields. Beside, they grow soy, sunflower, winter rape 
and  maize. In the year 2012  wheat yielded 7 tons per hectare in average what made the family farm 
members very happy. Also the soy harvest of 3,3 tons per hectare was considered a bumper crop regarding 
the farming conditions for the plant production in the region. The livestock production focused on beef 
cattle breeding – Charolais, heifers and bulls. Milan Veliký also sells pork meat, usually having 200 pigs in 
one year cycle. Selling fresh products from the farm is a success: sales are good in fresh pork meat, small 
piglets sales greatly, as well as potatoes, because this fresh market has won a good fame among individual 
buyers from Košice, the metropolis of eastern Slovakia.

Rodinnú farmu tvoria štyria chlapi rodiny Velikých, otec a traja synovia. Jedným z nich je Peter, ktorý sa stará o rastlinnú výrobu.

Mgr. Milan Veliký, zakladateľ rodinnej farmy Velikých.
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Vita-Zel Marcelová  
je moderný zeleninársky podnik

O  slovenskom zeleninárstve sa dnes často 
hovorí, že melie z  posledného. Tí, ktorí to 
hovoria, nie sú ďaleko od pravdy. Na druhej 

strane tam, kde umiera starý typ zeleninárstva po-
stavený na družstevnej alebo prídomovej výrobe 
rozšírenej pred rokom 1989, sa rodí moderné pro-
fesionálne zeleninárstvo. Takýto podnik predsta-
vuje spoločnosť Vita-Zel Marcelová.
Príbeh tejto firmy sa začal odvíjať tri roky po no-
vembri 1989. Vtedy sa dvaja priatelia Miroslav Su-
dický a Vojtech Forró rozhodli postaviť na vlastné 
nohy. Prenajali si šesť hektárov pôdy od mesta Ko-
lárovo a pustili sa do pestovania zeleniny.
Boli to typickí zeleninári z juhu Slovenska. „Rodičia 
pracovali v družstve a doma sa celkom prirodzene 
pestovala kukurica, cibuľa, vo fóliovníku paprika. 
Keď som mal dvadsať rokov, začal som pestovať 
melóny,“ spomína Miroslav Sudický.
Nebol poľnohospodár profesionál, vyštudoval 
strednú elektrotechnickú školu a zamestnal sa na 
železnici. Ako väčšina južanov si privyrábal pe-
stovaním zeleniny. Po revolúcii sa však otvorili 
iné možnosti – ľudia mohli slobodne podnikať 
a M. Sudický sa aj s V. Forróm chytili príležitosti.
Vita-Zel prekonal hranice obyčajného podnikania 
v zeleninárstve, keď doň kapitálovo vstúpila česká 
zeleninárska spoločnosť Čeroz. Jej pracovníci vte-

dy navrhli spojiť sily a využiť zeleninársky poten-
ciál južného Slovenska. Mali dobrý nos, keď stavili 
na Miroslava Sudického – tento dynamický muž 
rozumel zelenine aj obchodu, mal manažérsky dar 
organizovať veci na úrovni, ktorý zodpovedal aj 
predstavám obchodných reťazcov.
Dnes Vita-Zel pestuje na čosi viac ako jednej tre-
tine výmery pôdy zeleninu. Zvyšnú pôdu využíva 
na o, aby sa zabezpečila správna rotácia plodín. 
Špecializuje sa tak na pestovanie hlúbovín a plo-
dovej zeleniny. Dodáva ju do troch obchodných 
reťazcov. To, že firma rastie, vidno aj na novom 
distribučnom centri s rozlohou 4 tisíc štvorcových 
metrov, ktoré koncom leta otvára pri Senci.
Na otázku, či má zeleninárstvo na Slovensku bu-
dúcnosť, Miroslav Sudický dáva kladnú odpoveď. 

Pravda, treba ho stavať na firmách, ktoré majú 
pôdu, závlahu, kapitál a, samozrejme, pestovateľ-
ské know-how. Sudický si myslí, že nové pláno-
vacie obdobie na roky 2014 až 2020 treba využiť 
na upevnenie existujúcich a  založenie nových 

zeleninárskych firiem. Práve tieto podniky by 
mohli poskytnúť prácu ľuďom na vidieku, posilniť 
slovenskú ekonomiku a  spotrebiteľom ponúknuť 
počas vegetačného obdobia čerstvú zeleninu. Tak 
to už robí Vita-Zel. Druhá najúspešnejšia firma me-
dzi obchodnými spoločnosťami vyhodnotenými 
v rámci sto najlepších podnikov v súťaži Top Agro 
Slovensko.

K rozvoju spoločnosti Vita-Zel prispeli 
aj eurofondy. V rámci Programu 
rozvoja vidieka na roky 2007 až 2013 
firma napríklad využila prostriedky 
z Opatrenia 1. 1. na modernizáciu farmy 
– konkrétne na rozšírenie pestovateľských 
a skladovateľských kapacít zeleninárskej 
výroby.

KontaKt
VITA - ZEL & company, spol. s r.o.
Nová 1473
946 32 Marcelová
Konateľ: Miroslav Sudický
Tel./ fax: +421/ 37/ 7798 178, 
+421/ 37/ 7798 180
Mobil :+421/ 905/ 713 608
e-mail: vitazel@stonline.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 220 ha
Počet pracovníkov / Employees 38
Čistý zisk / Net Profit 304 697 €
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee 30 581 €

VITA-ZEL company is growing vegetable on its 1/3 of a total cultivated land, that is on 80 hectares. When 
the Czech vegetable company Čeroz had merged in and invested financial capital, this company jumped 
high over the line of a common enterprising in vegetables; and today it successfully gained control and 
utilized the vegetable capacity all over the southern Slovakia region. It has become both an accomplished 
producer and a commercial firm, which is further growing on, now delivering vegetables for three retail 
chains. It demonstrates that the company is meeting the criteria of running a correct agricultural business; 
several certificates guarantee the health and safety of its products as well as the freshness and top quality 
of products. There are 38 employees working in the company; in the main season the number of employees 
is doubled.

Konateľ spoločnosti Miroslav Sudický.

Zeleninová plantáž kapusty.

Skleník zabezpečuje kvalitnú úrodu.
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Osivová kukurica drží PD Ostrov 
medzi stálicami Top Agro

Chotár PD Pokrok v  Ostrove pri Piešťa-
noch má dve rozdielne tváre. Na jed-
nej strane sú to špičkovo obrobené 

polia na úrodnej Trnavskej tabuli, na druhej ob-
rovská fabrika na spracovanie osivovej kukurice 
pozostávajúca už dnes z viac ako dvoch desiatok 
objektov. Kým výmera pôdy zostáva viac-menej 
zachovaná, v  kukuričnom závode takmer každý 

rok pribúda nové zariadenie či objekt. Vlani to bola 
napríklad hala, v ktorej je morička a balička osív.
Finalizácia osivovej kukurice z vlastných polí i od 
zhruba ďalších 20 pestovateľov pre nemeckú firmu 
KWS je nesporne pridaná hodnota, ktorá zaraďuje 
PD Ostrov medzi stálice súťaže Top Agro. Dvakrát 
boli absolútnymi víťazmi (2009, 2010), ale aj v os-
tatných rokoch, vrátane uplynulého, patria zvyčaj-
ne medzi prvú päťku.
Rok 2012 označuje dlhoročný predseda tohto 
družstva Ing. Juraj Schuchmann napriek nepriaz-
nivým klimatickým podmienkam za celkovo 
úspešný. Dlhotrvajúce sucho narobilo problémy 
poľnohospodárom v  každom regióne Slovenska, 
ale podnikom špecializujúcim sa na kukuricu ob-
zvlášť. Napriek tomu zobrali v PD Ostrov z hektára 
priemerne po 8,7 tony zrna, avšak na porovnanie: 
rok predtým to bolo okolo desať ton. Ekonomike 
výroby tejto plodiny, ale aj obilninám, pomohlo 
vďaka vlaňajším priaznivým nákupným cenám 
dobré speňažovanie. To však, žiaľ, ako to vedia 
poľnohospodári po celom Slovensku, tohto roku 
už nie je pravda.
Rok 2012 sa v Ostrove opäť niesol v znamení veľ-
kých investícii do modernizácie prevádzok na 
spracovanie osivovej kukurice. Okrem vlastných 
zdrojov prispeli k tomu aj fondy EÚ. „V súčasnosti 

už vieme vďaka týmto investíciám spracovať viac 
ako 7 tisíc ton osív kukurice,“ konštatuje inžinier 
Schuchmann. „Mimoriadne nás teší, že po osivách 
z našej produkcie je veľký dopyt. Dôkazom toho je 
skutočnosť, že nemecký partner požaduje ďalšie 
zvýšenie produkcie. To všetko hovorí o kvalite na-
mi vyrobených osív. V  tomto roku ich plánujeme 
spracovať z  rekordných 2 540 hektárov, čo je 340 
hektárov viac ako vlani. Je to však už na hranici na-
šich spracovateľských možností.“
V  rámci spomínaného projektu spustili vlani do 
prevádzky aj výrobu brikiet z  kukuričných oklas-
kov. Rýchlo sa ukázalo, že záujem o  tieto brikety 
vhodné na kúrenie v  krboch či peciach, je veľký. 
Teraz družstvo pracuje na tom, aby našlo aj výhod-
ného distribútora.
Ďalšou nosnou plodinou v  družstve sú olejniny, 
a  to najmä repka. Vlani im v  dôsledku spomína-
ného sucha dala len niečo nad dve tony a  slneč-
nica sypala 3,2 tony z hektára, čo je tiež menej ako 
v  dobrých rokoch. No v  oboch prípadoch dobré 
ceny nahradili nižšiu produkciu. Ani úrody husto 

siatych obilnín neboli rekordné, ale ich tiež spra-
cúvajú na osivá, dávajú im teda pridanú hodnotu, 
tak že ekonomicky im to pomáha. Z  vlastnej pro-
dukcie predali vlani 1 300 ton osív jačmeňa a pše-
nice.
Družstvo sa venuje aj živočíšnej výrobe. Z bývalej 
rozsiahlej škály však zostal len výkrm býkov. Na ich 
chov využívajú zrekonštruované maštale. Predse-
da však dodáva, že chov býkov robia bez väčšieho 
ekonomického efektu. „Venujeme sa mu, lebo tým 
využívame objekty a dávame ľuďom robotu.“
Byť družstevníkom v Ostrove sa v každom prípade 
oplatí. Veď priemerný plat tam bol vlani 895 eur.

Modernizácia závodu na spracovanie 
osivovej kukurice je niekoľkoročná investícia 
za 3,5 mil. eur aj za podpory z európskych 
fondov. Vďaka tomu sa PD Ostrov a aj 
Slovensko zaradilo medzi významných 
výrobcov osivovej kukurice pre nemeckú 
firmu KWS.

KOntaKt
PD Pokrok
922 01 Ostrov
Predseda: Ing. Juraj Schuchmann
Tel.: +421/ 33/ 7914 311, 7914 356
Fax: +421/ 33/ 7746 145
e-mail: ostrov-eko@t-network.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy/ Farm Size 1 462 ha
Hospodársky výsledok po zdanení / Net Profit 402 940 €
Produktivita z pridanej hodnoty / Productivity from Added Value 31 860 €
Počet pracovníkov / Employees 74

Twice the absolute winner of Top Agro 2009 and 2010 – the agricultural cooperative farm Pokrok in Ostrov 
municipality – has retained its position among the top five companies. It is obvious when you see its 
economic results - profit after taxes amounted to almost € 403,000. The farm has for years specialized in 
the production of seeds, especially maize supplied for the limited company KWS Semená, s.r.o., Bratislava, 
which belongs to concern with a German ownership. More than 7 000 tons of seed was produced in the 
last year and because of the top quality production the number of interested buyers continues to grow. 
Therefore the cooperative annually invests in expansion and modernization of its seed plant. Last year 
a new building was added for seed treatment and packaging, the production of briquettes from waste corn 
was finally launched as well. Overall, this represents several years’ investment, which used the money from 
European funds amounted to 3.5 million euros.

Vlani pribudol v kukuričnom závode ďalší objekt na morenie 
a balenie osív.

Predseda družstva Ing. Juraj Schuchmann.

Spracovanie osivovej kukurice.
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PD Dolný Lopašov 
–vždy silní, keď sa láme chlieb

Za vzostupom a  pádom poľnohospodár-
skych podnikov stoja vždy ľudia. Tvrdí 
to aj predseda PD v Dolnom Lopašove 

Marián Šmacho. Má právo to povedať – družstvo 
vedie od roku 1991 a vždy hospodárilo so ziskom. 
Stále je to najväčší zamestnávateľ v  obci, ktorý 
zastrešuje kľúčové aktivity občanov Dolného Lo-
pašova.
Družstvo bolo kedysi spolu s Chtelnicou a Nižnou 
súčasťou zlúčeného JRD. To malo pri rozdelení na 
úložke 22 miliónov korún. Aktíva si osamostatne-
né družstvá rozdelili a  dobre s  nimi naložili. Ne-
prejedli ich ani Lopašovčania. Ich chotár, hoci sa 
nemôže spoľahnúť na závlahy, pretože čerpacia 
stanica v  Drahovciach skončila v  troskách, dáva 
jedny z najvyšších úrod na Slovensku.
Fakt, že družstvo stále chová dobytok, vidno na 

úrodnosti pôdy, ktorú pravidelne hnoja maštaľ-
ným hnojom. A tak aj v suchom roku 2012 tu zo-
brali 72  ton cukrovej repy priemerne po hektári, 
3,6  tony repky, čo boli mimochodom najvyššie 
úrody na celom Slovensku, ale aj 11,2 tony kukuri-
ce, čo je takmer dvojnásobne viac ako je slovenský 
priemer.
Ekonomiku ťahá ako inde rastlinná výroba, živo-
číšna z čisto účtovného pohľadu spôsobuje stratu. 
Avšak skutočnosť, že zamestnáva ľudí a prispieva 
k  udržaniu vysokej pôdnej úrodnosti, má ťažko 
vyčísliteľnú hodnotu. Aj keď dnes sa ráta – často 
krátkozrako – len okamžitý priamy výsledok.
Slnkom a  vetrom ošľahanému Mariánovi Šma-
chovi – v  jeho prípade doslova, pretože je den-
ne na  poli - netreba vysvetľovať, aké sú priority 
v  poľnohospodárstve. Za 46 rokov práce zažil 
všeličo. Rozpad potravinárskeho priemyslu a  ná-
stup silných, často monopolisticky sa správajúcich 
následníkov spôsobil družstvu značné problémy, 
ale vždy tam našli spôsob, ako klin vyraziť klinom. 
Odkedy do Raja predávajú mlieko cez senickú 

odbytovú spoločnosť Sedita, odpadli napríklad 
problémy so zatrieďovaním mlieka, stanovovaním 
obsahu bielkovín či tuku.
Po novembri 1989 vo väčšine družstiev zanikli 
pridružené výroby. V Dolnom Lopašove si udržali 
kameňolom, majú vlastnú predajňu stavebnín, do-
konca 110 hektárov družstevného lesa a starajú sa 
aj o urbársky les. Aj preto zamestnávajú 65 ľudí, aj 
preto ich podnikanie je stabilnejšie, lebo sedí na 
viacerých nohách.
Iste, rok s rokom si nie je bratom a extrémne suché 
leto, horšie ako v povestnom roku 1947, zasiahne 
ekonomiku, ale silný podnik sa s  ňou dokáže vy-
rovnať. V Dolnom Lopašove je družstvo motorom 
rozvoja obce, hľadia tu aj na to, aby zver počas su-
cha mala dosť vody, či na výsadbu ovocných alejí. 
Inde na takéto veci akosi nezostáva čas, pozornosť 

či prostriedky. Tu ich nachádzajú a preto družstvo 
prosperuje a spolu s ním i obec.

K rozvoju družstva prispelo aj využitie 
eurofondov. Tie putovali predovšetkým do 
špičkovej techniky na spracovanie pôdy 
a sejbu. Európske peniaze pomohli opraviť 
strechy na budovách v živočíšnej výrobe 
a zlepšila sa koncovka na uskladnenie 
maštaľného hnoja.

KOntaKt
Poľnohospodárske družstvo
922 04 Dolný Lopašov
Predseda: Ing. Marián Šmacho
Tel./fax +421/33/ 7794 124, 
+421/33/ 7794 229
e-mail: pdlopasov@slovanet.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 1 360 ha
Počet pracovníkov / Employses 65
Čistý zisk / Net Profit 241 000 €
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee 44 300 €

The agricultural company in Dolný Lopašov is farming in the district of Piešťany. Even if this farm cannot 
rely upon an irrigation system, it has still top best harvest results in Slovakia. In the plant production the 
farm is specialized in cereals, maze, rape and  sugar beet. In the animal production the core is milk and 
fatstock (swine). And mainly, the animal husbandry is very helpful and pushes the fertility level of the 
company fields upwards. In the year 2012 the agricultural cooperative posted best numbers in the crop of 
rape (3.6 t per a hectare) and sugar beet in Slovakia (72 t/ha), but also top crop were achieved in maze for 
seeds and barley. The company is operating in the most beautiful farming area which is well cared (chotár); 
its lanes are rimmed by great canopy of fruit trees. Since the beginning the company has only posted profits.

O ekonomickú agendu družstva sa starajú Jana Šmachová, hlavná ekonómka (uprostred), Eva Fajnorová a Marta Ormandyová.

Predseda družstva Marián Šmacho v poraste cukrovej repy.

Alej ovocných stromov.
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PD Soblahov sa nevzdáva svojej 
všestrannosti a prosperuje

Takých podnikov je už na Slo-
vensku skutočne iba pár. Niek-
torí povedia možno posmešne: 

družstvo socialistického typu. Dlho-
ročný predseda PD Trenčín-Soblahov 
Ing. Ján Hranka sa však za to nehanbí, 
ba naopak, je hrdý, že ho v takejto po-
dobe dokázali udržať. Má tým na mysli 
kompletnú poľnohospodársku výrobu 
– rovnakú pozornosť venujú tak rast-
linnej, ako aj živočíšnej výrobe. Pritom 
celá výmera PD sa nachádza v  nevý-
hodnej oblasti a ďalšou nevýhodou je 
to, že tretina chotára sa nachádza na 
zvyškoch pôdy mesta Trenčín, Tren-
čianskych Biskupíc a  priľahlých dedín 
Opatovce, Soblahov a Mníchova Leho-
ta. Navyše časť chotára leží v  ochran-
nom pásme vôd s obmedzenými mož-
nosťami hospodárenia.
Každoročné hospodárske výsledky nasvedčujú, 
že aj za takýchto okolností sa dá vyrábať kvalitne 
a  ešte aj so ziskom. Chce to však podľa inžiniera 
Hranku nepozerať sa na výšku úrod či úžitkovosť 
cez absolútne čísla, ale neustále sledovať náklady, 
koľko kilogram či liter stojí. A čo je ešte nemenej 
dôležité, toto družstvo sa snaží čo najspravodli-
vejšie sa vyrovnávať aj s  podielnikmi. Prešlo tiež 
transformáciou, pričom prevažnú časť družstev-
ných podielnických listov odkúpilo za cenu, kto-

rú ich vlastníci akceptovali.  Zhruba tretinu pôdy 
družstva zaberajú lúky a pasienky, ktoré využívajú 
na chov hovädzieho dobytka. Spolu chovajú tisíc 
kusov, z čoho je 350 dojníc. Vlani dodali do mlie-
karní 2,1 mil. litrov mlieka. Hospodársky výsledok 
živočíšnej výroby však posilnil najmä predaj teľ-
ných jalovíc a  dobrá cena jatočných býkov a  zá-
stavového dobytka. To je dôkaz dobrých chovateľ-
ských a reprodukčných vlastností. A tiež dobrých 
podmienok vo voľnom ustajnení vo výbehoch na 

podstieľke zo slamy. Kto ich kúpi, vie, že z nich bu-
dú špičkové kravy. „Ani úžitkovosť neženieme do 
extrémnych výšok,“ konštatuje inžinier Hranka. „Čo 
je však podstatné pre ekonomiku, na kŕmenie vy-
užívame vlastné zdroje, teda sóju či seno a dôraz 
kladieme na kvalitné objemové krmivá. Vieme, že 
ak raz začneme krmivá nakupovať, pôjdeme do 

straty. Aj vďaka takémuto postupu 
bola výroba mlieka bez straty. Za tým 
treba vidieť aj reprodukčné parametre, 
chovateľskú disciplínu.“
To isté platí aj o ošípaných. Družstvo 
patrí k jedným z mála podnikov, ktoré 
si zachovalo šľachtiteľský, rozmnožo-
vací i úžitkový chov. V súčasnosti majú 
zhruba 5  tisíc kusov a základné stádo 
tvorí 400 prasníc. Mäso špičkovej kva-
lity však zväčša predávajú do Česka 
a Maďarska, pretože slovenskí mäsiari 
oň záujem príliš nejavia. Radšej upred-
nostňujú dovoz často dlhodobo zmra-
zených polovičiek, z  ktorých výrobky 
sú také, aké sú. Pritom aj slovenskí 
spotrebitelia sú už ochotní zaplatiť za 
mäso z našich chovov. 
Aj rastlinná výroba v  PD Soblahov 
predstavuje širokú škálu plodín, ktorú 
si zachovali z  minulosti – od obilnín, 

olejnín, sóje, krmovín na ornej pôde, z lúk a pasien-
kov, až po kukuricu na zrno, ktorá im vlani zabez-
pečila dobrú krmovinovú základňu pre ošípané. 
A  potom sú tu ešte konzumné zemiaky a chmeľ. 
So 48 ha a vlastnými zariadeniami na česanie a su-
šenie patria družstevníci medzi posledných pes-
tovateľov chmeľu na Slovensku. Táto plodina im 
zároveň umožňuje dať počas celého vegetačného 
obdobia privyrobiť si približne 150 študentom, ne-
zamestnaným i dôchodcom. Žiaľ, súčasný systém 
núti PD aj na tieto manuálne nenáročné práce vy-
nakladať vysoké osobné náklady ako na ľudí s vy-
sokým pracovným nasadením. 
Soblahovské družstvo je známe tým, že neodmie-
ta pomoc športovým a  cirkevným organizáciám, 
podporuje spoločenský život v obciach, pre za-
mestnancov i  rodinných príslušníkov zabezpeču-
je rekreácie vo vlastných zariadeniach v Pribyline 
a Mníchovej Lehote. Aj preto sú podnikom, kde 
nemajú núdzu o mladých ľudí. Väčšina zamestnan-
cov nemá viac ako 45 rokov. 

Európske fondy využili v PD Trenčín-
Soblahov v poslednom období na 
výstavbu objektov pre hovädzí 
dobytok a poľného hnojiska 
s príslušenstvom, na nákup strojov 
a technológií, traktorov. Za sedem 
rokov preinvestovali zhruba 2 mil. eur 
vrátane dotácii.

KontaKt
Poľnohospodárske družstvo 
Trenčín-Soblahov
913 38 Soblahov
Predseda: Ing. Ján Hranka
Tel./fax: +421/ 32/ 6528 717
Mobil: +421/ 903/ 962 775
e-mail: pdsoblahov@pdsoblahov.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size  1 670 ha
Počet stálych pracovníkov / Employees 75
Hospodársky výsledok po zdanení / Net Profit 1,229 mil. € 
Produktivita práce / Productivity per Employee 70 379 €

The agricultural cooperative farm Trenčín-Soblahov belongs to so rare Slovak agro companies, which still 
keep a  broad scale of their agricultural production, both in plant and livestock production. It is among 
the last Mohicans´ farm still devoted to hops growing. However, as the last year results show, even such 
circumstances can be beaten and quality farming performed with a final profitability. „Although, it calls for 
a constant control of costs... calculating how much would one kg or one litre cost us“ - as the farm chairman 
Ing. Ján Hranka put it. The Soblahov cooperative farm is famous that it does not refuse to help to sport and 
religious organizations, to supports social life in villages, to contribute with money for its employees and 
family members and provide recreation in the farm owned holiday resorts. Therefore there is no shortage 
of young people among its employees; most of them are aged less than 45 years. 

Podpredsedníčka a ekonómka PD Anna Žemberová (zľava), mechanizátor a člen 
predstavenstva Ing. Vladimír Podmanický a predseda Ing. Ján Hranka. 

PD Soblahov patrí k tým málo podnikom, ktoré zachovali pestovanie chmeľu.
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V novogale ide úžitkovosť i kvalita 
produkcie ruka v ruke s modernizáciou 

V  Novogale v Dvoroch nad Žitavou sa venu-
jú produkcii konzumných slepačích vajec 
a brojlerových kurčiat už niekoľko desaťročí. 

V súčasnosti patrí tento výrobca k najväčším pod-
nikom z tejto brandže u nás. Keď v roku 2012 začali 
byť povinné obohatené klietky tzv. welfare nosníc, 
v Novogale spĺňali túto podmienku ešte o rok skôr. 
Veď v  tomto podniku systematicky modernizujú 
technológiu. V  druhej etape modernizácie v  jar-
ných mesiacoch v roku 2012 naskladnili osem no-
vých a zrekonštuovaných priestorov v    Leviciach 
i v Dvoroch nad Žitavou. „Časť objektov sme zbú-
rali a postavili nanovo a v časti sme vymenili tech-
nológiu. Takže z pôvodného počtu 550 tisíc nosníc 
v  obohatených klietkach sa nám podarilo zvýšiť 
kapacitu na 627 tisíc nosníc. Tak sme v oboch stre-
diskách postupne zvyšovali aj produktivitu práce,“ 
tvrdí riaditeľ spoločnosti Ladislav Birčák, ktorý 
pripomína, že zmena technológie bola finančne 
náročná. A to sa v  súčasnosti prejavuje značným 
nárastom odpisov. 
Rok 2012 hodnotia v podniku ako vcelku priaznivý. 
Sčasti to súviselo s  dobrou úrodou hustosiatych 
obilnín v predchádzajúcom roku, a teda s priazni-
vo sa vyvíjajúcou cenou kŕmnych zmesí. Pozitívny 
vývoj inšpiroval k rozšíreniu sortimentu o cereálne 
vajcia, ktoré sa vyrábajú podávaním kŕmnej zmesi 
zloženej z  viacerých druhov obilnín. Na trhu tak 
ich pridali k sortimentu obľúbených Omega vajec 
s omega-3 mastnými kyselinami. Tento sortiment 
Novogalu tvorí približne 5-7 percent z  celkovej 
produkcie vajec. 
Rok 2012 sa pozitívne zapíše do ekonomickej bi-
lancie spoločnosti aj vzhľadom na ceny komodít 
na trhu. Odbyt slepačích vajec realizuje Novogal 
cez združenie Ovogal farm. Cena vajec sa v prvej 
tretine roka vyšplhala na historické maximá aj 
preto, že časť domácich a zahraničných výrobcov 
produkovala nižšie objemy v období likvidácie 
starých technológií a zavádzania welfare. „Celý rok 
sme zaznamenávali veľké turbulencie v  cenách. 
Na veľkonočné sviatky sa cena jedného slepačieho 
vajca vyšplhala značne nad 10 centov za kus a len 
postupne začala klesať,“ spomína Ladislav Birčák 

a  dodáva, že vysoká cena inšpirovala aj nových 
chovateľov v  zahraničí produkovať oveľa väčší 
objem produkcie: „Napríklad len v  Česku zvýšili 
stav nosníc z 3,5 na 5,5 milióna kusov v priebehu 
roka, u Poliakov nadprodukcia vlastnej spotreby 
prekročila 30 percent.“ No podľa neho nie všetky 
subjekty si dokážu udržať nadpriemernú kvalitu. 
Za to Novogal v žiadnom prípade nepodlieza úro-
veň dosiahnutých parametrov, ktoré sú porovna-
teľné s Nemeckom, Rakúskom alebo Holandskom. 

Vysoká je produktivita práce a úžitkovosť, podob-
ne vysoká je znáška, kvalitné je aj zloženie vajca 
a škrupiny, pritom sa udržuje nízky úhyn. Podobne 
je to aj v prípade brojlerov, ktorých priemerná po-
rážková váha je 2,10 kg na kus za 37 dní.
Riaditeľ si pochvaľuje aj dobrú a stabilnú spoluprá-
cu s odberateľom brojlerových kurčiat z Topoľčian, 
ktorému dodávajú celý objem produkcie – vyše 
4 mil. kilogramov. „Aj v tejto oblasti bol pre nás rok 
2012 v znamení noviniek. Každé spotrebiteľské ba-
lenie kurčaťa má svoju šaržu a identifikáciu presne 
z ktorej lokality a z ktorého naskladnenia farmy po-
chádza,“ hovorí Ladislav Birčák. Úspech zazname-
nal v spomínanom roku aj záujem o hydinový trus 
v sušine, ktorý čoraz viac dodávajú nielen prvový-
robcom, ale aj prevádzkovateľom rozrastajúceho 
sa počtu bioplynových staníc v celom regióne. 

V rámci programu rozvoja vidieka 
2007-2013 sa v Novogale zamerali na 
klimatizované dopravné prostriedky 

s chladením, nakúpili viac nákladných 
automobilov na rozvoz. Pribudli aj 
vysokotlakové čistiace zariadenia 
a zaviedli kamerový systém monitorovania 
jednotlivých fariem. Modernizovali aj 
triediareň, balenie, značenie obalov, 
postavili nové klimatizované skladové 
priestory. 

 KontaKt
Novogal, a.s.
931 04 Dvory nad Žitavou
Riaditeľ: Ing. Ladislav Birčák
Tel./Fax: +421/ 35/ 6484 291-3 
Mobil: +421/ 903/ 563 057
e-mail: bircak@novogal.sk

Produkcia konzumných slepačích vajec / Production of Eggs 159 mil. ks
Výroba brojlerového mäsa / Broiler Meat Prodiction 4 013 ton
Tržby a výnosy / Revenues and Income 19 689 tis. €
Počet zamestnancov / Employees 136

Novogal company is a traditional producer of hen eggs and chicken meat. Year 2012 was marked with 
implementing the Act on enriched cages in practice. However, most of the changes in business were 
conducted during the previous year and the upgrade has been completed with the egg laying hens’ total 
capacity of 627,000. In the year 2012 the price of eggs climbed to historical records, one of the most decisive 
reasons was eggs shortcoming. Novogal company knows how to keep a stable quality of the production 
of egg and of broiler chicken meat reaching the quality level of Germany, Austria or Netherlands. Meat is 
delivered to an established processor from Topoľčany. Novelties in the production are the production of 
cereal and omega eggs, and new company labels on broiler chicken packages.

Novogal sa zameral aj na modernizáciu skladových 
priestorov a triediarne vajec.

Ústredná budova spoločnosti v roku 2012 dostala nový šat.

Riaditeľ spoločnosti Novogal Ing. Ladislav Birčák.



32 top agro 2012/2013

PD Chtelnica 
– ostrov istoty v neistých časoch

Istotou každej krajiny je produkcia vlastných po-
travín. Až keď Slovensko prišlo o  sebestačnosť 
v  celom rade potravín severného mierneho 

pásma, všetci obyvatelia krajiny si uvedomili, čo 
znamená mať ich výrobu pod kontrolou a  nebyť 
odkázaní na dovozy. Politici, ekonómovia, ale aj 
spotrebitelia odrazu upierajú zraky na ľudí, ktorí sa 
starajú o chlieb náš každodenný.
Keby Slovensko malo toľko dobrých družstiev, ako 
je PD Chtelnica v okrese Piešťany, nemuselo by sa 
obávať o svoju potravinovú budúcnosť. Dokonca 
ani v takých klimaticky ťažkých rokoch, ako je se-
zóna 2012/2013. Chtelnickí družstevníci v nej zo-
brali toľko obilia, ako v predchádzajúcej. To najlep-
šie hovorí o tom, že rozumejú pôde a majstrovsky 
hospodária s vlahou.
Je to voda, ktorá sa ukazuje ako rozhodujúci fak-
tor úrod a,  samozrejme, agrotechnika. Teda také 
narábanie s pôdou, ktoré v nej pre rastliny zadrží 

vodu aj v obdobiach, keď neprší. Tretie tisícročie už 
trinásty rok za sebou potvrdzuje, že naozaj dochá-
dza k predlžovaniu suchých periód, že zrážky čoraz 
viac padajú v obdobiach mimo vegetácie.
Ak za týchto podmienok v Chtelnici zoberú z hek-
tára po 6,6 tony pšenice či 6,1 tony jarného sladov-
níckeho jačmeňa, klobúk dole pred umením agro-
nómov, traktoristov a kombajnistov. A predsa na-
priek výborným naturálnym výsledkom, nevládne 
v srdci družstevníkov spokojnosť, ale znepokojujú 
ich pochybnosti. V  prvom rade z  neistého ceno-
vého vývoja, zo zrejmých snáh časti obchodných 
kruhov priživiť sa na poľnohospodároch.
„Nie je normálne, ak medziročne cena špičkovej 
potravinárskej pšenice padne z  200 až 240 eur 
na 130 – 140 eur za tonu,“ hovorí predseda druž-
stva Tibor Prítrský a  dodáva, že obrovské cenové 

výkyvy narúšajú stabilitu ekonomiky poľnohospo-
dárskych podnikov.
„Teraz nám ponúkajú úvery na nákup poľnohospo-
dárskej pôdy, ale akú máme mať istotu z budúce-
ho vývoja, keď ceny lietajú ako na hojdačke?“ Tibor 
Prítrský súhlasí so zámerom vlády zachrániť pôdu 
pre slovenského farmára. Zároveň pripomína, 
že štát tým nerobí milosť roľníkom. Ak budú mať 
pôdu slovenskí roľníci, potom každá budúca vláda 
má istotu, že môže vládnuť suverénnemu priesto-
ru. Farmár bojuje za svoju krajinu, takže čaká zasta-
nia aj v neistých časoch od nej.
Do Chtelnice v posledných rokoch chodí veľa ľudí 
kupovať mäso v  družstevnej predajni. Družstvo 
má vlastný bitúnok a  mäsom zásobuje mäsiarov 
aj v Trnave, Piešťanoch či Hlohovci. Čerstvé mäso 
a  regionálne výrobky majú kredit. „Z  bitúnku sa 
stala cnosť z núdze,“ vysvetľuje predseda. Družstvo 
ho zriadilo v  90-tych rokoch minulého storočia, 
keď veľké mäsokombináty „zabudli platiť“ poľno-
hospodárom.
Teraz, keď na Slovensku niet dosť vlastných oší-
paných a  hovädzieho mäsa, sú družstvá ako PD 
Chtelnica posledným ostrovom istoty vlastných 
kvalitných zdravotne bezchybných potravín. Prí-

beh tohto družstva ukazuje, kto posledných 20 
rokov myslel strategicky a kto – na vládnych úrov-
niach predovšetkým – konjunkturalisticky.

K rozvoju družstva prispelo aj využitie 
eurofondov. To sa prejavilo predovšetkým 
pri nákupe poľnohospodárskej techniky do 
rastlinnej výroby. Konkrétne išlo o vlečky 
a závesné náradie na prípravu pôdy.

KontaKt
Poľnohospodárske družstvo
922 05 Chtelnica
Predseda: Tibor Prítrský
Tel./fax +421/ 33/ 7794 126  
+421/ 33/ 7794 235
e-mail: pdchtelnica@slovanet.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 1 050 ha
Počet pracovníkov / Employees 38
Zisk pred zdanením / Brutto Profit 132 690 €
Produktivita práce na pracovníka /Productivity per Employee 84 427 €

The agricultural cooperative farm in Chtelnica is farming in the district of Piešťany. Only a half of its land 
acreage is under irrigation, but still this is a top producer of grain – with more than 6 tons per a hectare 
as a  long-time average. It is also a  record breaker in sugar beet harvesting 91 tons per a  hectare, and 
a  trustworthy grower of seed maize. Consumers are regularly coming to the farmers‘meat shop to buy 
fresh meat and meat products, therefore Chtelnica keeps on going with the livestock production. However, 
farmers are worrying big swings in prices, which considerably disrupt budgets and economic stability of all 
agro companies.

Porast osivovej kukurice, plodiny náročnej na agronomický fortieľ.

Cukrová repa dáva stabilne dobré úrody, lebo je pod závlahou.

Predseda družstva Tibor Prítrský hovorí, že repa patrí roky 
k plodinám, ktoré prispievali k stabilizácii ekonomiky.
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Vďaka dlhodobej koncepcii si 
PPD Prašice udržiava stabilitu

O zdravej ekonomike Poľnohospodársko-po-
dielnického družstva Prašice vypovedajú aj 
pravidelné úspechy dosahované v  súťaži 

Top Agro. Každoročné umiestnenie sa v  rebríčku 
najlepších agromanažmentov poukazuje najmä 
na stabilitu firmy. Podľa slov Jozefa Urminského, 
dlhoročného predsedu družstva, tú dosahujú vďa-
ka dlhodobej koncepcii, ktorú si určili ešte v polo-
vici deväťdesiatich rokov. „Dôraz kladieme na stálu 
a permanentnú stabilitu troch odvetví – živočíšnej, 
rastlinnej a pomocnej výroby,“ vysvetľuje predse-
da a  dopĺňa, že na ekonomiku družstva má roz-
hodujúci vplyv rastlinná výroba, a  to aj v období 
mimoriadnych klimatických podmienok.
Recept na dosahovanie vysokých úrod aj v klima-
ticky ťažkých rokoch prezrádza Anna Poluchová, 
vedúca úseku rastlinnej výroby. „Dlhoročne stabil-
né úrody dosahujeme vďaka komplexnej výžive 
a  ochrane plodín.“ Dodáva, že pri  pšenici, ktorú 
pestujú na výmere takmer tisíc osemsto hektárov, 
zobrali priemernú úrodu viac ako 6,8 tony. Slušné 
výsledky dala aj repka (3,60 t/ha) či hrach, ktorého 
úroda bola v priemere 3,8 t/ha.
V Správe melioračných zariadení a vodných tokov 
sa jednoznačne prejavuje fakt, že štát je ťažkopád-
ny vlastník. Zbytočne utekajú značné prostriedky 
a najmä zhoršuje sa ráz krajiny. Aj preto sa vedenie 
družstva nespolieha na činnosť štátnych organizá-
cií. Keďže plodiny v ostatných rokoch sužujú suchá 
či povodne, vlani PPD investovalo viac ako 20 tisíc 
eur z vlastných zdrojov na obnovu melioračného 
detailu. Napriek tomu, že je vo vlastníctve štátu. 
„Nemôžeme sa pozerať, ako sa mnohokrát nekom-
petentne devastuje krajina a  zbytočne hnije tak 
prepotrebná biomasa,“ podotýka predseda.
Reakciou na prepad nákupných cien v  živočíšnej 
výrobe bolo utlmenie výroby. „Keď roľníci nevedia 
ovplyvniť cenu komodít na trhu, straty vo výrobe 
minimalizujeme prostredníctvom racionalizácie 
vstupov,“ vysvetľuje J. Urminský. Pevne však verí, 
že situácia sa zlepší a  do dvoch rokov zvýšia po-
čet dojníc zo súčasných 500 na 550 až 600 kusov. 
Okrem mlieka sa družstevníci venujú aj výrobe ho-
vädzieho a hydinového mäsa. No budúcnosť závisí 
od toho, ako sa schválená koncepcia poľnohospo-
dárstva do roku 2020 premietne do praxe.
K  zefektívneniu hospodárenia družstva prispieva 

aj prenájom budov, ktoré ostali prázdne po utlme-
ní neefektívnej – extenzívnej živočíšnej výroby. 
Prenájmu pripisuje predseda okrem finančného aj 
ďalšie benefity. „Hospodárske dvory sú udržiavané 
a  v  neposlednom rade nájomcovia prinášajú na 
vidiek nové pracovné príležitosti,“ hovorí a ako prí-
klad uvádza spoluprácu s  firmou Juraja Beňačku, 
ktorá tam pôsobí už niekoľko rokov a zamestnáva 
v obci približne 60 ľudí.
Pozitívne výsledky prináša aj tretí úsek – pomocná 
výroba, ktorej šéfuje Marián Cikatricis. Prvé skúse-
nosti s výrobou získal v Dánsku, odkiaľ si priniesol 
okrem znalostí o výrobe kŕmnych zmesí aj úplnú 
novinku – kŕmnu zmes pre teľatá, ktorá obsaho-
vala miaganinu. V tom období sa na Slovensku nič 
podobné nevyrábalo a ani nedovážalo. A tak druž-
stevníci z Prašíc využili svoju príležitosť a doma sa 
stali priekopníkmi v jej výrobe.
Výrobu kŕmnych zmesí si pochvaľuje aj Marian Fo-
dora, podpredseda družstva a  súbežne aj vedúci 
technického úseku. Okrem toho, že je rentabilná, 
pomáha podniku znižovať náklady na vstupy do 
živočíšnej výroby pre vlastné zvieratá. „V  súčas-
nosti vyrobíme približne desať tisíc ton kŕmnych 

zmesí ročne. Dvadsať päť percent ide na vlastné 
kŕmenie, zvyšnú časť predávame cez renomované 
výživarské spoločnosti po celom Slovensku,“ infor-
muje podpredseda a dopĺňa, že na svoje si prídu aj 
drobnochovatelia. Pestré portfólio zmesí určených 
pre drobnochov vníma predseda ako cestu, akou 
PPD Prašice prispieva k  rozvoju drobnochovateľ-

stva na Slovensku. „To sa za posledné roky dostalo 
do úpadku a potrebuje pomoc, aby sa mohlo opä-
tovne naštartovať,“ zdôrazňuje na záver.

V PPD Prašice využívajú eurofondy 
pravidelne. Za ich pomoci obnovujú strojový 
park, modernizujú maštale či renovujú 
skladové priestory. Aj vďaka neustálej 
modernizácii a investíciám do výroby sa 
radia medzi špičkových hráčov na trhu.

 KontaKt
PPD Prašice
Májová 65
956 21 Jacovce
Predseda: Ing. Jozef Urminský
Tel: +421/ 38/ 5361 333
Mobil: +421/ 903/ 767 259
e-mail: sekretariat@ppdprasice.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 4 530 ha
Počet zamestnancov / Employees 125
Zisk po zdanení / Net Profit 461 000 €
Pridaná hodnota práce / Addet Value 2,048 mil. €

The management of the agricultural share cooperative farm Prašice in  Jacovce, which is farming in the 
district of Topoľčany strongly accentuate the feasible stability in all three divisions – livestock production, 
plant production and side production. The plant production is essential for the economy of the cooperative 
farm, as this division gives permanently stable harvest volumes for a  long time thanks to a  complex 
nutrition and  protection of the crops. The side production is profitable as well – it produces fodder and 
forage. At present its volume of production is about 10 thousand tons annually, out of that - approx. 25 per 
cent - goes for feeding the livestock in the own farm, 75 per cent is for sale all over Slovakia, that is a good 
contribution for ongoing support and development of small cattle breeders.

Prenájom hospodárskych budov prináša na vidiek nové 
pracovné miesta.

Vedenie družstva (zľava) Jozef Urminský, Anna Poluchova, Marian Fodora a Marián Cikatricis.
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Zdenek Černay je muž,  
ktorý si vie vždy poradiť

Príbeh seneckého farmára Zdenka Černaya je 
jeden z tých, ktorý by mohol slúžiť ako moti-
váciu pre všetkých začiatočníkov. Zahryznite 

sa do svojej práce a  keď sa stane vašou vášňou, 
skôr či neskôr sa dočkáte úspechu, tak znie motto 
tohto muža.
Keď sa začiatkom deväťdesiatych rokov Zdenek 
Černay púšťal do hospodárenia na poliach svojho 
starého otca, vo sne mu nenapadlo, že raz bude 
gazdovať na výmere, akú dnes obhospodarujú 

družstvá. Niekto povie, že Černayovi šla a ide karta. 
Ale karta ide tomu, kto sa stará.
Je obdivuhodné, že človek, ktorý sa najprv ako 
automechanik vŕtal v motoroch, dokázal preskočiť 
tam, kam ho ťahalo srdce. Bol podnikavý, ešte za 
socializmu pestoval cesnak, vyrábal z neho pastu, 
začal obchodovať so zeleninou. Tu získal to, čo 
dodnes chýba aj mnohým dobrým pestovateľom 
a chovateľom – obchodné návyky.
Zdenek Černay sa celý život učí a študuje. Externe. 

Najprv si popri práci urobil strednú školu a potom, 
ako rástla farma a  on sa musel rozhodnúť, ktoré 
osivá, sadivá či chemické ochranné látky si vybe-
rie, začal podrobne čítať detaily o každej novinke. 
Hlavne však mal a  má pod neustálou kontrolou 
chotár. Od orby, prípravy pôdy, sejbu až po zber 
má vývoj rastlín na očiach. Je výborný pozorovateľ 
a  analytik, rýchlo sa rozhoduje, keď treba zasiah-
nuť.
Zdá sa to také jednoduché. Keď človek strávi jeden 
deň so Zdenkom Černayom, všetko plynie ako má. 
Udivuje obrovské nasadenie, ale to vyplýva z pri-
rodzenosti tohto muža. Taký sa narodil, takým sa 
vlastnou húževnatosťou stal.
K najväčším Černayovým prednostiam patrí využí-
vanie závlah. V arídnom seneckom chotári by bol 
bez nich stratený. Kedysi na poliach, ktoré obrába 
v súčasnosti farmár, hospodáril Štátny majetok Se-
nec. Veľa sa rečnilo, prijímali sa socialistické záväz-
ky. U Zdenka Černaya sa veľa nerozpráva, zato sa 
poriadne pracuje.
Jeho farma nemá problémy s obchodnými reťaz-
cami, ktoré nadiktujú odberateľovi kvalitu, množ-
stvo a veľké objemy dodávok. Napríklad zemiakov. 
Zdenek Černay kontrakty plní, ale nielen preto, že 
má sklady, pozberové linky či autodopravu. V tom-
to podniku 44 ľudí presne vie, čo má robiť. Farmár 
Černay prekročil rámec svojich západoeuróp-
skych kolegov – manažuje chod neporovnateľne 
väčšieho podniku a pritom sa so zápalom venuje 
všetkému, čo rastie na pôde. Chlap narodený pod 
šťastnou hviezdou. Nepochybne človek potrebuje 
v  živote šťastie, ale šťastie čaká na pripravených. 
A byť vždy pripravený na zvládnutie čoraz extrém-
nejších podôb sucha je z roka na rok ťažšie a ťažšie. 
Sú však muži, ktorí si vedia vždy poradiť. Zdenek 
Černay k ním patrí.

K rozvoju hospodárstva Zdenka Černaya 
prispelo aj využitie eurofondov. S ich 
pomocou vybudoval pozberové linky 
a sklady na uskladnenie obilnín, zemiakov 
a cibule s kapacitou dovedna 8 tisíc ton. 
Jednou z posledných investícií, kde sa 
premietli európske peniaze, boli lineárne dve 
súpravy zavlažovačov.

KontaKt
Zdenek Černay SHR,  
Slnečná 4
903 01 Senec
Tel./fax +421/2/ 4592 5650, 
+421/2/ 4592 7166
e-mail: info@cernay.sk
www.cernay.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 1 630 ha
Počet pracovníkov/ Employees 44
Čistý zisk / Net Profit 178 388 €
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee 85 187 €
Obrat / Turnover 3 748 225 €

Zdenek Černay farms in the district of Senec on the agricultural land which before belonged to a  state 
property (štátny majetok). His farm has specialized in growing grain, seed maize, potatoes, onion, winter 
rape, sunflower and  sugar beet. Irrigation is essential for the company and has become the  stabilizing 
factor for good harvests and top quality of products. The farm supply vegetable and delivers directly to big 
retail store chains (own truck transportation management). Zdenek Černay has several hobbies and one of 
them is flying. The aeroplane flights are quite helpful also at his farm. From the air he is checking what the 
situation on his vegetable fields is and controls every agro technical action.

Majiteľ sa vie porozprávať aj so svojimi ľuďmi.

Zdenek Černay sleduje dianie na svojej farme  
aj z vtáčej perspektívy.
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V Kráľovej pri Senci  
sa črtá tretia generácia farmárov

Keď sa v okolí Senca pýtate na Mačajovcov, 
zväčša dostanete jednoduchú odpoveď: 
pestujú zemiaky a všetci v rodine sú farmári. 

Je to však iba časť pravdy. Agropodnikatelia Ma-
čajovci – to je skupina troch poľnohospodárskych 
a  jednej obchodnej firmy zabezpečujúcej odbyt 
zemiakov a zeleniny do reťazcov. Každý člen ro-
diny má v nich svoje miesto. „Má to dve výhody,“ 
vysvetľuje Ing. Marek Mačaj. „Rozdelením chotára 
na menšie celky je pestovanie v systéme integro-
vanej produkcie jednoduchšie. Menší celok má 
svoju prednosť, ktorá sa zúročí aj pri stropova-
ní v  rámci ďalšieho programovacieho obdobia 
v EÚ.“
Podnikanie na pôde začal rozvíjať otec Ing. Juraj 
Mačaj starší na 50 hektároch pôvodnej otcovej 
roli. Doteraz je hlavou najmä agronomickej čin-
nosti a jeho skúsenosti už preberá najmladší syn, 
tridsiatnik Ing. Marek Mačaj. Najstarší syn – tridsať 
štyri ročný Ing. Juraj Mačaj mladší je naslovovzatý 
obchodník a  pevne drží v  rukách ekonomiku fi-
riem. No a dcéra Mgr. Lucia Nešťaková je právnič-
kou na plný úväzok pre rodinnú skupinu firiem. 
Rodinná farma má dnes už všetku pôdu pod 
závlahou. Produkcia nosných plodín vzrástla za 
desať rokov z 13 tisíc ton ročne na súčasných 40 
tisíc ton. Zemiakmi pritom firma zásobuje pätinu 
slovenského maloobchodného trhu. Zo zeleniny 
je to zase cibuľa, kapusta, karfiol, petržlen a  iné 
plodiny, ako pšenica, cukrová repa a osivová ku-
kurica. K týmto plodinám treba priradiť aj kukuri-
cu na siláž pre bioplynovú stanicu, ktorú dali do 
prevádzky v novembri 2012. Podľa Juraja Mačaja 
ml. bioplynová stanica musí byť súčasťou kon-
ceptu poľnohospodárskej produkcie. „V  našom 
prípade v  nej zužitkovávame biologický odpad, 
ktorý vzniká pri balení zeleniny a na 50 percent je 
to siláž. Vyrobené teplo sa využíva v celom 6-hek-
tárovom areáli.“ Napríklad pri sušení cibule – pred 
tým tam potrebovali propan-butan alebo zemný 
plyn. V zime vykurujú všetky budovy. Veľmi cen-
ným výstupom je aj digestát – organické hnojivo, 
ktoré aplikujú do pôdy. Aj vďaka nemu dopestujú 
silážnu kukuricu ako druhú plodinu počas vege-
tácie. Náklady na hnojenie sa tak znížili zhruba 
o 100 tisíc eur.
Hoci v súťaži Top Agro zabodovala firma Agroma-
čaj, s.r.o., teda jeden zo subjektov rodinnej farmy, 
jej činnosť sa nedá od ostatných oddeliť. Riadi ich 
jeden agronóm, majú jedného mechanizátora 
aj jeden spoločný ekonomický úsek. A  v  čom je 

podstata úspechu? Ing. Juraj Mačaj ml. konšta-
tuje: „Všetko robíme s  nasadením, premyslene. 
Využívame európske aj naše peniaze na rozvoj. 
A ten by veru nebol, keby sme nevsadili na skla-
dové hospodárstvo. Lebo napríklad zemiaky chcú 
spotrebitelia počas celého roka a nie iba na jeseň 
po zbere. Takže ich treba kvalitne uskladniť.“ Otec 
ho dopĺňa: „Sklady musia byť kvalitné. S klimati-
zovanou atmosférou.“
Sklady sú alfou a  omegou rozvoja. Umožnili vo 
firme rozšíriť plochu na pestovanie zemiakov za 
desať rokov na takmer štvornásobok. Práve eu-
rópske peniaze, ktoré Juraj Mačaj mladší pova-
žuje za veľký investičný stimul, im umožnili zvýšiť 
produkciu zemiakov a zeleniny za desať rokov na 
trojnásobok.
Rodinná farma, v ktorej naplno funguje otec Juraj 
a jeho tri deti, má veľkú budúcnosť. Podľa najstar-

šieho Mačaja by chceli byť všetky vnúčatá farmár-
mi. Budúcnosť slovenského poľnohospodárstva 
vidia v podpore mladých farmárov. Aby manažéri 
nepredávali firmy zahraničným záujemcom, pre-
tože nemajú nasledovníkov. Podpora mladých 
ľudí by umožnila potrebnú generačnú výmenu 

a  Slovensko by sa nestalo v  budúcnosti dovoz-
com potravín, ale dokázalo by produkovať to, čo 
jeho občania spotrebujú.

V rokoch 2008 – 2009 postavili u Máčajovcov 
chladené sklady na 2,5 tisíc ton cibule 
a na štyri tisíc ton zemiakov v debničkách. 
V roku 2010 pribudol ďalší chladený sklad 
na osem tisíc ton produkcie. V tomto 
programovacom období to však boli aj 
investície do závlah, baliacej a pozberovej 
techniky. Celkom investovali 12 mil. eur, 
pričom projekty nadviazané na Program 
rozvoja vidieka predstavovali 7,5 mil. eur. 
Z toho investičná dotácia bola 3,1 mil. eur. 
Vďaka týmto investíciám zvýšili produkciu 
na trojnásobok.

 KontaKt
Agromáčaj, s.r.o.
900 50 Kráľová pri Senci 455
Tel.: +421/ 2/ 4565 0211
+421/ 903/ 256 680
e-mail: juraj.macaj@agromacaj.sk
www.agromacaj.sk
www.zeleninarska.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 1 900 ha
Konsolidované tržby / Revenues 12,06 mil. €
Zamestnanci v skupine / Employees 140

The family farm of Mačajs has all large field acreage under irrigation. It focuses mainly on growing potatoes 
and vegetables. Quite an investment was made for storage management in order they are ready to delivery 
its production to retail store chains all over the year. Money went of course also for irrigation systems and 
packaging system. A biogas station was built so that waste from vegetable packaging process is utilized; 
silage is also representing 50 per cent of it. 6-hectare is heated when needed – for instance for drying onion. 
Another valuable output from the biogas station is “digestat” – an organic fertilizer, which is subsequently 
applied into soil; such process has cut fertilization costs approx. by 100 thousand euro.

Celá pestovateľská výmera je pod závlahou

Otec Juraj, synovia Juraj a Marek (zľava) sa vždy radia, ako dospieť k prosperite.
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Rupos Ružindol spojil klasické 
hospodárenie s moderným

Kde stojí poľnohospodárstvo na stupnici hod-
nôt modernej slovenskej spoločnosti? Prav-
dupovediac, v  očiach mnohých súčasníkov 

nie príliš vysoko, pritom chlebové odvetvie sa im 
doslova pred očami mení. Stáva sa mimoriadne 
výkonným plniac si nielen klasickú úlohu produ-
centa potravín, ale napríklad aj dodávateľa energie 
či udržiavateľa kvality životného prostredia. Je to 

odvetvie, ktoré premosťuje tradičné formy hos-
podárenia a života s najmodernejším podnikaním 
a znova a znova sa vynárajúcou túžbou človeka po 
kontakte so živou prírodou.
Spoločnosť Rupos v  Ružindole je ukážkou práve 
takéhoto podnikania na pôde. Na jednej strane 
tu vidíme polia, na ktorých sa pestujú obilniny, 
olejniny a krmoviny určené na výživu ľudí a zvie-

rat, na druhej modernú bioplynovú stanicu, ktorá 
spracúva maštaľný hnoj, hnojovicu, ale aj silážnu 
kukuricu či senáž na bioplyn a  ten premieňa na 
elektrickú energiu a teplo.
„Všetok tento zázrak sa odohráva na pôde, ktorá 
je domovom aj poľnej zveri. Aj o  tú sa ako dobrí 
hospodári staráme v rámci nášho poľovného zdru-
ženia Škodnej zmar,“ vraví Miroslav Benko, riaditeľ 
spoločnosti Rupos.
Hospodárenie Ruposu má širšie zameranie. 
Okrem spomínanej klasickej rastlinnej výroby či 
chovu dojníc s  priemernou ročnou úžitkovosťou 
9  tisíc kilogramov na kravu, sa podnikanie čoraz 
viac diverzifikuje. Je to nielen spomínaná výroba 
elektrickej energie, na začiatku ktorej je zázračná 
fotosyntéza, ale onedlho bude ďalšou aktivitou 
agroturistika. Zo štyroch hospodárskych budov 
vzniká Agropenzión, kde sa budú podávať klasické 
ružindolské a zabíjačkové špeciality, tunajšie vínka 
a tiež divina. Veď predmetom činnosti Ruposu je aj 
starostlivosť o revír.
Samozrejme, v  prvom rade ide o  zveľaďovanie 
chovu, ale jeho súčasťou je aj lov v rámci udržiava-
nia rovnováhy stavov zvierat,“ pripomína Miroslav 
Benko. V  suchom roku 2013 pracovníci Ruposu 
museli venovať mimoriadnu pozornosť napájaniu 
poľnej zveri, ale na druhej strane aj regulácii prem-
noženej populácii diviaka.
Agropenzión bude prostredníkom pestovateľ-
ských, chovateľských i  poľovníckych výsledkov 
práce členov spoločnosti Rupos. V  jeho blízkosti 
sa budú pásť ovečky, kozičky, kravičky, aby si náv-
števníci, a to nielen z blízkej Trnavy, Bratislavy či zo 
samotného Ružindola spomenuli, kde sa začína 
cesta potravín na ich stôl. „Zisťujeme, že dokonca 
ľudia z vidieka sa poľnohospodárstvu odcudzujú. 
Kedysi vari polovica obyvateľov vidieka pracovala 
v družstvách. Dnes je to zlomok ľudí, ktorí, keď sa 
vrátia z práce v mestách domov, odrazu nechápu, 
že stroje na poli občas prášia, že traktory počas 
sezóny musia prejsť po obecných komunikáciách,“ 
popisuje zmenu Miroslav Benko.
Aj preto stavajú penzión – aby ľuďom pripome-
nuli, že s chutným jedlom či s upravenou krajinou 
súvisí aj práca v chotári.

KontaKt
Rupos, s.r.o.
919 61 Ružindol 448
Riaditeľ: Ing. Miroslav Benko
Tel./fax: +421/ 33/ 5549 435, 6
e-mail: rupos@rupos.com
benko@rupos.com

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 1 805 ha
Počet pracovníkov / Employees 42
Zisk / Profit 32 058 €
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee 56 635 €

The Rupos Ružindol agro company is farming in the vicinity of Trnava. It focused in growing grain, oil plants 
and fodder, in its livestock production a core is milk production. The company operates a modern bio gas 
station with installed output of 1 MW. Energy that is captured from stable muck, stable manure and maze 
silage is in the bio station turned in biogas, electricity and heat. Rupos is among top productive Slovak 
companies. Its revenues over 113-thousand euro and labour productivity per one employee are above 
average are remarkable. At present, the company started a construction of its own agro pension, which 
should become a  smart  meeting point for all its activities: plants growing, livestock production, game 
keeping and hunting. Rupos is the Slovak producer of foodstuff, which has reported the average labour 
productivity at excellent level of 56 635 euro.

Bioplynová stanica s výkonom 1 MW spracúva organický 
odpad zo živočíšnej výroby i silážnu kukuricu a senáže 
z miešaniek.

Onedlho otvorí spoločnosť agropenzión, kde ponúknu regionálne špeciality a vína.

Riaditeľ spoločnosti Ing. Miroslav Benko.
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Bartolomej Dobos, farmár 
na krajnom východe Slovenska

Mnohí si pamätáme Východoslovenskú ní-
žinu aj s  prívlastkom druhá obilnica Slo-
venska. Na samotnom krajnom východe 

Slovenska je naozaj rovná ako dlaň, kedysi nebol 
ani len fliačik zeme, ktorý by nebol obrábaný. Dnes 
to už pravda nie je. Bartolomej Dobos vsadil na 
túto kartu. Veď vzdelaním je poľnohospodár, nuž 
tomuto odvetviu zostal verný doposiaľ. Celý život 
pracoval na blízkom štátnom majetku v  Kráľov-
skom Chlmci v  čase jeho najväčšieho rozmachu. 
A  teraz by ste v  tomto najvýchodnejšom kúte, 
ktorý mal bohaté sady ovocia, pálenice, v  každej 
záhrade skleníky a  foliovniky, niekoľkohektárové 
„melonoviska“, lány bohato rodiace obilie, márne 
hľadali veľkokapacitné kraviny či ošipárne. Teraz 
sa to už zdá iba ako sen, nie jeden tunajší človek 
si povzdychne. Ale aj tu ľudia musia žiť, i  keď sú 
obmedzení pracovnými možnosťami a  hlavne – 
všade majú ďaleko.
Bartolomej Dobos, ako vraví, od detstva pracoval 
v  poľnohospodárstve, je vyučený v  odbore, má 
z neho aj maturitu, nuž cíti sa povolaný na to, aby 
ho nezavesil na klinec. Preto po rozpade štátneho 
majetku, ktorý roky živil jeho rodinu, vzal osud do 
vlastných rúk. Mal skúsenosti z mechanizácie a ne-
váhal to zúročiť. Začínal s 15 hektármi prenajatej 
pôdy. Obsial ich pšenicou, jačmeňom, čiže veno-
val sa hneď od začiatku rastlinnej výrobe. Kúpil 
techniku, aká bola k  dispozícii – teda staršiu, na 
živočíšnu výrobu v  tom čase nepomýšľal, lebo tá 
si vyžadovala komplexný prístup a na to podmien-
ky, ale ani financie nemal. Podnikať začal od roku 
1994. Jeho najväčšou oporou je manželka a  syn. 
Bez nich si fungovanie farmy nevie ani len predsta-
viť. Manželka Erika vedie evidenciu a účtovníctvo, 
syn je zase denne na poli či pri strojoch, v  dielni 
alebo zariaďuje čokoľvek potrebné. Otec Bartolo-
mej si vie predstaviť, že on bude jeho schopným 
pokračovateľom a nástupcom. Farma donedávna 
uživila aj ďalšie štyri rodiny, avšak tohto roku sa 
situácia zvŕtla natoľko, že musel dvoch zo štyroch 
zamestnancov prepustiť.
Farmár z  Malých Trakan v  okrese Trebišov, ktoré-
ho polia a  gazdovstvo ohraničuje z  jednej strany 

ukrajinská a  z  druhej maďarská hranica, nijako 
netajil, že chtiac-nechtiac musel sa orientovať na 
najvýhodnejšie plodiny, ktorým sa tu dlhé roky 
darilo a pre ktoré sú výborné výrobné podmienky. 
Okrem iného je to aj sója, pri pestovaní ktorej vy-
užíva skúsenosti garanta – obchodnej spoločnosti 
Matex, s.r.o. Vlani tu sója zarodila priemerne po 3,6 
tony z hektára.
Pravda, aby dvor nebol stratový, farmár vyberá 
pestovanie takých komodít, ktoré sa dajú dobre 
predať. Dnes sa musí pozerať už aj na to, či ich 
bude mať kto odkúpiť. Pre Bartolomeja Doboša 
nemá význam úrodu dlhodobo preskladňovať 
a  potom ju predať za nevýhodné ceny. Z  tohto 
cípu republiky má všade ďaleko, aby ju prevážal, 
a tak si spoluprácu s nákupcami vysoko váži. Tvrdí, 

že vzťah s nimi si už dlhodobo pestujú navzájom. 
Medzi takých nesporne radí obchodnú spoločnosť 
KISS, s.r.o. Zdôrazňuje, že síce nemajú vopred pod-
písané zmluvy a  dohodnuté podmienky, ale už 
dlhé roky spolupracujú na základe ústných dôhod 
a zatiaľ ho nikto z nich nesklamal. Veru, slovo robí 
chlapa.
Bartolomej Dobos rád spomína na ročník 2012. 
Údajne u nich na východe to bola taká konštelácia 
počasia a podmienok pre rastlinnú výrobu vôbec, 
aká sa opakuje iba raz začas. Príkladne obrobená 
pôda tu býva vďačná za starostlivosť, ale tento far-
már ju stále považuje iba za priemer, aký tu kedy 
dosiahli. Chváli a  oceňuje predovšetkým ceny za 
predané produkty. Dnes sú výrazne nižšie, a to mu 
robí skutočne vrásky na čele. Financie, ktoré vlani 
utržil z predaja produktov rastlinnej výroby, ihneď 
investoval do kúpy dvoch traktorov a  do mecha-
nizmov na spracovanie pôdy. Mohol si dovoliť 
pustiť sa aj do rekonštrukcie budov. Vytvoril síce 
skromné, ale dobré podmienky na údržbu a opra-

vu strojov. V  priebehu roka postupne zveľaďuje 
svoje hospodárstvo. Ale vždy má na mysli efektív-
nosť nákladov, lebo to sa spätne odrazí v ekonomi-
ke nasledujúceho roku.

Bartolomej Dobos čerpal v roku 2011 
z Programu rozvoja vidieka 20 tisíc eur, 
za ktoré si zaobstaral sejačku a mulčovač. 
Pomáhajú mu pri zakladaní úrody 
špeciálnych plodín, z ktorých pestuje hlavne 
sóju.

KontaKt
Bartolomej Dobos, SHR
076 42 Malé Trakany
Mobil: +421/ 907/ 992 835

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 420 ha
Počet zamestnancov / Employees 2

Bartolomej Dobos is a self-employed peasant from the village Malé Trakany, Trebišov district. He has been 
developing his family farm since 1994. He is an agriculturalist by education, who as a aniversity graduate 
worked in agro sector. All the time as an employee at the state farm property in Kráľovský Chlmec. Since the 
time when the state farm broke-up he started to run his own business and set up a modern farm. On one 
side his farm borders with Ukraine and from the other side it is limeted by Hungarian borders. There are not 
many peasant farming on the very end eastward of the the European Union. He is owner of 70 hectares of 
his farm land and the rest he rented from small crofters. Basic crop on his farm is wheat, oil plants and soy, 
so fully devoted to the plant production. A lot of work had to be done to reshape and revitalize the farm and 
the purchase of new agricultural machines was a part of it.

Farmár Bartolomej Dobos.

Hospodársky dvor s opravárenskými dielňami a skladmi je 
sústredený v Malých Trakanoch.

Budova v pozadí je po rekonštrukcii, dnes je to už moderná opravárenská dielňa.
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Družstvo v Mužli  
– za rohom hojnosti je próza života

Sú dediny, ktoré pozná celé Slovensko. Na Lip-
tove je to povedzme Važec či Východná a na 
juhu Slovenska sa v  poslednom čase dostá-

va rýchlo do povedomia spoločnosti Mužľa. Roky 
si túto dedinku neďaleko Štúrova nikto nevšímal, 
až ju preslávili miestni vinohradníci Rizlingom rýn-
skym, ale aj ďalšími skvelými mokmi.
Lenže chotár Mužle, ťahajúci sa od ľavého brehu 
Dunaja až po vŕšky nad obcou Belá so známym 
chateâu, dáva aj hojnú úrodu obilia, kukurice, rep-
ky, slnečnice či dnes už pomaly zabudnutej horči-
ce a šošovice. Poľnohospodárstvo v Mužli v podaní 
tunajšieho Družstva agropodnikateľov je na súčas-

né slovenské pomery neobyčajné pestré. Nezúžilo 
sa iba na rastlinnú výrobu, stále tu chovajú doby-
tok a ich chotár vonia lucernou.
Mužľa je na kraji južného Slovenska, ale tunajší 
družstevníci vlastne ukazujú, ako sa má dobre 
a  uvážlivo hospodáriť na pôde. V  čase, keď sa 
všetko podriaďuje zisku, presviedčajú, že najväč-
šou hodnotou nie sú okamžité peniaze, aj keď tak 
veľmi dôležité. Cennejšie sú pravidelné, možno nie 
špičkové, ale štandardne dobré úrody založené na 
ohľaduplnom obrábaní pôdy.
Čo to v praxi znamená, vysvetľuje predseda muž-
lianskeho družstva Imrich Borvák. „Pred pár rokmi 
sme do osevného postupu zaradili horčicu a  šo-
šovicu. Bol to nevyhnutný agronomický a vzápätí 
sa ukázalo, že aj dobrý ekonomický krok. Ozdravili 
sme nielen pôdu, čo sa napríklad prejavilo násled-
ne na raste úrod obilnín, ale dobre sme speňažili aj 
semeno horčice i šošovicu, ktorú dnes obchodníci 
dovážajú zväčša z Kanady.“
V čase, keď politici a média skloňujú sebestačnosť, 
mužlianski družstevníci dávajú príklad, ako sa 
možno čelom postaviť k tejto úlohe. Sebestačnosť 
sa dnes posudzuje predovšetkým zo zorného uhla 
dostatku a bezpečnosti potravín. Už menej sa ho-
vorí o  tom, ako zdravá je pôda, na ktorej sa hos-
podári, a  ako vlastne vyzerajú slovenské chotáre. 
Pravdupovediac, časy, keď boli plodinovo pestré, 
čo sa prejavovalo aj farebnosťou kvitnúcich polí, 
sú minulosťou. Rozmanitosť rastlín vytlačili mono-
kultúry, intenzita úrod sa udržiava nasadzovaním 
výkonnejších odrôd, hybridov a  čistota porastov 
chemickou clonou.

V Mužli je chotár pestrejší, lucerna svojou koreňo-
vou sústavou pôdu melioruje a dáva kvalitné sená-
že a seno. Oba produkty majú dnes veľkú hodnotu 
a možno ich dobre speňažiť. Vyhľadávajú ich cho-
vatelia koní i dobytka. Ale kto spočíta efekt, ktorý 
prináša pôde okrem dobrého striedania plodín aj 
pravidelné hnojenie maštaľným hnojom? Neho-
voriac o inom prínose – človek sa prejde mužlian-
skym chotárom a  jeho myseľ pookreje. Cíti sa tu 
dobre, pretože krajina, kde na jar kvitne agát a v je-
seni dozrieva hrozno, poskytuje množstvo nielen 
praktického úžitku, ale prináša aj obyčajnú radosť 
z poctivo obrábaných polí a vinohradov.
Tie preslávil Miroslav Petrech so spoločníkom Ati-
lom Szabóom, ktorí si prenajímajú 88 hektárov 
družstevného vinohradu. Dnes nielen do spo-
ločnosti Rivel, ale aj k  súkromným pestovateľom, 
z ktorých mnohí sú podielnici družstva, prichádza-
jú vinári zo slávnej Malokarpatskej oblasti, aby tu 
nakúpili dobre vyzreté aromatické hrozno. Mužľa 
sa stala všestranne príťažlivou. Cesta k atraktivite 
bola prozaická, je za ňou poctivá robota, pesto-
vateľský fortieľ a úcta k pôde živiteľke a základnej 
istote tejto krajiny.

K hospodárskej stabilite družstva prispeli 
aj eurofondy. Prostriedky z nich pomohli 
zmodernizovať predovšetkým mechanizáciu 
do rastlinnej výroby, keď sa nakúpili traktor 
Fendt 360, dve sejačky, kombajn a stroje do 
živočíšnej výroby – okrem iného aj kŕmny 
voz.

KontaKt
Družstvo agropodnikateľov
943 52 Mužľa
Predseda: Imrich Borvák
Tel.: +421/ 36/ 7583 360 
+421/ 36/ 7583 259
e-mail: predseda@dapmuzla.sk

Výmera ornej pôdy / Arable Land 2 254 ha
Počet pracovníkov / Employees 31
Zisk / Profit 278 000 €
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee 120 561 €

The cooperative of small agro businessmen in Mužla is farming in southern Slovakia. A part of their assets 
are vineyards spread on 88 hectares, and made Slovakia well-known by great Rizling. Robert Parker, in 
also took cognizance of an American renowned wine degustation expert, who got liking in the Rizling. 
The cooperative focused on cultivation cereals, oil plants, on mustard and lentils, but also on highly valued 
lucerne (nowadays rare crop in Slovakia). Mužla husbandry has not cut its activities, apart from the plant 
production they still have livestock production with 180 dairy cows; lovely smelling sweet scent of lucerne is 
everywhere. Mužla farm is spreads from the left bank the river Dunaj as far as the Belianske hills. Its horizon 
takes scenic lines of Kováčovské hills. This is one of the most beautiful and well-cared region in Slovakia.

Zber kukurice na poliach DA Mužľa.

Krásny pohľad na vinohrady mužlianskeho družstva.

Predseda Imrich Borvák.
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PPD Rybany – pravdu hľadaj 
v dlhoročných výsledkoch

Na jar roku 2013 došlo v  Poľnohospodár-
skom a podielnickom družstve v Rybanoch 
k výmene stráži na poste predsedu. Po viac 

než štyroch desaťročiach odišiel z vrcholového po-
stu inžinier Michal Sahulčík a  na jeho miesto na-
stúpil jeho odchovanec inžinier Jaroslav Jaško. Je 
dobré, ak v  poľnohospodárskom podniku pamä-
tajú na kontinuitu. Dnes to nie je celkom obvyklé.
Rybianske družstvo je medzi slovenskými poľ-
nohospodármi pojmom. Uznanie si vyslúžilo 
nebývalou stabilitou, ktorá sa opiera predovšet-
kým o  rastlinnú výrobu. Ale poľnohospodárstvo 
v  tomto podniku je stále komplexné, naďalej tu 
chovajú hovädzí dobytok aj ošípané. Každý vie, že 
v dnešných časoch, keď sa všetko preratúva len na 
peniaze a denne sa kontrolujú výdavky a príjmy, si 
chov hospodárskych zvierat vyžaduje mimoriadnu 
trpezlivosť, chovateľskú zručnosť a  takpovediac 
strategický pohľad do budúcna. Pôda a  známy 
uhlíkový reťazec je predsa nemysliteľný bez toho, 
aby zvieratá nepretransformovali živiny na mä-
so či mlieko a pritom vyprodukovali aj organickú 
hmotu obohacujúcu pôdu o mikroorganizmy.
Ak chceš vedieť o podniku pravdu, pozri sa na jeho 
dlhoročné výsledky. Od roku 2008 napríklad pše-
nica v  Rybanoch dáva štandardne vyše 6-tonové 
hektárové úrody. Z  piatich úrod bola jedna vyše 
sedemtonová a jedna pod päť ton. Práve to svedčí 
o  tom, že pôda je v  rybianskom chotári v  dobrej 
kondícii. Obdobne by sa dalo hovoriť o ďalších plo-
dinách – jačmeni, repke či cukrovej repe.
Kým sa odberatelia môžu spoľahnúť na štandard-
ne vysoký objem produkcie, družstevníci nemajú 
ani zďaleka istotu, že si vždy prídu na tržby hodné 
investícií a pestovateľského know how vloženého 
do úrody. Je to paradox, keď predseda družstva 
musí konštatovať, že pri úrode 2013 budú príjmy 
také, ako z  úrody v  roku 2012. Ibaže rozdiel len 
v poslednej úrode pšenice bol 1 400 ton, bezmá-
la 500 ton pri jačmeni a pri repke 660 ton. Za viac 
muziky menej peňazí!
„Musíme byť čoraz viac vynachádzaví pri speňa-
žovaní, kalkulovať, kedy tovar podržať, a  kedy je 
vhodná chvíľa predať ho,“ hovorí Jaroslav Jaško. 
Družstvo muselo ekonomike podriadiť aj spôsob 
chovu ošípaných. Vzdali sa uzavretého chovu a na-
kupujú len odstavčatá s  cieľom vykŕmiť zvieratá 
pre trh, keď po ošípaných rastie dopyt. „Ekonomi-

ka nám vychádza len vďaka tomu, že si zaratúva-
me kŕmne obilie za nižšie vnútropodnikové než za 
reálne trhové ceny,“ vysvetľuje ekonómka družstva 
Emília Géciová.
Podobne ako ostatní veľkochovatelia dojníc aj Ry-
banci sa museli vyrovnať so stratou podpôr na veľ-
ké dobytčie jednotky. V ich prípade šlo o 140 tisíc 
eur. Obrovská suma, ktorú nenahradí len slimačím 
tempom rastúca cena mlieka. V auguste 2013 bo-
la 0,31 eura, ale ešte stále nedosiahla úroveň roku 
2011 – 0,335 eura za liter.
Cenová spravodlivosť, veru tej sa všetkým poľno-

hospodárom žiada. Pretože roľníci svoj diel zá-
väzku plnia, zato ostatní účastníci potravinového 
reťazca nachádzajú dôvody, prečo poukazujúc raz 
na nadúrodu, inokedy na zahraničné trhy znižujú 
ceny až pod hranicu výrobných nákladov. V  jed-
nom má však Jaroslav Jaško celkom iste pravdu: 
Chlieb a  mlieko majú svoju konštantnú cenu – 
jeme a  pijeme ho predsa každý deň s  rovnakou 
chuťou. Preto treba zaň roľníkovi zaplatiť toľko, 

aby mohol žiť a zabezpečiť potraviny pre všetkých 
obyvateľov Slovenska.

K rozvoju družstva prispelo aj využitie 
eurofondov. To sa prejavilo predovšetkým 
v investíciách do fariem a ich ekologických 
koncoviek ako aj pri modernizácii 
energetického hospodárstva. Teraz družstvo 
pripravuje projekt na modernizáciu farmy 
výkrmového dobytka, čo by malo prispieť 
k lepšej ochrane podzemných vôd.

KontaKt
Poľnohospodárske  
a podielnicke družstvo
956 36 Rybany
Predseda: Jaroslav Jaško
Tel./fax: +421/ 38/ 7463 710  
+421/ 38/ 7463 712
e-mail: sekretariat@ppdrybany.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size   2 395 ha
Počet pracovníkov / Employses 97
Zisk po zdanení/ Net Profit  207 706 €
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee 63 627 €
Priemerný zárobok / Average Wage 1 056 €

The agricultural and share cooperative in Rybany is farming in the district of Bánovce nad Bebravou. In 
a long time it has ranked among the best farming agro companies in Slovakia, what has been confirmed 
by high hectare yields in grain above 6 tons, in rape almost of 4 tons. The cooperative farm has so far 
retained a beef cattle and piggery, but it has to do the best and adopt tough measures in order to keep the 
sound budget. Annual sales of milk are at the level of 4 million kilograms. Sustainable growth of farming 
is an essential principle of the company. When walking across the Rybany farmyard you would experience 
a wonderful feeling, all around beautiful landscape, intensively cultivated fields with vigorous colour; a real 
scenic view that tempts artists to take a brush and tempera.

Predseda Jaroslav Jaško.

Práca na poli.
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V ZAD Dvory nad Žitavou si popri 
vysokej efektívnosti ctia tradície

Vysoká profesionalita a  efektívnosť, jasné 
vlastnícke vzťahy, zdravý gazdovský rozum, 
láska k pôde aj zvieratám a úcta k tradíciám. 

Takto naozaj veľmi stručne možno charakterizovať 
jedno z  popredných poľnohospodárskych druž-
stiev na Slovensku. V rebríčku TOP 100 v súťaži Top 
Agro Slovensko sa Združenie agropodnikateľov, 
družstvo z Dvorov nad Žitavou umiestňuje každý 
rok. Žne úspechy nielen na poli, kde využíva mini-
malizačné technológie, ale aj vysokou úžitkovos-
ťou hospodárskych zvierat.
Družstvo reštrukturalizovalo stádo na slovenský 
strakatý dobytok, v lete prešlo na zelené kŕmenie, 
čím odbúralo kosenie, zhŕňanie, lisovanie, ukla-
danie, rozkladanie či rezanie napríklad lucerny. 
Dominantnou sa nestala vysoká ročná úžitkovosť 
kráv, ale aj ich dlhovekosť vo forme 6 – 7 laktácií. 
Skúsenosti tamojších družstevníkov napoveda-
jú, že dojnica za tri laktácie vráti vložené náklady 
a ďalšie laktácie už prinášajú zisk. Predseda druž-

stva Stanislav Becík vysvetľuje filozofiu ich pod-
nikania takto: „Načo nám je dojnica s  desať tisíc 
litrovou dojnosťou, ktorá nám vráti už pri druhej 
laktácii vložené náklady, ale pri enormne vysokom 
zaťažení organizmu cez koncentrovanú výživu sa 
pri druhej laktácii aj opotrebuje. V lepšom prípade 
skončí na bitúnku, v tom horšom – v kafilérii a za 
jej likvidáciu ešte treba aj platiť. To veru nie je efek-
tívna výroba mlieka!“
Stanislav Becík je presvedčený, že v súčasnosti, keď 
poľnohospodári využívajú moderné technológie, 
nie je zložité dosahovať výborné hospodárske vý-
sledky v rastlinnej výrobe. Avšak dodáva: „Mecha-
nizácia je špičková, výkony môžu rásť. Samozrejme 
vtedy, ak sú polia adekvátne nakŕmené. Čo však 
Slovensko posúva do neschopnosti zabezpečiť si 
potravinovú sebestačnosť, je fakt, že absolútne sa 
prestalo intenzívne venovať špeciálnej rastlinnej 
a živočíšnej výrobe. Dôsledkom toho je nelichotivá 
realita – v pôdohospodárstve pracuje len niečo vy-
še 55 tisíc ľudí, chradne vidiek, mladí ľudia nemajú 
záujem o štúdium poľnohospodárstva… A pritom 
má Slovensko také podmienky, že by dokázalo 
vyprodukovať ďaleko viac potravín, ako vie spot-
rebovať.“ Domnieva sa, že keby Slovensko produ-
kovalo v  priemere na hektár poľnohospodárskej 
pôdy toľko hovädzieho a bravčového mäsa a mlie-
ka, a toľko vodnej hydiny, ale aj bryndze a syra od 
oviec či kozieho, králičieho a  holubacieho mäsa 
ako v  Dvoroch nad Žitavou, hneď by bola potra-
vinová sebestačnosť na dvojnásobku potreby na 
Slovensku.
Diverzifikovaná výroba sa sústredila na hospodár-
skom dvore Branovo, kde ešte pred štyrmi rokmi 

strašili rozpadávajúce sa hospodárske budovy 
a burina. Družstevníci tieto pozemky premenili na 
úrodnú pôdu. Myšlienka oživiť branovský hospo-
dársky dvor nedala spávať predsedovi už dlhšie. 
Po dozretí sa premenila na skutok – Gazdovský 
dvor plný hospodárskych zvierat. Je to akýsi živý 
supermarket, kam si ľudia chodia kupovať vajíčka, 
mäso, mlieko, syry… Ale je to aj gazdovská zoolo-
gická záhrada, kam chodia deti spoznávať zvieratá.
Inžiniera S. Becíka mrzí, že sa vidiecke Slovensko 
priradilo ku krajinám sveta, kde sa vyrobí najviac 
automobilov na tisíc obyvateľov – 120. Štát pod-
poruje takmer 400 tisíc nezamestnaných namiesto 
vytvárania takých pracovných miest, ktoré by 
krajinu skultúrnili, zveľadili a  postavili na nohy 
v  potravinovej sebestačnosti. Že sa to dá, potvr-
dzuje Gazdovský dvor v  Branove, kde vlani našlo 
zamestnanie 16 dlhodobo nezamestnaných. „Ži-
vočíšna výroba je ekonomicky menej zaujímavá 
ako rastlinná, ale dáva prácu ľuďom,“ konštatuje 
starú pravdu predseda a  pokračuje: „Takýto gaz-
dovský dvor by mohol byť v  každej dedine. Ľu-
dia by tam chodili ako do supermarketu. Deti by 
videli vyrastať zvieratá, nadobudli by k nim vzťah 
a  postoj spoločnosti k  pôdohospodárstvu by sa 
postupne menil k  lepšiemu. Ľudia dokážu oceniť 
poľnohospodárov vtedy, keď budú vidieť pekné 
vykosené dvory, keď budú vedieť, že cez víkend si 
môžu zajazdiť na koni, keď si budú môcť za prija-
teľnú cenu kúpiť gazdovské mlieko a  iné čerstvé 
potraviny, keď sa budú tešiť z  krásnej upravenej 
krajiny. A o tom poľnohospodárstvo je.“

KontAKt
Združenie agropodnikateľov, 
družstvo
Veľká komárňanská 5
941 31 Dvory nad Žitavou
Predseda: Stanislav Becík
Tel.: +421/ 35/ 6484 204
Fax: +421/ 35/ 6484 204
e-mail: zad@zaddvory.sk
gazdovskydvorbranovo@gmail.com
www.zaddvory.sk
www.gazdovskydvorbranovo.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 6 300 ha
Výnosy / Revenues 10 mil. €
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee 104 000 €

ZAD – Združenie agropodnikateľov (the association of entrepreneurs) is a cooperative farm based in Dvory 
nad Žitavou. For many years already it has ranked among the best agricultural firms in Slovakia. High 
efficiency in the plant production and in the livestock production has been achieved based on modern 
technology and high professional skills. Its production is diversified. Besides pork and beef meat there is 
a production of various types of cheeses as well. Notable is the production of lamb and young goat meat, 
of rabbits and pigeons. The former is found especially in the farmyard of Braňovo, which has been arranged 
as a Gazdovský dvor, where customers like to come as to a supermarket to buy fresh food directly from 
the farm. Children like to come there also, as they can cuddle with animals; a  typical  farm yard as our 
grandfathers it used to have.

Judita Kollárová bola dlhodobo nezamestnaná a dnes 
sa stará o kŕdeľ husí.

Deti môžu všetky zvieratá na Gazdovskom dvore pohladiť.

Ovciam paša v areáli dvora svedčí.
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Úsvit pri Dunaji – od úpadku k prosperite

Poľnohospodárske družstvo v Dunajskej Luž-
nej má poetický a  optimistický názov záro-
veň – Úsvit pri Dunaji. Ale na prelome rokov 

2006/2007 visela nad ním skôr mrákava krachu 
ako svitanie prosperity. Na jednej strane sa ozývali 
bankári, pripomínajúci nesplatený úver v sume 19 
miliónov korún, a na druhej boli nakopené nevy-
platené faktúry za 11 miliónov korún. Supy vetrili 
krach.
V  marci roku 2007 vyvstala na členskej schôdzi 
otázka buď – alebo. Staré vedenie padlo a ku kor-
midlu sa dostal Anton Patrnčiak. Muž, ktorý mal 
odvahu nielen kritizovať neschopný manažment 
zapredávajúci kvôli osobným záujmom druž-
stvo, ale našiel aj odvahu pokúsiť sa o obrat. Jeho 
program záchrany by sa dal zhrnúť do dvoch slov: 
pot a krv.
Spočiatku vyzerali všetky snahy ľudí zmobilizova-
ných Patrnčiakom a jeho pravou rukou – hlavnou 
ekonómkou a podpredsedníčkou družstva Máriou 
Zwingerovou – márne. Stúpali na jednu nášľapnú 
mínu za druhou. Boli nemilo prekvapení, keď zis-
tili, že aj administratívna budova je založená Tat-
raleasingu, čím sa predchodcovia nepochválili čle-
nom. Jej opätovné získanie stálo sedem miliónov. 
Živočíšna výroba mala na konte stratu 26 miliónov, 
rastlinná sa chválila ziskom, ale iba účtovným – zá-
sluhou precenenia obilia.

Situácia vyzerala beznádejne. Anton Patrnčiak išiel 
z  jedného konfliktu do druhého. Urobil nekom-
promisné personálne zmeny, zjednodušil riadenie, 
stiahol z funkcií tých, čo nemali výsledky a ani chuť 
pracovať pre družstvo a  nastolil tvrdú kontrolu 
všetkých výdavkov.
Súbežne s  nastoľovaním poriadku vnútri musel 
nový tím čeliť silnému tlaku zvonka. Družstevný 
chotár v  Dunajskej Lužnej mal pred rokom 1990 
výmeru 4 800 hektárov. Dnes je to o 1 300 hektá-
rov pôdy menej. Na Slovensku zrejme niet pod-

niku, ktorý by čelil takému sústredenému útoku 
na záber pôdy ako družstvo v  Dunajskej Lužnej. 
Najprv z  polí odkrojila výstavba vodného diela 
na Dunaji, potom sa etablovali nové poľnohospo-
dárske subjekty, naposledy stovky ľudí z hlavného 
mesta zatúžili bývať v romantickom zátiší Dunaja. 
Antonovi Patrnčiakovi naskakuje z toho husia ko-
ža. Nečudo, do krízy v roku 2008 ubúdalo z druž-
stevného chotára ročne 30-40 hektárov pôdy na 
výstavbu rodinných domov, teraz je to „len“ okolo 
15 hektárov. Má poľnohospodárstvo v obci, kde sa 
meter štvorcový ornej pôdy predáva po 1 – 1,20 €, 
vôbec budúcnosť?
Zdá sa, že aj nemožné sa stáva možným. Družstvu 
sa podarilo oživiť ekonomiku, dokonca sa podarilo 
zastabilizovať chov hovädzieho dobytka. Niekedy 
predseda nevie, či má plakať, alebo sa smiať. Pri-
sťahovalci, ktorí si postavili domy v blízkosti farmy, 
sa sťažujú, že kravy bučia, v noci im hučí pozbero-
vá linka obilia a  v  poraste pšenice si robia pikni-

ky. Ibaže narazila prisťahovalecká kosa na kameň. 
Piknikári boli nemilo prekvapení zásahom polície. 
Súžitie nie je ľahké, ale vidiek, kam sa ľudia z mesta 
prihrnuli, to sú predsa obrobené polia a  maštale 
plné zvierat.
A v Dunajskej Lužnej prinášajú úžitok. V rastlinnej 
výrobe ku klasickým obilninám, olejninám, kuku-
rici a  krmovinám pridali pestovanie sóje, maku 
a tvrdej pšenice. Mak spolu s makovinou odobera-
jú farmaceuti, sója sa sčasti skrmuje vďaka vlastné-
mu extrudéru v chove dojníc alebo sa predáva či 
bartruje. Mlieko začalo byť rentabilnejšie, keď ho 
začali predávať cez odbytovú spoločnosť Sevita. 
Dnes sú zrekonštruované dve maštale v  nákla-
de za 300 tisíc eur (hradené z vlastných zdrojov!) 
medzi nimi je priestor na výstavbu novej dojárne. 
Družstvo má pripravený projekt, lenže pre celý 
Bratislavský kraj je v eurofondoch len 900 tisíc eur 
a výstavba je za 430 tisíc eur.
Veru neľahké je byť poľnohospodárom v  blízkos-
ti hlavného mesta. Bojuješ o  pôdu ako o  vlastný 
život a  stretáš sa s  nepochopením a  egoizmom 
ľudí. Napriek tomu, ako vidno, dá sa hospodáriť. 
A. Patrnčiak je zo starej školy, cíti s pôdou, stará sa 
o ňu, polia dostávajú pravidelný omastok v podo-

be maštaľného hnoja. Kto si dnes uvedomuje, keď 
okolo neho prejde traktor s  fúrou hnoja, že pôda 
je konár, na ktorom sedí ľudstvo? Nuž, družstev-
níci veria pôde a statočne s fortieľom ju obrábajú. 
Družstvo vycúvalo zo slepej uličky, jeho výroba je 
dobre štrukturovaná a produkty, ktoré vyrobí, pre-
dáva s  rozumom. Tretina po zbere úrody, tretina 
na kontrakty a tretina na jar, keď spravidla stúpajú 
ceny. Dá sa to aj preto, že dve tretiny možno pro-
dukcie uskladniť.
Patrnčiakov tím dokázal odvrátiť hrozbu krachu. 
Podarilo sa to preto, lebo ľuďom navrátil dôveru 
v  ich schopnosti. Družstvo budované nezištne 
dvoma či troma pokoleniami Lužanov opäť žije.

K súčasnému rozvoja družstva prispeli aj 
eurofondy. Tie v družstve nasmerovali do 
výstavby nových skladových kapacít a do 
modernizácie poľnohospodárskych strojov. 
Celkovo spolu s vlastnými prostriedkami za 
obdobie šesť rokov sa preinvestovalo 2,8 
milióna eur.

KontAKt
PD Úsvit pri Dunaji
900 42 Dunajská Lužná
Košariská 192/42
Predseda: Anton Patrnčiak
Tel.: +421/ 2/ 4598 0125
e-mail:  
sekretariat.usvitpd@slovanet.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 3 500 ha
Počet pracovníkov / Employees 78
Zisk po zdanení / Net Profit 450 000 €
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee 55 550 €

Úsvit pri Dunaji is the agricultural cooperative farming just behing the Bratislava – capital of Slovakia – 
limits. The company, which faced a sharp decline in 2006, today is one of the best farming cooperatives in 
Slovakia. Its plant production has focused to the cultivation of cereals, oilseeds and maize, but there are 
also poppy and soy fields under irrigation. Its livestock production is oriented for the breeding of dairy cows 
with an annual supply of almost three million litres of milk.

Predseda Anton Patrnčiak.

V družstve obrábajú pôdu s fortieľom.

Dojnice majú v novej maštali pohodlie.
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POD Vechec – v znevýhodnených 
podmienkach, a predsa úspešne

Poľnohospodárske obchodné družstvo vo 
Vechci, patrí v okrese Vranov medzi význam-
né stabilizované farmy aj keď hospodári 

v  znevýhodnenej výrobnej oblasti pod vencom 
Slanských vrchov. Výhodou je, že svoje základy 
nebudovalo na ruinách rozpadnutých družstiev, 
ale pokračovalo v poľnohospodárskej výrobe bez 
prestávky aj po nežnej. Prirodzene, museli preko-
návať rôzne úskalia legislatívnych zmien v  agro-
komplexe a jeho prerodu, avšak dnešný výsledok 
hovorí za všetko. Orientujú sa nielen na rastlinnú, 
ale aj živočíšnu výrobu, v ktorej preferujú chov ho-

vädzieho dobytka. Hospodária v 6 katastroch oko-
litých obcí, pričom takmer 700 ha sú z toho trvalé 
trávne porasty. Predseda predstavenstva Ing. Ján 
Kravec informuje, že vlaňajšie úrody pestovaných 
plodín neboli ničím výnimočné, ale držali sa na 
dlhoročnom priemere, aký sa v  ich podmienkach 
dá dosiahnuť. Čím sú teda tunajší hospodári výni-
moční?
Nuž rozhodne tým, že majú rozsiahly osivársky 
program, ktorý pomáha zlepšovať ekonomiku 
podniku. A oni to berú veľmi seriózne a zodpoved-
ne, nič nenechávajú na náhodu, lebo každé zavá-
hanie vyháňa eurá z  vrecka. V  priemere osievajú 
na osivá pšenice ozimnej plochu takmer sto hek-
tárov, ozimného jačmeňa 20 ha a  jarného jačme-
ňa do 54 ha. Okrem toho sa v posledných rokoch 
venujú pestovaniu tráv na semeno. Poradensky 
veľmi úzko spolupracujú s  Výskumným ústavom 
lúk a  pasienkov v  Banskej Bystrici. Aktuálne se-
meno tráv je založené až na 80 hektároch. Tento 
výrobný program a tržby za túto komoditu, ktorú 
pravidelne odoberá nákupca až z  Českej republi-
ky, totiž  veľmi priaznivo ovplyvňuje ekonomickú 
situá ciu podniku.
Po rôznych skúsenostiach z minulosti v živočíšnej 
výrobe vsadili iba na chov hovädzieho dobytka. Aj 
napriek vysokej koncentrácii síl a  organizačných 
schopností efektívnosť a  rentabilitu živočíšnej 
výroby nedosiahli. Výrobné náklady sú ešte stále 
vyššie ako odbytové ceny. Skúsenosti tu majú také, 

že najvyššie nákupné ceny ponúkajú obchodníci 
z Turecka, ba dokonca aj Poliaci sú ochotní kúpiť 
mäso drahšie, ako slovenské firmy!
Dobytok majú sústredený na troch dvoroch. Do-
minuje slovenské strakaté plemeno, uznaný šľach-
titeľský chov. V Ortašoch je ustajnených priemerne 
200 dojníc, zameraných na produkciu mlieka a od-
chov teliat. Vo Vechci chovajú aj 80 vysokoteľných 
jalovíc a vo výkrme majú od 90 do 100 býkov. Dvor 
v Juskovej Voli je zameraný na pasienkové hospo-
dárstvo, tu pravidelne vyvážajú na pašu 100 jalo-
víc.
Zdá sa, že každý počin vedenia podniku smeruje 
ku kvalite výroby, ktorá posilňuje ekonomiku. Gaz-
dovia z Vechca sa pravidelne zúčastňujú regionál-
nych výstav dobytka, aby sa zároveň dozvedeli, na 
akej úrovni sa ich chov drží. A treba pripomenúť, 
že vždy odchádzajú ovenčení medailami. Vlani 
dostali Šampiónku výstavy, ocenili im kolekciu 
jalovíc, ale potešili ich aj ďalšie ceny. Dosiahli prie-
mernú dojivosť stáda 6 757 litrov.

V rokoch 2006 – 2010 sa družstvo zapojilo 
do projektu Agroenvironment a životné 
podmienky zvierat, zameraný na ochranu 
biotopov a správneho ošetrenia trvalých 
trávnych porastov. V rokoch 2008 – 2009 
realizovali projekt Riešenie welfare zvierat, 
ochrana životného prostredia a uskladnenie 
obilnín a olejnín s rozpočtom vyše 1,7 mil. 
eur. Nakúpili nové stroje, zrekonštruovali 
maštaľ na výkrm hovädzieho dobytka, 
pozberovú úpravu rozšírili o sušičku a linku 
na výrobu osív. V r. 2010 investovali do 
mliečneho expresu 49 500 eur. Týmto 
vozidlom zabezpečujú predaj mlieka 
v okolitých obciach.

KOntaKt
Poľnohospodárske 
obchodné družstvo
094 12 Vechec
Predseda predstavenstva:  
Ing. Ján Kravec
Mobil: +421/ 915/ 943 597

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 2 375 ha
Počet pracovníkov / Employees 52

The agricultural commercial cooperative Vechec from the district of Vranov is farming on the slopes of 
Slanské hills in a disadvantageous production region and operates in 6 municipalities. Beside clasical crops 
they are maintaining a large seed program including winter wheat plus spring and winter barley. During 
the recent years the cooperative has been a  successful grower of grass seeds having efficient exporting 
channels to abroad. The livestock production is oriented to raising of beef cattle, especially dairy cows with 
the milk production, it is also a specialist in rearing young calves and heifers, plus in bull fattening. There is 
a certified breeding of Slovak spotted cattle with annual average yields of 6 757 litres of milk per one dairy 
cow. The cooperative is also successful at the cattle fairs and exibitions. In the previous year their cow got 
the Exibition Champion medal, further award were received for a collection of heifers, and Vechec prouds 
with many more livestock fairs’s awards.

Hlavný mechanizátor Dušan Rakoci kontroluje stav techniky priebežne počas roka.

Predseda predstavenstva: Ing. Ján Kravec.

Zootechnička Anna Bartková sa venuje svojmu povolaniu 
v družstve už vyše 30 rokov.
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Vo farme agro – Gombár  
nie je dobrá úroda dielom náhody

Repka vysoká ako vojaci hradnej stráže a taká 
hustá, že by po jej povrchu mohol utekať 
zajac. „Životná repka,“ povedal Ivan Gombár, 

keď si naposledy pred zberom spolu so synom 
Mariánom boli prezrieť porast ozimnej repky. Ta-
kú ozimnú repku, do akej sa v  lete 2013 zahryzli 
kombajny na poliach spoločnosti Agro – Gombár, 
sa tunajším poľnohospodárom ešte nepodarilo 
dopestovať.
Nebola to náhoda, že dala rekordnú úrodu – na 
niektorých parcelách sypala blízko 5 ton priemer-
ne po hektári. Po pätnástich rokoch od prevzatia 
chotára bardoňovského chotára sa ukázalo, čo 
znamená trvale zúrodňovanie pôdy, dobrá agro-
technika a výber správnych hybridov.
Pravda, nie iba repka, aj pšenica sa odvďačila mi-
moriadnou úrodou. Takmer sedem ton priemerne 
po hektári hovorí, že je to nielen výsledok do leta 
priaznivých poveternostných podmienok. Zráž-
kových predovšetkým. Gombárovci sa nemôžu 
spoliehať na závlahy. Ich jedinou istotou je stoper-
centná práca s pôdou. Tie sú ťažšie a ich prednos-
ťou je, že dokážu v suchých rokoch celkom dobre 
hospodáriť s vlahou.
Lenže nič nie je automatické. Keď v roku 1998 Ivan 
Gombár začal hospodáriť na poliach bývalého 
družstva, boli pôdy zaburinené a zhutnené od poľ-
nohospodárskej techniky. Súčasťou agrotechniky 
sa stalo najmä v  posledných rokoch podrývanie 
pôdy. Pod oziminy podryli v  poslednej sezóne 
parcely na ploche 800 hektárov, teda bezmála celú 
polovicu výmery. A vyplatilo sa.
Podrývanie je životne dôležité aj kvôli tomu, že 
mnohé pozemky sa nachádzajú na svahoch. Keby 
pôda nemala dobrú fyzikálnu štruktúru, nedoká-
zala by najmä pri väčších zrážkach bezpečne ab-
sorbovať vodu. Iste, ešte aj dnes pri prívalových 
dažďoch dochádza k  istému splavovaniu ornice 
a živín, ale tento proces sa podarilo utlmiť.
Letný gombárovský chotár vyzerá ako na maliaro-
vom obraze. Hustou pšenicou sa brodia štyri vlast-
né kombajny, medzi nimi aj najnovší New Holland 
CX 8080. Celá traktorová a  kombajnová technika 
je postavená na značke, ktorá miluje farbu mod-
rej oblohy. „New Hollandy sú spoľahlivé a výkonné 

stroje. Na jar, v lete či v jeseni musíme stihnúť ob-
rovské objemy prác v krátkom čase a  tieto stroje 
nám garantujú požadovaný výkon aj kvalitu,“ ho-
vorí Marián Gombár.
Otec má zo syna radosť. Marián v posledných ro-
koch robí pravidelne poloprevádzkové pokusy 
repky a kukurice. Odskúša priemerne od 30 do 50 
nových hybridov a  na základe výsledkov potom 

vyberá tie, ktoré dávajú najlepšie úrody, odolávajú 
chorobám a  škodcom. To, že dosahuje nadprie-
merné výsledky, nie je náhoda.
Samozrejme, nestačí dorobiť dosť obilia, kukurice 
a repky. Celú produkciu dokážu Gombárovci „pre-
hnať“ cez pozberovú linku. Jej 24-hodinová kapa-
cita je okolo 500 ton a zodpovedá výkonu štyroch 
kombajnov. Celková kapacita skladov je 8 tisíc ton, 
čo umožňuje uskladniť dorobenú rastlinnú pro-
dukciu.
Druhú triedu obilnín z pozberovej linky, ktorá nie 
je vhodná na priamy odpredaj, skŕmia na farme 
ošípaných. Najnovšie Gombárovci uvažujú o  vy-
tvorení malého rybníka, kde by chovali vodnú hy-
dinu. Okolo tri a pol hektára pozemku v blízkosti 
hospodárskeho dvora býva pravidelne a  dlhodo-
bo zamokrených. „Najlepšie bude zaplaviť tento 
priestor a  efektívne ho využiť na chov kačíc či 
husokačíc,“ uvažuje nad plánmi do budúcna Ivan 

Gombár. Vznikol by tak priestor na výrobu kvalit-
nej hydiny, ktorú by predávali spolu s  ošípanými 
rovno z dvora. Vytvorili by nové pracovné príleži-
tosti. Pre dedinu, ktorá sa vždy spoliehala na to, že 
ju uživí najmä pôda, je to dobrá perspektíva.

 KOntaKt
Agro – Gombár
941 31 Dvory nad Žitavou
Hlavná 7
Konatelia:
Ing. Ivan Gombár  
a Ing. Marián Gombár
Tel.: +421/ 35/ 6484 305
e-mail: agrogombar@stonline.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 1 690 ha
Počet pracovníkov / Employees 27
Zisk po zdanení / Net Profit 74 171 €
Produktivita práce z výnosov / Productivity per Revenues 72 072 €

Agro Gombár is farming on 1 690 hectares of land in the Nové Zámky district. The company has step by step 
recovered a former Bardoňovo cooperative farm in bankrupt. It renovated untended buildings and vitalized 
fields. Nowadays, Agro Gombár is among the most efficient agricultural companies within the Slovak 
Republic. The farm is managed by father and son; Ivan and Marián Gombár. They employed the latest agro 
technology; priority was given to soil loosening  routines and to a  pilot trial-centre which helps them to 
select the best grain varieties. Their trial-centre has greatly developed so far. Knowledge and agricultural 
skills are always a challenge. Good achievements of this farm proof that Agro Gombár management has it 
all. Crop volumes are excellent in maize, cereals and oil plants; they are fully comparable with the European 
standards. Other good points: well-maintained farm area, nicely cultivated clean and tidy fields, no weed 
on field lanes, and richness in game in the chotár – a significant sign of a sensitive approach of the farm 
owners paid to the countryside which is treasured up as the ancestors’ legacy.

Ivan Gombár so synom Mariánom v poraste pšenice.

Žatevná symfónia pre kombajny.

Malebná krajina.
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Aj s malým počtom dojníc dokáže 
Ing. Eva Roštárová konkurovať kolegom

História farmy, ktorú spravuje samostatne 
hospodáriaca roľníčka Ing. Eva Roštárová, 
sa začal písať v  roku 1992. Vtedy si bývalá 

zootechnička, neskôr vedúca na hospodárskom 
dvore v Jelšinách v kúpeľnej obci Brusno po doho-
de s Roľníckym družstvom Hron v Slovenskej Ľupči 
vzala do ekonomického prenájmu na vlastné ple-
cia farmu, ktorú riadila. Už 21 rokov je teda, podľa 
jej slov, sama sebe vlastným pánom a úspešne do-
kazuje, že to, čo robí, robiť naozaj vie.

Na začiatku sa snažila experimentovať a rozhodla 
sa znižovať podnikateľské riziko rozšírenou di-
verzifikáciou. Zasiala pohánku, cibuľu a  skoré ze-
miaky. Zámer sa skončil takmer fiaskom. Keďže sa 
farma nachádza v  Národnom parku Nízke Tatry 
a  niektoré parcely sú s  nadmorskou výškou 800 
i viac metrov nad morom, uvedomila si, že nemá 
zmysel pestovať obilie a  ostatné komoditné plo-
diny. Rastlinnú výrobu plne podriadila živočíšnej. 
Pestuje už len približne 6 ha kukurice na siláž a na 

takmer 34 ha viacročné krmoviny. Ostatnú výmeru 
zaberajú trvalé trávne porasty, ktoré sú zdrojom 
kvalitného sena.
Farmárka sa teda zamerala hlavne na produkciu 
surového kravského mlieka. Začiatky neboli veľ-
mi ružové, avšak postupne pri uzavretom obrate 
stáda, ktoré si sama vybudovala, sa dostala medzi 
najlepších chovateľov hovädzieho dobytka na Slo-
vensku so zameraním na produkciu mlieka. „Mo-
mentálne mám 70-80 kusov hovädzieho dobytka, 
z toho je 44 dojníc. Môžem povedať, že dokonale 
poznám svoje stádo. Aj keď kŕmime dojnice čias-
točne ručne priamo počas dojenia, každá dostane 
presne toľko jadra, koľko potrebuje v závislosti od 
nadojeného množstva mlieka. Okrem toho si den-
ne zapisujem ráno a večer pôdoj každej kravy a tak 
mám presný prehľad o tom, čo sa s ktorou v aktuál-
nom čase deje. Práve tento individuálny prístup ku 
každému zvieraťu prináša výsledky. Aj s  malým 
počtom dojníc sa dá úspešne konkurovať v prvo-
výrobe mlieka“, zdôrazňuje Ing. Eva Roštárová. Jej 
najväčším odberateľom je Bryndziareň a  syráreň 
vo Zvolenskej Slatine. Spoluprácu s  ňou hodnotí 
ako veľmi dobrú. Svoju produkciu dokáže dobre 
speňažiť aj predajom mlieka v drobnom. Ešte pred 
predajom z  dvora mala rozdelenú mliečnu kvótu 
na predaj do mliekarne a na individuálny predaj.
Farmárka sa k eurofondom z Programu rozvoja vi-
dieka nemá šancu dostať vzhľadom na to, že hos-
podári na prenajatej pôde. Čerpala financie len za 
Agroenvironment, ktorý sa jej skončil v roku 2008. 
Projekt robila sama, vo vlastnej réžii. Spolieha sa 
hlavne na umné a ekonomicky efektívne vedenie 
svojho chovu, aj keď to nemá jednoduché. Len 
ročný nájom odčerpá z farmy 20 tisíc eur. Napriek 
všetkému predpokladá, že pri dobre nastavenom 
systéme hospodárenia si dokáže zachovať konku-
rencieschopnosť aj po zrušení kvót na mlieko po 
roku 2015.
Neskrýva však svoj názor, že v súčasnosti je pod-
nikanie na Slovensku v poľnohospodárstve veľmi 
ťažké. „Ak chcete prežiť, vyžaduje si nasadenie člo-
veka 24 hodín denne, 365 dní v roku. Aj tak nie je 
úspech zaručený. O  smerovaní podniku by malo 
tiež do istej miery rozhodovať aj plánovanie. No to 
v našich podmienkach nie je vôbec možné. Ani na 
jeden rok, nie to ešte na dlhšie. Poctivosť a fortieľ 
sa pritom dnes „nenosia“. Môžeš pracovať od svitu 
do mrku, vždy sa nájde niekto, kto ti závidí a kto 
ti bude hádzať polená, ba niekedy aj celé balvany 
pod nohy. Kto nemá aspoň nejaké známosti, to má 
veľmi ťažké“, trpko konštatuje Ing. Eva Roštárová. 
Spomína napríklad, že v  roku 2011 jej nevyplatili 
dotácie na pôdu a musela do farmy vložiť aj vlast-
ný kapitál a vziať si na to úvery. Jediným zdrojom 
príjmov sú peniaze za mlieko a sem tam za predaj 
zvierat. Takže bez dotácií za pôdu, ktorú musí riad-
ne obhospodáriť, nie je možné fungovať sebestač-
ne. Nie náhodou na otázku, čo by v súčasnosti naj-
viac potrebovala, odpovedá jednoznačne: vyplatiť 
dotácie na pôdu za rok 2011.

KontaKt
Ing. Eva Roštárová SHR
Farma Jelšiny
976 62 Brusno
Tel.: +421/ 905/ 826 387
e-mail: jelsiny@zoznam.sk

Výmera poľnohospdárskej pôdy / Farm Size 250 ha
Z toho ornej / Arable Land 60 ha
Počet zamestnancov / Empoloyees 3 + 2 na dohodu a 3 sezónni pracovníci

Ing. Eva Roštárová started to work as self-employed peasant in 1992, when - as a  former cattlebreeder, 
later leader at a farmstead in Jelšiny in a spa village Brusno – she made an agreement with the cooperative 
farm Hron in Slovenská Lupča to rent the farm (where she worked) and run a private business. After initial 
experimentation with crop production she fully turned her focus at the production of raw cow’s milk. She 
managed to overcome the most difficult first years and over a time has built a closed herd turnover and got 
among the best beef cattle farmers in Slovakia producing cows’ milk. She has 70-80 head beef cattle, of it 
44 cows. Her biggest customer is Bryndziareň and a cheese factory in Zvolenská Slatina, Roštátová farm is 
also selling fresh milk to interested individual customers.

Ing. Eva Roštárová by v súčasnosti najviac potrebovala, aby jej vyplatili dotácie na pôdu za rok 2011.

Aj teliatka sa tešia dobrej starostlivosti.
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V PD Veľké Zálužie  
rozumejú pôde aj obchodu

Moderné poľnohospodárstvo je čoraz viac 
ukážkou vedomostnej ekonomiky, teda 
takého podnikania na pôde, ktoré sa opie-

ra o najnovšie poznatky v šľachtení, ochrane a vý-
žive rastlín, ale aj v práci s pôdou. Veď pôda bola, je 
a bude základný výrobný prostriedok roľníka. Bez 
nej nie je mysliteľný život, ako nie je mysliteľný bez 
vody a vzduchu.
V  PD Veľké Zálužie majú síce úrodné pôdy, ale 
nemôžu sa spoliehať na závlahy ako poľnohospo-
dári, ktorí sú v blízkosti vodných zdrojov. A predsa 
v  tomto družstve dosahujú nadpriemerné úrody, 
ale aj nadpriemernú úžitkovosť dojníc či kurčiat. 
Ostatne práve v  tomto družstve chovajú známe 

kurča kráľovské. Aby však toto kurča malo čo zo-
bať, musí sa vyrobiť dostatok obilnín a pre doby-
tok zasa krmovín.
Ak sa vo veľkozálužianskom chotári urodí ako v se-
zóne 2012/2013 po 6,7 tony ozimnej pšenice prie-
merne z hektára či 4,53 tony ozimnej repky, svedčí 
to o nadštandardnej pestovateľskej práci.
„Sme odkázaní len na prírodné zrážky. Alfou 
a omegou pri príprave a spracovaní pôdy je udržať 
maximum vlahy v pôde,“ hovorí predseda družstva 
Ing. Jozef Páleník. Práce sa musia stihnúť načas – 
často ide nie o dni, ale o hodiny, ktoré rozhodujú 

o tom, koľko vlahy zostane v pôde a koľko unikne 
nenávratne do ovzdušia.
Za posledných dvadsať rokov sa na Slovensku zre-
teľne otepľuje a  pociťujú to aj vo Veľkom Záluží. 
Rastliny sa musia vyrovnať s tepelným a vlahovým 
šokom. „Už viac rokov moríme osivá ozimín špe-
ciál nymi prípravkami, ktoré obsahujú humínové 
kyseliny a  ich soli, aminokyseliny, antistresové 
látky a  prvky dôležité pre rast a  odolnosť rastlín. 
Ukázalo sa, že nejde o zbytočnú investíciu. Rastie 
energia klíčivosti, porasty vzchádzajú kompletne 
a  hlavne v  čase sucha rastliny odolávajú stresu-
júcim životným podmienkam,“ zhŕňa poznatky 
z pestovateľskej praxe predseda.

Samozrejme, každý ročník je iný a  nehľadiac na 
vysokú profesionalitu práce, počasie zanecháva 
stopu na produkcii. Povedzme jačmeň dal v roku 
2013 úrodu 4,5 tony po hektári, ale táto úroda by 
bola nižšia, keby v družstve neodviedli svoj štan-
dardný výkon. Ako čas plynie, ukazuje sa, že na do-
pestovanie tej istej produkcie treba vynaložiť čo-
raz viac majstrovstva, použiť aj kvalitnejšie osivá.
„Výživa a ochrana sa robí čoraz precíznejšie, celko-
ve dávky klesajú, ale neplatí to o nákladoch, každý 
si za svoje know how necháva zaplatiť. Poľnohos-
podár však vôbec nemá istotu, že za svoj produkt 
dostane primerané ceny,“ upozorňuje na trend, ty-
pický pre trh s  poľnohospodárskymi komoditami 
Jozef Páleník.
Pšenica z úrody roku 2012 sa predávala priemerne 

po 235 eur za tonu, za tohtoročnú, hoci má vynika-
júce pekárenské parametre, ponúkajú odberatelia 
o  takmer sto eur menej. „Ako možno investične 
budovať podnik, keď ceny lietajú ako na hojdač-
ke?“ pýta sa predseda.
V  družstve napríklad teraz investovali bezmála 
trištvrte milióna eur do štyroch síl na uskladnenie 
obilnín a  olejnín. Každé má kapacitu 1 200 ton, 
čo umožní uskladniť takmer 60 percent rastlinnej 
produkcie. Na to, aby ekonomika utiahla takúto in-
vestíciu, treba dobre obchodovať. Repku, pri ktorej 
zleteli ceny z lanských 490 eur až k 330 eurám za 
tonu, predali vo Veľkom Záluží za priemernú cenu 

405 eur za tonu. Postaral sa o  to dobrý kontrakt. 
Aké lákavé je čakať na to, akú cenu vygeneruje 
trh, ale aké dôležité je poznať, kde sa začína rizi-
ko a končí istota a poistiť stabilitu včas uzavretou 
zmluvou.
Práve tu kdesi treba hľadať odpoveď na to, prečo 
PD Veľké Zálužie patrí medzi sto najlepšie hospo-
dáriacich podnikov na Slovensku. V družstve rozu-
mejú pôde, rastlinám, zvieratám aj obchodu.

K modernizácii a zveľadeniu hospodárstva 
PD Veľké Zálužie významne prispeli aj 
prostriedky z Programu rozvoja vidieka. 
Tie družstvo použilo napríklad pri 
rekonštrukcii silážnych žľabov a hnojísk, 
ktoré modernizovalo nákladom 515 tisíc 
eur. Ďalších 650 tisíc eur šlo do modernizácie 
kŕmnej zberovej linky, traktorov, 
samochodného postrekovača, pluhu 
a teleskopického nakladača. Poslednou 
investíciou je dobudovanie skladového 
hospodárstva.

KontaKt
Poľnohospodárske družstvo
951 35 Veľké Zálužie
Predseda: Ing. Jozef Páleník
Tel.: +421/ 37/ 6592 210  
+421/ 37/ 6592 322
e-mail: pdvz@pdvz.sk
e-mail: palenik@pdvz.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 1 550 ha
Počet pracovníkov / Employees 40
Zisk po zdanení / Net Profit 141 965 €
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee 55 255 €

The agricultural cooperative farm Veľké Zálužie is farming in the district of Nitra. It ranks to the best high 
intensive producers of grain and rape in Slovakia; there is a highly productive herd of milk cows and a breed 
of famous king chicken. The farm systematically introduces the latest knowledge in the nutrition systems 
and in the plants protection. Many years so far it has pursued the knowledge system of farming. For instance, 
already for several years those farmers treat seeds of winter grain by special seed disinfectant, which 
contain agents important for growth potential and for the resistivity of plants. Due to that a germinative 
energy of seeds is stronger, field cropss appears in full thickness on fields, and plants endure the stressed 
environment when an intensive drought comes.

Každé silo má kapacitu 1 200 ton zrna.

V družstve si dajú záležať na kvalitu poľných prác.

Predseda družstva Ing. Jozef Páleník.
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VPP Kolíňany hľadá sofistikovanejšie 
výroby s vyššou pridanou hodnotou

Vysokoškolský poľnohospodársky 
podnik (VPP) v  Kolíňanoch sa vďaka 
pozitívnym výsledkom hospodárenia 

radí medzi najlepšie agromanažmenty na 
Slovensku už niekoľko rokov.
Podniku od jeho vzniku šéfuje Ing. Peter 
Brezovský, PhD. Navštívili sme ho v približ
ne rovnakom čase ako vlani, no jeho nálada 
nebola ani zďaleka optimistická. Vrásky na 
čele mu robilo aktuálne dianie v  rezorte. 
Množstvo nezodpovedaných otázok tý
kajúcich sa budúceho programovacieho 
obdobia, na diskusiu prezentovaná nevyvá
žená koncepcia slovenského poľnohospo
dárstva, či zákulisné informácie o  spoplat
není závlahovej vody. „Príliš veľká neistota 
a množstvo otáznikov. Pritom na dvere nám 
klope ďalší hospodársky rok. Od založenia 
novej úrody nás delí len pár dní a my nevie
me, ako optimalizovať svoje podnikanie,“ 
vysvetľuje riaditeľ.
Napriek zložitej situácii sa nevzdáva. Ako 
vždy sa spolieha na vlastnú intuíciu. Príle
žitosť vidí v  intenzívnej rastlinnej výrobe. 
„Tu sa dajú dosiahnuť dobré výsledky. Na 
strane druhej je nevyhnutná investícia do 
závlah,“ podotýka P. Brezovský a  dopĺňa, 
že vybudovanie závlah je jednou z  hlav
ných priorít v  podniku. Avšak aby bolo zavlažo
vanie ekonomicky rentabilné, treba ho použiť 
predovšetkým pri plodinách s  vyššou pridanou 
hodnotou. Tou je v Kolíňanoch nesporne osivová 

kukurica, ale pozitívne výsledky prináša aj tekvica 
olejná bezšupková. V tomto roku chcú dobudovať 
jej pozberové spracovanie na 200 až 300 hektárov. 
„Jednou z ciest rozšírenia výroby v  rámci diverzi

fikácie je aj osivárstvo či ekologické modely hos
podárenia. Ale akým smerom sa uberieme, ukáže 
najbližší čas. A najmä zámery Európskej únie,“ ho
vorí riaditeľ a prezrádza, že príležitosť vidí aj v pes
tovaní osivovej sóje.
Aj v  nepriaznivom období drží spoločnosť živo

číšnu výrobu. Venuje sa aj takým chovom, 
ktoré mnohé subjekty zrušili pre ich neren
tabilnosť. „Musíme rešpektovať účel, kvôli 
ktorému sme vznikli. I keď ekonomická pro
sperita je pre podnik existenčne dôležitá, 
našim poslaním je vychovávať a  vzdelávať 
študentov Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity, pripraviť ich čo najlepšie na re
álny život v  praxi,“ vysvetľuje P. Brezovský. 
Tak že v  rámci živočíšnej výroby sa spoloč
nosť orientuje na chov kráv s  produkciou 
mlieka, mladého dobytka, teliat, plemen
ný chov ošípaných, plemenný chov oviec 
a formou vzorkovníc – na chov koní, hydiny 
a rýb. Ich chov oviec je považovaný za jeden 
z najlepších na Slovensku.
Aby v Kolíňanoch zostali chovateľsky a eko
nomicky konkurencieschopní aj do bu
dúcna, už dnes sa pripravujú na zrušenie 
mliečnych kvót v  roku 2015. „Vypracovali 
sme podrobnú analýzu našej pozície pri 
výrobe mlieka. V  niektorých parametroch 
sme síce už dnes na požadovanej úrovni, 
ale analýza poukázala aj na slabšie stránky. 
Našou prvoradou úlohou je ich eliminovať 
počas tohto a budúceho roka,“ zdôrazňuje 
P. Brezovský. V záujme zlepšenia reproduk
čných parametrov chovu už zakúpili prístroj 
na detekciu ruje a rumináciu.

K  lepšiemu hospodárskemu výsledku podniku 
prispieva aj poskytovanie služieb Slovenskej poľ
nohospodárskej univerzite. Navyše v obci Oponice 
dokončujú výstavbu penziónu.
Hľadanie riešení na zefektívnenie ekonomickej 
rentability podnikov a vytváranie si rezerv je podľa 
P. Brezovského v súčasnosti dôležitejšie, ako kedy
koľvek predtým. Za posledné mesiace sa intenzív
nejšie rozvinul trh s  pôdou. „Otázne je, kto pôdu 
získa. Jej nákup je finančne náročný a podniky už 
vyčerpali svoje rezervy v  nepriaznivých rokoch,“ 
dvíha riaditeľ varovný prst na záver a apeluje aj na 
štátne inštitúcie, aby sa začali otázkou nadobúda
nia pôdy komplexne zaoberať čo najskôr.

V Kolíňanoch využívajú eurofondy 
pravidelne. Za ich pomoci obnovujú strojový 
park, modernizujú maštale či renovujú 
skladové priestory. Aj vďaka neustálej 
modernizácii a investíciám do výroby sa 
radia medzi špičkových hráčov na trhu.

KontaKt
Vysokoškolský poľnohospodársky 
podnik SPU, s.r.o.
Hlavná 561
951 78 Kolíňany
Riaditeľ: Ing. Peter Brezovský, PhD.
Tel.: +421/ 37/ 6316 314
e-mail: brezovsky@stonline.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 2 079 ha
Výnosy / Output 4 298 498 €
Priemerný počet pracovníkov / Employees 78

The University agricultural enterprise in Kolíňany is achieving great farming results, due to that Koliňany 
are ranking among the best agro managements in Slovakia already for several years. From the very 
beginning the company is under the leadership of Ing. Peter Brezovský, PhD. He is convinces that only 
the intensive plant production can make a success. Also the livestock management is quite large, there are 
dairy cows with the milk production, young cattle, calves, certified breed of swine, certified breed of sheep, 
plus small scale breeding of horses, poultry and fish. Sheep breeding from Koliňany is known as one of 
the best in Slovakia. Despite the current situation when the livestock production does not guarantee good 
economic results – vital of course for any company – there a mission to follow by the university enterprise 
in Koliňany and it is to prepare and provide a practical education to students from the Slovak Agricultural 
University, make them ready for real life in the agribusiness.

V tomto roku chceme dobudovať pozberové spracovanie tekvice, hovorí riaditeľ 
Ing. Peter Brezovský.

Aby zostali chovateľsky a ekonomicky konkurencieschopní aj do budúcna, už dnes sa pripravujú 
na zrušenie mliečnych kvót v roku 2015.
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Donau Farm Kalná – hospodárenie 
na dánsky spôsob

Keď dvaja robia to isté, nie je to isté. Pravdi
vosť tohto slovenského príslovia život znova 
a znova dokazuje. Dánski farmári, ktorí v ro

ku 2009 kúpili bývalé PD Kalná nad Hronom, orú, 
sejú a žnú rovnako ako ich slovenskí kolegovia, ale 
v jednom sa líšia – v efektívnosti výroby. Jej zákla
dom je plánovanie rozvoja firmy na dlhšie – päť
ročné obdobie, princíp kontroly výsledkov hospo
dárenia eurom a technologické inovácie.
Päť rokov od vstupu do kalnianskeho družstva 
hodnotí generálny riaditeľ dánskej materskej spo
ločnosti Donau Farm Michael Bager Houmann ako 
veľké objaviteľské dobrodružstvo. Bolo to vzrušu
júce obdobie spoznávania slovenskej skutočnosti 
– ľudí s  inou mentalitou, zvyklosťami, prostredia 
s  odlišnými klimatickými podmienkami. Čas veľ
kej výzvy. Vedenie spoločnosti neľutuje, že sa roz
hodlo zapustiť podnikateľské korene na Slovensku 
– čo Michael Houmann jadrne vyjadrí vetou: „Prišli 
sme do krajiny, kde má poľnohospodárstvo per
spektívu, nehodláme baliť kufre.“
Aj výsledky hospodárenia v  aktuálnom 18. roč
níku súťaže Top Agro Slovensko mapujúce se
zónu 2012/2013 to potvrdzujú. Dáni pokračujú 
v reštrukturalizácii kalnianskeho družstva a už no
vý podnik Donau Farm Kalná dostávajú na pláno
vanú trajektóriu podniku, ktorý efektívne vyrába 
obilniny a olejniny. Všimnime si, čo je pre dánske 
hospodárenie na pôde typické.
Riaditeľ vraví, že dánski farmári milujú nové tech
nológie. Keď si dospelí muži kúpia nový traktor, 
akoby pokračovali v chlapčenských snoch. V uply
nulých rokoch došlo v Kalnej k  razantnej obnove 
strojového a  technologického parku, ktorú zavr
šovala modernizácia pozberovej linky. Hospodár
skemu dvoru dnes dominuje obrovská čistička 
a  sušička obilnín s  hodinovým výkonom 4550 
ton. Za tento čas dokáže linka znížiť vlhkosť zrna 
o desať percent. Do skladu a potom do predaja sa 
dostáva tovar špičkovej kvality. Nie náhodou po
čas rozhovoru Michael Houmann podotkne: „Stali 
sme sa na Slovensku rešpektovanou a prosperujú
cou firmou.“
Novou etapou na ceste k zvyšovaniu kvality a efek
tívnosti produkcie má byť investícia do John Deere 
link. Ide o sofistikovaný produkt známej americkej 

spoločnosti, ktorý umožní manažérom, aby mali 
dokonalý prehľad o  pohybe strojov a  ich využití. 
„Na obrazovke počítača vidíme až do kabíny trak
tora, môžeme si preveriť aktuálne parametre sej
by, zberu. Úžasná technologická vecička,“ teší sa 
generálny riaditeľ, ktorý si ju bol pozrieť v USA.
Sú to však predovšetkým ľudia, ktorí napokon roz
hodujú, aký bude výsledok. Za päť rokov si Dáni 
našli cestu k Slovákom a oni k ním. „Máme veľmi 
jednoduchú organizačnú štruktúru – zdvihnem 
telefón a  som v  priamom kontakte s  traktoris
tom,“ vraví Michael Houmann. Lepšie rozumie, ako 
hovorí, po slovensky, v  tom mu stále pomáha tl
močník, ale priamy kontakt a otvorenosť z  jednej 
a z druhej strany preborili všetku počiatočnú ne
dôveru, ostýchavosť.
Na konci leta 2013 bolo 52 pracovníkov Donau 
Farm na poznávacej ceste v Dánsku – na programe 
boli farmy, ale aj mestečko Skagen na rovnomen
nom myse, kde sa miešajú Severné a Baltské mo
ria. Bol to úžasný profesionálny aj ľudský zážitok, 
teší sa riaditeľka Zuzana Benešová. Michael Hou
mann ju považuje za kľúčového človeka svojho tí
mu – práve ona rozpracovala a zdokonalila systém 
kontrolingu vo firme. V roku 2012 bola v Top Agro 
vyhodnotená ako Top manažérka roka.
Čo je to kontroling v  praxi, ilustruje Michal Hou
mann výrečným porovnaním. V  čase družstva sa 
míňalo na náhradné dielce 350 tisíc eur, teraz tieto 
náklady klesli na 150  tisíc eur. Alebo iný príklad, 
ktorý vysvetlí motiváciu dobre hospodáriť a starať 
sa o pôdu a zverené stroje – mzdy zamestnancov 
za obdobie od vstupu dánskych investorov vzrástli 
o 40 percent, ale celkové mzdové náklady pritom 
klesli.

Dáni sa venujú poľnohospodárstvu so srdcom 
a rozumom, takýto prístup je vlastný aj Slovákom. 
A predsa sú v ňom odlišnosti. Skúmajme ich, práve 
detaily rozhodujú o tom, prečo sa jednej firme darí 
viac a inej menej.

KontaKt
Donau Farm Kalná nad Hronom, s.r.o.
935 32 Kalná nad Hronom
Generálny riaditeľ dánskej materskej 
spoločnosti: Michael Bager Houmann
Riaditeľka: Zuzana Benešová
Tel.: +421/ 36/ 6395 138
Fax: +421/ 36/ 6395 122
www.donaufarm.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 7 500 ha
Počet evidenčných pracovníkov / Employees 64
Obrat / Turnover 8 279 773 €
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee 129 371 €
Čistý zisk / Net Profit 255 440 €

Donau Farm Kalná nad Hronom is a  good example of a  good cooperation with a  foreign (Danish) firm 
investing money into agriculture in Slovakia. Since 2009 Danish investors systematically have invested 
money for modernization of technological equipment in the farm, which focusing at grain and oil plants 
growing. Higher efficiency of the production has soon become obvious. With cut down the number of 
employees by roughly a  half, the company costs went down, output and wages went up, and generally 
saying the agricultural production is running economically. All systems had been tuned up and controlling 
office supervision is flawless. „It is not a coincidence“– said Michael Houmann, the general manager – „that 
in Slovakia, we are now already a respected and prosperous agro company.

Riaditeľka skupiny Donau Farm Kalná Zuzana Benešová.

Michael Bager Houmann je generálny riaditeľ dánskej 
materskej spoločnosti Donau Farm.

Najmodernejšie stroje umožňujú vysoké výkony.
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V Mostovej diverzifikáciou znižujú riziká

Paradoxne minuloročné slabšie úrody v  ko-
nečnom dôsledku vo finančnom vyjadrení 
priniesli lepšie výsledky ako tohtoročné dob-

ré úrody, ktorých realizačné ceny sú ďaleko od oča-
kávaní. Taká je aj skúsenosť Ing. Petra Horvátha. 
„Takže rok 2012 môžeme u  nás zaradiť medzi tie 
lepšie“, hodnotí minulý hospodársky rok člen Poľ-
nohospodárskeho výrobno-obchodného zdru-
ženia súkromne hospodáriacich roľníkov (PVOZ 
– SHR) v Mostovej. So svojimi partnermi, zaklada-
júcimi členmi združenia Ing. Júliusom Mihálikom, 

Zoltánom Forróm a Tiborom Baranyaim hospodá-
ria na južnom Slovensku a okrem plodín klasickej 
poľnej výroby pestujú aj zeleninu a ovocie.
Ing. Peter Horváth zdôrazňuje, že podobne ako 
v  ostatných odboroch podnikania, je základným 
cieľom každého subjektu vytvorenie zisku. Teda aj 
pri akceptovaní multifunkčných (sociálna, krajino-
tvorná atď.) funkcií poľnohospodárstva základom 
fungovania musí byť zdravá ekonomika. Kto nedo-
káže vyťažiť z podnikania viac, ako do toho vložil, 
zákonne musí zaniknúť.

K tomu je prispôsobená aj filozofia a štruktúra vý-
roby združenia. Snažia sa diverzifikovať činnosti 
tak, aby znížili riziko, aby aj pri eventuálnom vý-
padku niektorých z plodín mohli ostatné elimino-
vať prípadné škody.
V  klasickej poľnej výrobe sú nosnými plodina-
mi kukurica, pšenica, jačmeň, repka a  slnečnica, 
okrem toho na 150 ha pestujú aj kukuricu na osivo, 
čo je síce pracovne náročné, ale zatiaľ to finančne 
vynáša. A  pritom umožňuje sezónne zamestnať 
viac ľudí. Zeleninu pestujú na 150 hektároch tiež 
v  širokom sortimente. Špenát, hrášok, cibuľa, 
paprika, melóny, mrkva, petržlen, zeler, kapusto-
viny tvoria portfólio zelenín, ktoré predávajú aj vo 
vlastnom hospodárskom dvore. Široký záber v po-
nuke zelenín doplnili aj ovocím z 18 hektárového 
sadu. Sú to jablká, broskyne a slivky.
Ing. Peter Horváth považuje aj ďalšie investície do 
vlastného energetického hospodárstva za dôleži-
té. Fotovoltaické panely na streche skladu zeleniny 
ako aj vlani spustená bioplynová stanica zabezpe-

čujú elektrickú energiu a  prinášajú aj pravidelné 
príjmy. Výhodou bioplynovej stanice vidia farmári 
aj v  tom, že okrem kukuričnej siláže môžu v  nej 
využiť aj odpadky zo spracovania zeleniny ako aj 
účelovo pestované druhotné suroviny zasiatych 
po skorých odrodách zeleniny.
„Snažíme sa, aby aj tieto opatrenia zabezpeči-
li  finančnú stabilitu nášho podnikania, Stojíme 
na viacerých nohách, aby sme eliminovali riziká, 
predovšetkým klimatické a  cenové výkyvy“, tvrdí 
Ing. Peter Horváth. Zároveň dodáva, že špeciálna 
rastlinná výroba naďalej bude potrebovať roz-
vojové impulzy v  podobe cielených podpôr, bez 
nich pestovatelia zeleniny a ovocia nebudú môcť 
úspešne čeliť silným tlakom hlavne zo zahraničia. 
Bude potrebné doriešiť závlahy, bez nich intenzív-
na špeciálna výroba je nemysliteľná. Majú síce už 
niekoľko rokov v prenájme starý závlahový systém, 
ktorý sfunkčnili nemalými nákladmi a  poskytujú 
potrebnú vlahu aj pre okolité podniky, ale súčasné 
správy o spoplatnení závlahovej vody vyvolávajú 
veľké obavy. Ing. Peter Horváth uvažuje aj o tom, 
že v prípade zavedenia poplatkov by sa zriekli pre-
nájmu, a začali by budovať vlastné zdroje vody.
Samotné odvetvie sa bude podľa neho musieť po-
pasovať sa s ďalšími problémami. Napríklad čoraz 
väčší nedostatok odborne zdatných pracovníkov 
so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdela-
ním pociťujú už aj oni. Treba si priznať, že medzi 
mladých o  robotu na poliach alebo v  maštaliach 
nie je veľký záujem. Pritom osud každej dediny, 
každého regiónu závisí od toho, či dokážu vytvoriť 
podmienky, aby zamestnali a udržali ľudí. A farmá-
ri z Marcelovej sú presvedčení, že na slovenskom 
vidieku by mali existovať a  úspešne fungovať ži-
votaschopné poľnohospodárske podniky, ktoré 
dokážu udržať a uživiť ľudí v ich rodisku. Ing. Peter 
Horváth a  jeho spolupracovníci už od vzniku ich 
združenia dôsledne kráčajú za svojím cieľom – vy-
tvoriť taký podnik, ktorý sa vie promptne prispô-
sobiť meniacim sa podmienkam na trhu, predo-
všetkým s ohľadom na miestnych a regionálnych 
spotrebiteľov.

KontaKt
Ing. Peter Horváth
PVOZ – SHR Mostová
Tel./fax: +421/ 31/ 7848 620
e-mail: ihorvathova@stonline.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 1 750 ha
Počet stálych pracovníkov / Employees 45
Tržby / Revenues 4 494 838 €
Hospodársky výsledok / Profit 348 903 €

Ing. Peter Horváth is a  self-employed peasant; he is a  member of the Association of self-employed 
peasants, which was founded by 4 farmers in Mostová village, in the district of Galanta. All together they 
are farming 1 750 hectares of agricultural land, and apart classical field crops they grow vegetables and 
fruits. The core production in their classical production is maize, wheat, barley, rape and sunflower; besides 
on 150 hectares they are growing also maize for seeds. Vegetables cover 150 hectares in a wide range of 
selection: spinach, peas, onion, paprika, melons, carrot, parsley, celery, cabbage type of crops – that is a full 
vegetable portfolio, which is on sale in the Horváth’s farmyard. The Association built modern storage facility 
with a capacity up to 2 thousands square metres and equipped them with screener and sorter, washing and 
packaging machines. The storages take electric energy from photovoltaic panels. And there is also bio gas 
station which is generating energy.

Zakladajúci členovia združenia SHR v Mostovej – Ing. Peter Horváth, Zoltán Forró, Ing. Július Mihálik a Tibor Baranyai.

Sklad s kapacitou do 2 000 m3 je vybavený fotovoltaickými 
panelmi na výrobu elektrickej energie.

Snažíme sa o finančnú stabilitu podniku,  
zdôrazňuje Ing. Peter Horváth.
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aj PD Dolný Štál využíva výhody 
koncentrovaného riadenia a financovania

Príchod strategického investora E.X.A.T. A  – 
Group, a.s, do PD Dolný Štál výrazne ovplyv-
nil ďalší chod tohto podniku. Spoločnosť, 

ktorá pred štyrmi rokmi vstúpila do poľnohospo-
dárstva s cieľom maximalizovať výnosy z nosných 
odvetví – rastlinnej a živočíšnej výroby – a znižo-
vať náklady, za krátky čas dokázala vytiahnuť aj to-
to družstvo z červených čísiel. Takže PD v Dolnom 
Štále sa už druhý rok dostáva aj medzi 100 najlep-
ších agropodnikov.
„Pre družstvo boli veľmi dôležité štrukturálne a or-
ganizačné zmeny, ktoré pohli správnym smerom 
efektívnosť nášho hospodárenia,“ zdôrazňuje La-
dislav Józsa, člen predstavenstva E.X.A.T.A – Group, 
a.s., a zároveň podpredseda predstavenstva v PD 
Dolný Štál. „Dostali sme sa do spoločnosti podni-
kov, ktoré vďaka koncentrovanému riadeniu a  fi-
nančnému zabezpečeniu môžu využívať výhody 
spoločných investícií, nákupu materiálov, ale aj 
spoločnej ponuky vlastných produktov.“
V rastlinnej výrobe považuje Ladislav Józsa minu-
loročné výsledky hlavne vo finančnom vyjadrení 
za celkom uspokojivé. Nižšie hektárové úrody 
v  dôsledku sucha dobre vykompenzovali reali-
začné ceny, ktoré v  tomto roku ukazujú celkom 
odvrátenú tvár. V  družstve dominuje pestovanie 
kukurice, ktorá zaberá až 37 percent celkovej osev-
nej plochy. Pestujú ju aj na osivo. Ďalšími trhovými 
plodinami popri ostatných krmovín sú hustosia-
te obilniny a  repka. Vlani začali pestovať aj cirok. 
V  Dolnom Štále robia poľné pokusy odrôd kuku-
rice, pšenice aj repky, ktoré pomáhajú pri výbere 
vhodných odrôd do ich pestovateľskej oblasti. Je 
to dôležité aj z hľadiska meniacich sa klimatických 
podmienok. V  tejto súvislosti Ladislav Józsa do-
dáva, že na Žitnom ostrove, kde sú veľmi kvalitné 
pôdy, významným faktorom hospodárenia sú zá-
vlahy. Preto si myslí, že bude potrebné zaviesť aj 
úplne nové spôsoby využitia vodných zdrojov. Bez 

skoncentrovaného financovania je to však ťažké si 
predstaviť. A žiada sa pritom riešiť aj ďalšie prob-
lémy poľnohospodárov na južnom Slovensku. 
Pod vplyvom zahraničných investorov sa naprí-
klad vyšvihli ceny pôdy do enormných výšok, sú 
viacnásobne vyššie ako v iných oblastiach. Zvýšili 
sa aj dane za pôdu, zároveň dotácie na základe 

prepočtov efektívnosti sú jedným z najnižších. Za 
takýchto podmienok musia vedúci predstavitelia 
poľnohospodárskych podnikov veľmi obozretne 
zvažovať každý krok. Nepriaznivé vplyvy možno 
eliminovať len spoločnou konsolidovanou a kon-
centrovanou činnosťou, ktorá vytvára podmienky 
na racionálne hospodárenie. Preto Ladislav Józsa 
zdôrazňuje, že k  tomu budú potrebné investície 
aj efektívna podpora i zo strany štátu na oživenie  
niektorých doteraz zanedbávaných odvetví – ze-
leninárstvo, ovocinárstvo alebo výroba domácich 
produktov.
Ani  živočíšna výroba sa napriek uskutočneným 
organizačným zmenám nezaobíde v družstve bez 
investícií, aby výroba mlieka či chov ošípaných 
zostali konkurencieschopné. Práve tam by chceli 
v  družstve nasmerovať aj budúce finančné pro-
striedky z programov EÚ. Plánujú klásť ešte väčší 
dôraz na spracovanie vlastných, hlavne živočíš-
nych produktov. Už pripravili súbor produktov 
s tradičnými žitnoostrovskými chuťami, ktoré mali 
veľmi pozitívny ohlas u spotrebiteľov nielen z oko-
lia, ale aj z ostatných častí Slovenska.
K  tomu má slúžiť aj ekologická farma na hospo-
dárskom dvore Boheľov, kde je výbehový chov žit-
noostrovských plemien sliepok, odkiaľ predávajú 
vajcia, očistenú hydinu i  živé kurčatá. Chovajú aj 

tradičné maďarské ošípané mangalice. V  skupine 
podnikov spoločne prevádzkujú vo Veľkom Blaho-
ve bitúnok a výrobňu mäsových produktov, ktoré 
majú označenie „Z nášho dvora“.
Vedenie podniku má konkrétne plány do budúc-
nosti. Ladislav Józsa tvrdí, že pre ďalší rozvoj bude 
potrebné okrem investícií zvýšiť aj pestovateľskú 
plochu, v záujme efektívneho fungovania chcú ak-
tívne získavať i kvalitných odborníkov. Preto pravi-
delné organizujú aj študijné pobyty, vysokoškoláci 
a stredoškoláci zvyknú u nich aj praxovať.

KontaKt
PD Dolný Štál
Okočská cesta 640/1
930 10 Dolný Štál
člen skupiny E.X.A.T. A – Group, a.s.
Predseda predstavenstva: 
Ing. Robert Spišák, PhDr.
Podpredseda predstavenstva 
PD Dolný Štál: Ladislav Józsa
Tel./fax.: +4421/ 31/ 5902 311 
Fax: +4421/ 31/ 5902 324
e-mail: jozsa@pdstal.sk
jozsa@exatagroup.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 2 152 ha
Výnosy z rastlinnej výroby / Plant Production Output 4 362 tisíc €
Výnosy zo živočišnej výroby / Livestock Production Output 1 072 tisíc €
Počet pracovníkov / Employees 94

The agricultural cooperative farm in Dolný Štál is a typical agricultural company with the traditional plant 
and livestock production. It is farming in the district of Dunajská Streda. The farm is included within the 
group of agro firms, which are aligned in the E.X.A.T.A – Group, a.s., being a joint stock company that roofs 
financially and organizationally several companies from different Slovakia regions. In the plant production 
maize is a dominant crop covering up to 37 percent of the seed acreage. Apart from maize, there are densely 
sowed cereals, rape and other fodder plus sorghum. The livestock production keeps milk production and 
swine rearing, they also have an eco farm in Boheľov unit, where they have a fowl-run for traditional breeds 
of hen, typical for Žitný ostrov region. In addition there is a traditional Hungarian pig rearing unit, so called 
mangalica pigs. The group of  companies arranged for a  common management of a  slaughterhouse in 
Veľké Blahovo. Meat production for sale bears the label „Product From our Farm“.

Štrukturálne a organizačné zmeny pohli správnym smerom 
našu ekonomiku, zdôrazňuje Ladislav Józsa.

Vedúci živočíšnej výroby MVDr. Szilárd Csölle na farme tradičných žitnoostrovských plemien sliepok v Boheľove.



50 top agro 2012/2013

Úspešné jubileum Františka Szaxona

Všetko sa to začalo pred desiatimi rokmi, keď 
úsilie Františka Szaxona zo Zatína v  okrese 
Trebišov založiť vlastnú farmu podporila aj 

rodina – synovia Peter, František a Tomáš, ako aj 
manželka Terézia. V tom čase ako poľnohospodár-
sky ekonóm, ktorý mal za sebou 30-ročné skúse-
nosti z  poľnohospodárskej praxe, zobral do pre-
nájmu pôdu od vlastníkov zanikajúceho družstva. 
Začiatok bol skromný: necelých 50 hektárov pôdy 
a  starý traktor. Ale keď si prenajali ďalšiu pôdu 
a rozbehli hospodárenie na 800 hektároch, stroje 
chýbali. Na ich získanie nestačili vlastné úspory, 
bolo treba pomôcť si úvermi a lízingom.
Do štyroch rokov sa im to aj podarilo, ale dnes už 
hospodári zo Zatína vedia, že je to proces, ktorý sa 
nikdy nekončí, či už ide o výkonnosť techniky, ale-
bo jej množstvo. Pretože už v roku 2007 hospodá-

rili na 1 700 hektároch. Vtedy urobili aj jeden expe-
riment, ktorým sa pripravili na ďalší možný vývoj 
v  rámci účtovníctva. Súkromne hospodáriacemu 
roľníkovi stačilo viesť jednoduché účtovníctvo, pri 
zväčšení farmy to už nestačilo. Preto sa František 
Szakson rozhodol časť previesť na novú s.r.o. Sa-
xagro, ktorej konateľom je jeden z jeho synov. Tam 
už vedú podvojné účtovníctvo. Celú výmeru však 
naďalej vnímajú ako jednu rodinnú farmu, aj pre-
to, že vďaka jednotnému osevnému postupu mô-
žu lepšie koordinovať vstupné náklady na výrobu, 
nákup osív, hnojív a prípravkov na chemické ošet-
renie plodín. Zároveň môžu striedať aj jednotlivé 
plodiny. V súčasnosti Saxagro má 570 ha.
František Szaxon chová 240 dojčiacich kráv. V rast-
linnej výrobe míľnikom bol pamätný mokrý rok 
2010. V zatínskom katastri, kde sú trvalo podmá-

čané pozemky najmä v  blízkosti Latorice, bývajú 
naozaj veľké problémy. Vtedy na farme nedoká-
zali obrobiť približne 300 ha a nepriaznivá situácia 
pretrvala aj v nasledujúcom roku 2011. Zato vlani, 
keď poľnohospodári takmer na celom Slovensku, 
ba i v Európe trpeli suchom, na východe dostatok 
vlahy z predchádzajúceho obdobia, ako aj zrážky 
v správnom čase, priniesli štandardné a niekde aj 
nadpriemerné hektárové úrody i  kvalitu produk-
cie. Tým sa mohol pochváliť i František Szaxon. Tak 
sa stalo, že aj keď v hospodárení dosiahli takmer 
rovnaké výkony ako v  predchádzajúcich rokoch, 
v minulom roku v porovnaní so slovenským prie-
merom sa ekonomicky dostali do lepšieho svetla.
Pravda, František Szaxon považuje za úspech aj to, 
že sa farme darí čoraz viac znižovať náklady. Ob-
medzovať počet pracovníkov pomáha to, že jeho 
synovia získali oprávnenie na obsluhu všetkých 
kľúčových poľnohospodárskych strojov, či už je to 
kombajn, nakladač, traktor, postrekovač alebo se-
jačka. Sú to dnes všetko stroje, o ktorých môžeme 
hovoriť ako o počítačoch pod kapotou. Takže chla-
pi nezostávajú len pri riadiacej práci, ale sa zapája-
jú aj do tej „obyčajnej roboty“ na poli. Týmto firma 
dokáže byť pružnejšia, dodržiavať termíny. Preto 
si môžu dovoliť zamestnávať jedného pracovníka 
v dielni ako opravára a obhospodarovanie výmery 
vyše 1 400 ha okrem troch synov zabezpečujú len 
šiesti pracovníci.
Teda dobrá vnútorná ekonomika, prísne hospo-
dárenie so vstupmi do výroby, vysoká pracovná 
disciplína, kvalitne a  včas vykonané poľnohos-
podárske práce, a  napokon aj priaznivé počasie 
v tomto regióne prispeli vlani k tomu, že rok 2012 
bol pre rodinnú farmu úspešný. To dokazuje aj jej 
zaradenie sa medzi stovku najlepšie hospodária-
cich poľnohospodárskych podnikov v  rámci sú-
ťaže Top Agro. Szaksonovci to vnímajú ako dobrú 
správu v jubilejnom desiatom roku samostatného 
hospodárenia na pôde.

KontaKt
František Szaxon
Hlavná 6/12
076 53 Zatín
Tel.: +421/ 56/ 6392 861
Mobil: +421/ 905/ 494 299
e-mail: szaxonshr@gmail.com

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 1 220 ha
Z toho ornej / Arable Land 770 ha
Počet zamestnancov / Employees 11
Výnosy / Output 436 000 €
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee 39 636 €

František Szaxon from Zatína in Trebišov district started his farming as self-employed peasant with modest 
50 hectares and one tractor, it was 10 years ago. His effort was supported by his sons Peter, František 
and  Tomáš, and his wife Terézia added also her hand. In such a  way the family farm has developed, 
extended and became a  modern farm using not only family savings, but also bank credits and  leasing. 
Good internal economy, observant farming, thoughtful production inputs, high work discipline, quality 
and timely performed agricultural works. Those are factors underlined by a  good weather during the 
last year in that region, which contributed that the year 2012 was for the farm evaluated as a successful 
one. Szaksons’view their ranking among 100 Best Top Agro companies as good news for the year of 10th 
anniversary of farming.

Synovia Františka Szaxona – Tomáš, František a Peter.

Na získanie potrebných strojov bolo treba peniaze si aj požičať.

František Szaxon s manželkou Teréziou v poli s repkou.
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V Gamote by sa neradi dostali 
do závlahového rizika

Gamota, výrobné družstvo, hospodári v  ka-
tastroch obcí Iža, Hurbanovo, Modrany 
a Tekovské Lužany. Okrem pšenice, jačme-

ňa a kukurice na komerčné účely pestujú tam aj 
osivovú kukuricu a  slnečnicu. V  rámci živočíšnej 
výroby sa družstvo orientuje na chov hovädzieho 
dobytka na báze plemena Charolais. Základné 
sto kusové stádo jalovíc si priviezli z  Francúzska 
a  chov dobudovávajú krížením so slovenským 
strakatým dobytkom. Osemsto kusové stádo 
im ročne umožní vyviezť 400 – 450 výkrmových 
býkov do zahraničia, kde, ako hovorí predseda 
družstva Anton Zsigo, dokážu viac oceniť kvalitu 
takéhoto hovädzieho mäsa.
Stabilita poľnohospodárskej firmy sa podľa neho 
dnes odvíja najmä od istoty, že základný výrobný 
prostriedok – pôdu môžu poľnohospodári vyu-
žívať na rozvoj. Zákaz kupovať pôdu fyzickými 
osobami zo zahraničia síce ešte platí, ale na za-
hraničné právnické osoby sa nevzťahuje. „Kto to 
myslí s  poľnohospodárstvom vážne, snaží sa zís-
kať pôdu, aby mohol ďalej podnikať,“ konštatuje 
Anton Zsigo, ktorý na jej kúpu využíva aj bankový 
úver.
Vďaka projektom z  Programu rozvoja vidieka 
modernizovali v  Gamote technologické linky 
a skladové priestory. Inžinier Zsigo zastáva názor, 
že najlepšie je, ak podnik využíva mechanizáciu 
a  technologické linky od jedného dodávateľa. 
Lepšie sa s nim spolupracuje a technologické lin-
ky nie sú ako „strojová zoologická záhrada.
Vysoká odbornosť na poli zabezpečuje družstvu 
vysoké úrody a  kvalitu. Lenže akúkoľvek odbor-
nosť a profesionalitu limituje voda. Podľa predse-
du je načase vymaniť sa z područia nevyspytateľ-
ného počasia a začať riadiť vlahový režim na po-
liach. Závlahové systémy a odvodňovacie kanály 
sa pred desiatkami rokov vybudovali v ich chotári 
na dva a pol tisíc hektárovej výmere. „Sucho, ktoré 
nás posledné roky prenasleduje, je výzvou,“ vraví 
predseda. Reagovali na ňu tak, že si od štátneho 
podniku Hydromeliorácie prenajali čerpaciu sta-
nicu, ktorá viac ako dvadsať rokov nebola v pre-
vádzke a pustili sa do rekonštrukcie závlah. To im 

už teraz umožňuje dostať vodu na polia na tristo 
hektárovej výmere. Keďže životodarná voda je 
v  čase klimatických zmien limitujúcim faktorom, 
chceli by rekonštruovať závlahové siete na celej 
dva a pol tisícovej výmere. Inak sa s dobrými úro-
dami pšenice, jačmeňa, kukurice či olejnín budú 
musieť rozlúčiť. Ibaže, oplatí sa rozlúsknuť takpo-
vediac hamletovskú otázku? Rekonštruovať či ne-
rekonštruovať, keď sa nevie, kto je majiteľom a kto 
to má zaplatiť? „Trápi nás, že v prípade závlah nie 
sú doriešené majetkovo-právne vzťahy,“ vysvetľu-

je predseda podstatu hamletovského problému 
a dodáva: „Malo by sa investovať do rekonštrukcie 
závlahových systémov a odvodňovacích kanálov, 
lebo jeden rok je extrémne suchý a  treba dodať 
plodinám vodu, inokedy je zase vody priveľa a tú 
prebytočnú by bolo treba z  polí odvádzať.“ Inži-

nier Zsigo sa domnieva, že regulácia vodného 
režimu by si zaslúžila podporu. Poľnohospodári 
potrebujú využívať závlahové a  odvodňovacie 
systémy, ale ich vlastníkom je štát. „Máme do ich 
rekonštrukcie investovať vlastné peniaze? Hydro-
meliorácie nám síce prenajmú siete aj nefungujú-
cu čerpaciu stanicu, my to s  ich súhlasom môže-
me opraviť na vlastné náklady. Lenže investície, 
ktoré do toho vložíme, sa nestanú našim majet-
kom. Prakticky sa investuje do cudzieho majetku,“ 
konštatuje Anton Zsigo a  pokračuje: „Ak štát vy-
povie nájomnú zmluvu, o investície prídeme bez 
nároku na náhradu.“ A  tak ho vcelku oprávnene 
trápi právna neistota, do ktorej vstupujú. O tento 
problém sa však potkýnajú mnohí poľnohospo-
dári. Preto sa domnieva, že je najvyšší čas doriešiť 
právne a ekonomické otázky okolo závlah.

KontaKt
Gamota v.d.
Hadovská 870
945 01 Komárno
Predseda predstavenstva:  
Ing. Anton Zsigo
Tel.: +421/ 35/ 7720 147
Fax: +421/ 35/ 7720 150
www.gamota.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 3 400 ha
Výkrmový dobytok na báze plemena Charolais /  
Fattening cattle based on Charolais breeds 800 ks

The Gamota cooperative is growing wheat, barley and maize for commercial purposes, seed maize and 
sunflower. High expertise used in the cooperative fields provides high yield and top quality of crops. 
The company’s animal production has been oriented to beef cattle breeding – Charolais. The basic (one 
hundred pieces) herd of heifers was brought from France and breeding is being upgraded by a crisscrossing 
with the Slovak Spotted beef cattle. Eight hundred pieces herd of beef cattle allows to export 400 to 450 
fattening bulls to abroad, foreign customers highly praise the top quality of that beef.

Ing. Anton Zsigo (vľavo) a člen predstavenstva Ing. Zsolt Fördős.

Paša v inundačnom území Dunaja v katastri obce Iža dobytku chutí.
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Predvídavosť dala smer úspešnému 
podnikaniu spoločnosti Agro-Valaliky

Akciová spoločnosť Agro-Valaliky vznikla 
z  pôvodného štátneho majetku – postup-
ným odčleňovaním z  častí ŠM Turňa nad 

Bodvou, Košice a  neskôr Valalík. V  polovici roku 
1999 sa na základe rozhodnutia valného zhromaž-
denia pretransformovala firma Agro-Šaca, s.r.o. na 
Agro-Valaliky, a.s. Zdalo sa, že nový obchodný ná-
zov najlepšie vystihuje územnú pôsobnosť firmy.
Pôsobí v  juhozápadnej časti Košického kraja, kde 
obhospodaruje takmer tri tisícky hektárov poľno-
hospodárskej pôdy v  15 katastrálnych územiach 
– Belža, Čaňa, Geča, Haniska, Bočiar, Sokoľany, 
Kokšov-Bakša, Nižná Myšľa, Seňa, Valaliky, Barca, 
Šebastovce, Krásna, Poľov a Šaca.
Firmu nám priblížil a s jej úspechmi i problémami 
sa podelil jej generálny riaditeľ Ing. Peter Hudák. Je 
to zanietený poľnohospodár a zároveň spolumaji-
teľ. Ako nám prezradil, tvorivé nápady získava pri 
stretávaní sa s  ľuďmi aj v rámci relaxu. Je vášnivý 
poľovník a  motorkár, pričom nezabudol dodať, 
že jazda na motorke po poliach mu neraz prečistí 
myšlienky a veľa vecí mu napadne práve tam.
Spoločnosť patrí medzi popredné a perspektívne 
podniky prvovýroby v kraji. Napriek veľkej konku-

rencii sa snaží udržiavať na trhu s poľnohospodár-
skymi komoditami a  službami a  rešpektovať  ná-
ročné kritériá Európskej únie. Predovšetkým čo sa 
týka ekonomickej efektívnosti, kvality i nárokov na 
životné prostredie. Nie je to jednoduché, pretože 
ako je známe, v rámci EÚ nie sú porovnateľné pod-
mienky a podľa Petra Hudáka sú jasnými favoritmi 
Nemci a Francúzi.
Ťažiskom podnikania tamojších poľnohospodá-
rov je rastlinná výroba, hlavne pestovanie pšenice 
ozimnej, kukurice, repky a  slnečnice. V  živočíšnej 
výrobe sa zameriavajú na chov hovädzieho dobyt-
ka. Najväčšiu farmu majú v Haniske, kde má sídlo 
aj vedenie podniku. V súčasnosti chovajú 234 kráv, 
48 teliat a 20 jalovíc. Napriek tomu, že v minulom 
roku nemali dobrú úrodu, vďaka priaznivým ná-
kupným cenám dosiahli tržby 3 234 190 eur a sluš-
ný zisk. Paradoxom je, že v tomto roku je úroda po-
merne dobrá, ale tým, že sú nižšie ceny, neočakáva 
Peter Hudák uspokojivý hospodársky výsledok.
Americký profesor Henry R. Luce o  podnikaní 
povedal, že to nie je povolanie, ale na rozdiel od 
iných, je to sústavné kalkulovanie s budúcnosťou, 
neprestajné počítanie, podvedomé cvičenie sa 

v predvídavosti. Pre prácu poľnohospodára to pla-
tí obzvlášť, pretože ju môže kedykoľvek ovplyvniť 
hneď niekoľko faktorov. Podľa názoru Ing. P. Hudá-
ka sú zbytočné mnohé štátne i samosprávne orga-
nizácie, ktorých prísne „regule“ často dokážu zne-
chutiť a skomplikovať nejeden dobrý zámer. Veľmi 
by pomohla podľa neho istá stabilizácia, napríklad 
čo sa týka pôdy. Súhlasí, že štátnu pôdu treba pre-
dať, ale niekedy mu to pripadá doslova ako „vydie-
ranie“ – dostane ju ten, kto príde a ponúkne viac. 
Poľnohospodári, vlastníci pôdy sú automaticky 
závislí od samosprávnych úradov – správcov daní, 
ktorým kompetencie dovoľujú kedykoľvek upraviť 
ich výšku. „Nie je tiež logické, že sa poľnohospo-
dárom zdaňuje ich výrobný prostriedok – pôda,“ 
myslí si. Uvítal by aj lepšiu kooperáciu medzi poľ-
nohospodárskymi firmami. Ideálne by bolo podľa 
neho robiť poľnohospodárstvo ako hobby a  byť 
„nezávislý“.
V závere rozhovoru P. Hudák prezradil krédo, ktoré 
ho v  jeho snažení ženie dopredu: „Žijem tak, aby 
som neľutoval, že žijem, ale aby som za sebou aj 
niečo zanechal.“

V rámci Programu rozvoja vidieka SR 
2007-2013 aj v Agro-Valaliky prebehla 
nevyhnutná rekonštrukcia a modernizácia 
rastlinnej, ale aj živočíšnej výroby v hodnote 
takmer 2 500 tisíc eur. Polovicu z tejto 
sumy získali z eurofondov. Použili ich na 
nákup strojov a zariadení, na modernizáciu 
skladov obilia, technológie ustajnenia 
a kŕmenia zvierat, na automatizáciu dojenia 
a chladenia mlieka. Komplexne riešili aj 
hnojovicovú koncovku, rekonštruovali tiež 
objekty pre hovädzí dobytok.

KontAKt
Agro-Valaliky, a.s.
Rožňavská 21
045 01 Moldava nad Bodvou
Generálny riaditeľ: Ing. Peter Hudák
Tel. +421/ 55/ 4602 474, 4602 710
e-mail : agrovalaliky@gmail.com

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm size 3 000 ha
Hospodársky výsledok pred zdanením / Brutto Profit 248 573 €
Počet zamestnancov / Employees 64

Agro-Valaliky, a.s., is a  joint stock company based in Moldava nad Bodvou. Its came into existence by 
transforming of the original state farm property. Now it is ranked among top companies with a  great 
prospective for development in the agricultural primary production. It is operating in Košice region, 
farming roughly three thousand hectares of agricultural land located in 15 municipalities. Its core business 
is developed both as the plant production and the livestock production. Among the main crops are: winter 
wheat, maize, oil plants, the core in the livestock production is raw cow’s milk production and fattening 
of beef cattle. In the year 2012 the sales of the company were more than 3,234 million euro, and a decent 
profit was posted. The priority of the company is to retain its share on the market and fully comply to EU 
conditions and strict rules of the European Union. The Program of the countryside development of the SR 
2007-2013 has found its materialization also in Agro-Valaliky. The company made needed reconstruction 
and modernizing in the plant production and in the livestock production - this upgrade cost almost 2 500 
thousands euros. A half of the money poured in from the eurofonds.

Generálny riaditeľ Ing. Peter Hudák.
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Ernest Molnár – pestovanie plodín 
a chov zvierat v rodinnom podniku

Súkromne hospodáriaci roľník z  Kľúčovca 
Ing.  Ernest Molnár je jeden z  mála gazdov, 
ktorí popri pestovaní tradičných poľných plo-

dín chovajú aj zvieratá. „Výsledky v roku 2012 boli 
hlavne vo finančnom vyjadrení veľmi slušné, ale 
čo spôsobili záplavy a spodné vody v tomto roku 
na niektorých našich pozemkoch, sa dá opísať slo-
vami veľmi ťažko. Niekde stála pšenica po steblo 
vo vode a hoci voda rýchlo odišla, zanechala veľmi 
negatívne stopy na kvalite a objeme úrody obilia 
i  kukurice,“ opisuje svoje pocity farmár. Napriek 
názoru, ktorý medzi mnohými poľnohospodár-
mi panuje, že živočíšna výroba je stratová, 
Ing. Ernest Molnár sa zvierat nevzdal a  na 
hospodárskom dvore oproti svojmu rodin-
nému domu naďalej chová výkrmový doby-
tok. V tomto roku už síce o niekoľko desia-
tok kusov menej, ako v minulom, ale pokles 
stavov u  neho zapríčinili hlavne adminis-
tratívne prekážky pri predaji zvierat do za-
hraničia. V súčasnosti ich chová okolo 220. 
Aj s rizikom, že ich bude musieť vykŕmiť do 
vyšších váhových kategórií, takže pri zvýše-
ných nákladoch neprinesú toľko finančných 
prostriedkov ako v minulom roku. Súčasné 
cenové relácie jatočného dobytka sa totiž 
pohybujú okolo 1,7 eur za kilogram živej 
váhy, kým vlani to bolo 2,4 až 2,6 eur.
Spojenie živočíšnej a  rastlinnej výroby je 
dlhodobo srdcovou záležitosťou Ing. E. 
Molnára. „V poľnohospodárstve pestovanie 
plodín a chov zvierat bolo nerozlučne späté 
už v období našich predkov, ktorí vedeli veľ-
mi dobre, prečo to takto je. Chov zvierat dá 
robotu ľuďom po celý rok, kým v rastlinnej 
výrobe by sme mohli ich zamestnať len se-
zónne,“ vysvetľuje gazda princíp zdravého fungo-
vania. Zastáva názor, že na zachránenie živočíšnej 
výroby by mal a  bude musieť aj štát vynakladať 
oveľa väčšie úsilie a  prostriedkov vo forme ciele-
ných podpôr. Lebo tam, kde raz prestanú chovať 
zvieratá, hlavne dobytok, bude veľmi ťažké obno-
viť fungujúce stáda.
Podľa neho do tejto oblasti by mala byť cielene 
smerovaná aj dotačná politika, a štát, ale aj Európ-
ska únia by mali viazať dotačné tituly k zachovaniu 
chovu hospodárskych zvierat a  živočíšnej výroby 
vôbec. Malo by sa určiť, koľko dobytčích jednotiek 
by bolo treba zachovať na hektár obrábanej pôdy 
a tým, ktorí to nedodržia, mali by sa krátiť dotácie. 
Samozrejme, Ing. E. Molnár nezabudne pripome-

núť, že treba vytvoriť aj podmienky na plynulý 
predaj hospodárskych zvierat, hoci aj do zahrani-
čia, a  nemalo by byť brzdené administratívnymi 
prekážkami.
Tvrdí, že hoci je optimisticky založený, súčasné 
problémy ho skôr nabádajú veci sledovať prísne 
realisticky a pripraviť sa na ťažšie obdobia. Podľa 
očakávaných zmien pri predaji pôdy, keď aj u nás 
sa skončí moratórium na predaj cudzincom, pred-
povedá, že budeme vystavení napospas finančne 
a kapitálovo oveľa silnejším zahraničným investo-
rom, ktorí už aj teraz vo veľkom skupujú pôdu. 

Zdá sa, že u  nás nedokážeme postaviť efektívnu 
hrádzu voči výpredaju, pritom v zahraničí existujú 
príklady, že vyhlásením pôdy za súčasť národné-

ho bohatstva je možné zabrániť tomu, aby sa ako 
jeden zo základných výrobných prostriedkov, do-

stala ľahko do cudzích rúk. Ani v súčasnosti 
ponúkaný zvýhodnený úver na nákup pôdy 
nie je však pre menších roľníkov spásonos-
ným riešením.
Napriek všetkým problémom Ing. E. Molnár 
je presvedčený, že rodinné farmy aj v globa-
lizovanom svete môžu byť životaschopné, 
ak využitím regionálnych príležitostí doká-
žu pružnejšie reagovať na meniace sa pod-
mienky trhu. Samozrejme, nemôžu zane-
dbávať ani technický a  technologický roz-
voj. On v minulom roku investoval vlastné 
zdroje do nákupu traktora John Deere, hl-
bokého kypriča pôdy zn. Storm a veľkoob-
jemového vozu na prevoz obilia. S  pomo-
cou európskych fondov by chcel vybudovať 
silážnu jamu a sklad sena, ale vzhľadom na 
zdĺhavosť vybavovania povolení tento plán 
sa presunie už do ďašieho programova-
cieho obdobia. Aj tieto investičné zámery 
dokazujú, že Ing. Ernest Molnár chce zveľa-
ďovať svoj rodinný podnik, zachovať v ňom 
terajšiu štruktúru výroby a s pomocou svo-
jich synov a ďalších rodinných príslušníkov 

vybudovať podmienky na to, aby jeho potomko-
via mohli naďalej slobodne obrábať svoju rodnú  
zem.

KontAKt
Ing. Ernest Molnár, SHR
Nám. SNP 189/15
929 01 Dunajská Streda
Mobil: +421/ 903/ 219 876
e-mail: molnaragro@gmail.com

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 403 ha
Výkony z rastlinnej výroby / Plant Production Output 304 260 €
Výkony zo živočíšnej výroby / Livestock Production Output 355 360 €
Počet stálych pracovníkov / Employees 3

A self-farming peasant Ing. Ernest Molnár is farming on his own land and also on rented land. He grows 
traditional field crops – wheat, barley, maize and  fodder. Lately he has started growing sugar beet. His 
family farm in Klúčovec village, beside the traditional market crops and fodder, maintains also beef cattle 
rearing section. On the part of the farmyard they built sheltered stays where they keep beef cattle for 
fattening. When the cattle gain a requested weight, it is ready for sale, in the previous year cattle was mostly 
exported. At present, because licensing allowing to export cattle was suspended, the farmer are forced to go 
on feeding the cattle up to higher weight categories, and that was main reason why the farmer cut down 
the cattle stock in number. A new John Deere tractor was added to his machine park in the last year, plus 
equipment for a non-tillage system of land preparation.

Tieto zvieratá sme už nútení vykrmovať do vyšších váhovýchkategórií –  
ukazuje Ing. Ernest Molnár.

Nový traktor John Deere a hĺbkový kyprič uľahčia 
a zefektívnia prácu.

Bály slamy slúžia na hlbokú podstielku pod zvieratá, v zime tvoria 
aj prirodzenú ochranu voči nepriazni počasia.
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V Kukučínove si nezvolili ľahšiu cestu

Vyriešenie otázky, ako postaviť výrobný 
program podniku tak, aby zabezpečoval čo 
najväčšiu stabilitu hospodárenia, je denno-

dennou úlohou každého manažéra. V  Poľnohos-
podárskom družstve Kukučínov išli cestou široké-
ho spektra činností, ktoré sú vzájomne prepojené 
a tak v rastlinnej, ako aj v živočíšnej výrobe tvoria 
konzistentný celok. Výsledkom je vysoká zamest-
nanosť a rozloženie rizika z neistých poľnohospo-
dárskych činností na viacero pilierov. 
„Cieľom je zachovať živočíšnu výrobu v  podobe, 
aby nám prinášala čo najmenšie straty. Aby sme 
dosahovali dobré úžitkové parametre a  vedeli 
vyrobiť kvalitné objemové krmivá za prijateľnú 
cenu,“ hovorí predseda družstva Zoltán Cibula 
a  pripomína, že k  prínosom živočíšnej výroby je 
nevyhnutné pripočítať aj jej vplyv na výsledky 
v produkcii plodín.
„V tomto roku sa nám úrody repky blížili k štyrom 
tonám z  hektára a pri pšenici sme zaznamenali 
takmer sedem ton z hektára. Horšie dopadol jarný 
jačmeň, pri ktorom sme mali jednu parcelu pod 
vodou, a tak priemerná úroda len mierne presiahla 
štyri tony z hektára,“ informuje predseda. 
Oveľa zložitejšia situácia tento rok nastane 
v  produkcii kukurice. Tú realizujú na zrno, robia 
siláž, ale vyrábajú aj pre dve osivárske spoločnosti. 
Absencia zrážok v letných mesiacoch kráľovnú polí 

zdecimovala. Nižšie úrody ako v minulých rokoch 
očakávajú aj pri ďalšej jesennej plodine – cukrovej 
repe. 
Okrem takzvaných veľkotonážnych plodín sa 
v Kukučínove pustili aj do špecializovanej rastlin-
nej výroby. Približne pred desaťročím revitalizovali 
pôvodný vinohrad a dnes na výmere 12,5 hektára 
viníc si vytvorili ďalšiu nohu stability. S dlhodobý-
mi úrodami na úrovni približne desať ton z hektára 
a so stabilným levickým spracovateľom sa im to už 
roky darí.
Oveľa väčšie problémy s realizáciou odbytu majú 
pri chove ošípaných, kde im chýba bitúnok so 
stálym záujmom o  produkciu. „V poslednom 
období sme tento problém vyriešili predajom 
odstavčiat, o ktoré je väčší záujem, ako o jatočné 
ošípané“ tvrdí predseda družstva, kde stále pre-
vádzkujú rozmnožovací chov s počtom približne 
50 prasníc. „Uvedomujeme si, že možnosti, ako 
zefektívniť výrobu, musíme hľadať predovšetkým 
u  seba. Máme však pocit, že ďalší rozvoj sa ne-
zaobíde bez vonkajších vplyvov,“ myslí si Zoltán 
Cibula, ktorý presviedča, že v  prípade lepších 
dotačných podmienok orientovaných na živočíšnu 
výrobu sú schopní stavy zvierať kedykoľvek zvýšiť. 
Už dnes majú pripravenú technológiu chovu na 
približne 130 – 140 prasníc. 
Speňažovanie produkcie pri výrobe mlieka 

je jednoduchšie, keďže výroba prebieha kon-
tinuálne a  hospodári z  levického regiónu si 
založili aj odbytovú organizáciu. Pomocou nej si 
dokážu zabezpečiť o niečo vyššie ceny, ktoré keď 
sa spoja s  vysokou normou obsluhy, podporujú 
perspektívu zachovania zamestnanosti. Bezprob-
lémovú výrobu mlieka z  220 dojníc zabezpečujú 
tri pracovníčky, ktoré sa striedajú v pracovných 
zmenách. To zabezpečilo, že každý tretí deň má 
jedna z nich deň voľna. 
„Na kolektív pracovníkov sa môžeme plne 
spoľahnúť. Nemáme problém zo živočíšnej výroby 
preradiť niekoho napríklad na najmodernejší trak-
tor, bez problémov to každý zvládne,“ pochvaľuje 
si predseda a  pritom spomína na časy, keď 
v  živočíšnej výrobe pracovali aj ľudia, ktorí by  
v iných odvetviach len ťažko našli uplatnenie. 
Dnes je kolektív stabilizovaný a predseda družstva 
si po 37 rokoch aktívnej služby praje, aby súčasná 
realita  pokračovala aj v budúcnosti.
„Nerád by som sa dožil, aby s  mojim odchodom 
na dôchodok boli v dôsledku zlých manažérskych 
rozhodnutí prepúšťaní ľudia,“ zdôrazňuje Zoltán 
Cibula.

„Až na jednu z doterajších výziev, v rámci 
opatrenia Modernizácia fariem, sme sa 
prihlásili do každej, ktorá bola zverejnená. 
Uspeli sme a vďaka tomu sme mohli 
rekonštruovať objekty a modernizovať 
techniku, čo sa premietlo v zvýšení 
produktivity, normy obsluhy a celkovej 
efektívnosti hospodárenia,“ hovorí Zoltán 
Cibula.

KontaKt
Poľnohospodárske družstvo
937 01 Kukučínov 22
Predseda: Ing. Zoltán Cibula
Tel.: +421/ 36/ 7799 197
Fax: +421/ 36/ 7799 197
e-mail: pd@kukucinov.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 1 200 ha
Počet zamestnancov / Employees 38 

Both plant production and livestock production are flourishing in the agricultural cooperative farm 
Kukučínov. Besides traditional cereals and oil plants Kukučínov also grows sugar beet. Newly revitalized 
vineyards are spreading on the acreage of 12.5 hectares, of the white grapes the base variety  is Pesecká 
Leanka, of the red varieties it is Cabernet Savignon.  There are above average yields harvested in the plant 
production, what - as the chairman of the cooperative farm put it - is resulting from the ample livestock 
production. That is set up on the production of cow´s milk based on a closed herd turnover including 550 
heads of beef cattle. The production of milk from 220 cows is sold via distributing channels provides by 
the supply-and- commercial syndicate, which was created in a common effort by the farmers operating 
in Levice. The Kukučínov farm did not walk out either from the pig’s management, a  sound basic herd 
counting about 50 sows is still at their pigsties, and if a higher demand arises from the market, Kukučínov is 
ready to increase the production promtly. 

Predseda Ing. Zoltán Cibula má radosť z dobrej úrody 
hrozna.

V družstve majú 220 dojníc.
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Zlepšenie životného 
prostredia a krajiny
  Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie 

preventívnych opatrení
Finančné zdroje vo výške 132 miliónov eur umožnili obnoviť produkčný potenciál v lesoch 
poškodených prírodnými pohromami a požiarmi a zaviedli sa preventívne opatrenia. 
Vyhlásili sa 3 výzvy a uzavrelo sa 377 zmlúv.

  Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských 
oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach

Cieľom bolo zachovanie a podpora poľnohospodárstva v znevýhodnených oblastiach. 
Táto platba sa vzťahuje na viac ako 1,226 milióna hektárov. Celkovo na podporu 
hospodárenia v znevýhodnených oblastiach smerovalo viac ako 25% všetkých zdrojov PRV, 
čo predstavuje 667,4 milióna eur.

  Agroenvironmentálne platby
Ide o dobrovoľné viacročné záväzky poľnohospodárov pri využívaní postupov šetrných 
k životnému prostrediu (napr. ekologické poľnohospodárstvo), pri pôdoochranných 
(protieróznych) postupoch alebo spôsoboch zameraných na ochranu biodiverziy. Takéto 
postupy sa realizovali na výmere viac ako 650 tisíc hektárov. Finančné zdroje predstavovali 
14,7% všetkých prostriedkov PRV – celkom 390,2 milióna eur.

  Platby v rámci systému Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde
Podpora bola nastavená na 4 000 ha poľnohospodárskych pôd v územiach európskeho 
významu s čiastkou 1,6 milióna eur. Platby prispeli k riešeniu špecifického znevýhodnenia 
vyplývajúceho z uplatňovania smerníc sústavy NATURA 2000.

  Platby za životné podmienky zvierat
Opatrenie viacročného charakteru bolo zamerané na stanovené chovy hydiny, ošípaných, 
hovädzieho dobytka a oviec. Do podpory sa zapojilo 357 subjektov a podporilo sa 110 tisíc 
dobytčích jednotiek.

  Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
Zalesňovať sa mohli len málo kvalitné (takmer nevyužívané) poľnohospodárske pôdy 
v blízkosti lesov. Upravená finančná alokácia prestavuje 1,7 milióna eur a zalesnených bolo 
190 ha poľnohospodárskej pôdy (vrátane záväzkov z rokov 2004-2006).

  Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda
Cieľom bola pomoc súkromným vlastníkom lesov a ich združeniam pri riešení špecifického 
znevýhodnenia vyplývajúceho z uplatňovania smerníc sústavy NATURA 2000. 
Čiastkou 5,3 milióna eur sa podporilo 16 350 ha lesných pozemkov v územiach 
európskeho významu.

  Platby v rámci sústavy Lesnícko-environmentálne platby
Išlo o zlepšenie biodiverzity lesov, ochranu vtáčích území, zachovanie lesných 
ekosystémov s vysokou prírodnou hodnotou. Podpora mohla smerovať za viacročné 
záväzky len pre súkromných vlastníkov lesov a ich združenia. Podporu získalo 68 
subjektov na výmere necelých 5 000 ha. Predpokladané ciele sa naplnili len minimálne 
(nízky záujem oprávnených poberateľov) a nečerpané prostriedky sa presunuli do Obnovy 
potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení.

Platby za znevýhodnené podmienky

Pohoda zvierat

Agroenvironmentálne platby

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckých oblastí
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Rozvoj vo Veselom  
nezabrzdila ani živočíšna výroba

Začiatok septembra sa v  Spoločnom poľno-
hospodárskom družstve vo Veselom nesie 
v  znamení konzervovania kukurice. Takmer 

nový silážny žľab je len druhý raz svedkom zvý-
šeného záujmu traktorov, valcov a  nakladačov. 
Ani významný pohyb techniky nespôsobí, že by 
rezky v nadmernom priestore pribúdali rýchlejšie. 
Dokonca výhľad z novovybudovaných obilných síl 
vyvoláva predstavu, že sa v priestore žľabu nepre-
háňajú reálne stroje, ale detské hračky na ihrisku. 
„Pri silážovaní skúšame nový nakladač s  rozhŕňa-
čom, o ktorý máme záujem. Využívame aj požiča-
ný cestný valec s vibráciou, ktorý vie veľmi slušne 
utlačiť siláž,“ opisuje technologický postup hlavný 
mechanizátor Pavol Karlík a vedľa neho v krátkych 
intervaloch prechádzajú vlečky naplnené rezkami 
kukurice. Tempo prác je obdivuhodné, veď je po-
trebné zabezpečiť dostatok krmiva pre viac ako 
tisíc kusov dobytka a pre bioplynovú stanicu. Tá je 
v prevádzke len od novembra minulého roka a po-

zmenila osevný postup piešťanských hospodárov. 
Výmera kukurice vzrástla o  150 hektárov. Výkon 
zelenej elektrárne by potreboval väčší objem silá-
že. O dôvodoch nižších nárokov na biomasu hovo-
rí predseda družstva Pavol Bábsky, ktorý poukazu-
je na to, že bioplynová stanica slúži aj ako hnojná 
koncovka živočíšnej výroby. Tú okrem hovädzieho 
dobytka reprezentuje aj uzavretý chov ošípaných 
pozostávajúci z 260 prasníc. 
Výnimočnosť chovu, ktorá napríklad v  ukazova-
teľoch odstavu na prasnicu ničím nezaostáva za 
dánskymi chovateľmi, podkopáva len nedokonalá 
konverzia krmiva, ktorá pramení zo zastaraného 
výkrmu. Rozpočtový náklad tejto investičnej ak-
tivity pre tritisíc zvierat dosahuje 1,2 milióna eur 
a družstvo sa už teraz v prípade vyhlásenia výzvy 
snaží kompletizovať všetky potrebné dokumenty 
k výstavbe. 
Dobudovanie nového výkrmu je aj snom mladej 
pracovníčky živočíšnej výroby Kataríny Hornáko-
vej. Hnevá ju, že ostatné úseky poľnohospodár-
skeho družstva sa aj napriek ich snahe pozerajú 
na chov ošípaných cez prsty. „Táto oblasť bola 
v minulosti v strate, ale tento rok sa nám vraj ve-
die o  niečo lepšie,“ hovorí. Katarína Hornáková si 
v predkrízovom období vyskúšala aj zootechnickú 
prácu. Po redukcii počtu zamestnancov pracuje 
ako ošetrovateľka. Práca ju teší, sama si ju mana-
žuje a určuje priority, ktoré sú nevyhnutné v bez-
chybnom chode pôrodnice a škôlky. Presvedčil nás 
o tom i jej letmý pohľad na koterec, kde si okam-
žite všimla niekoľkodňové prasiatko, ktoré bude 
pravdepodobne potrebovať zvýšenú starostlivosť 
a opateru. 
„Ľahšie dýchanie v chove ošípaných nám v tomto 
období zabezpečili nižšie ceny rastlinných komo-
dít a a stúpajúce ceny pri predaji produkcie za kilo-
gram živej váhy. Žiaľ, z dlhodobého hľadiska nám 
aktuálny výpadok podpôr z agroenvironmentu 
a welfare zvierat spôsobí zníženie príjmov v chove 

o približne 100 tisíc eur,“ vysvetľuje Pavol Bábsky, 
ktorý však očakáva, že v  budúcnosti bude štát 
hľadať možnosti ako podporiť aj monogastrické 
zvieratá. 
Zatiaľ totiž v družstve neustále straty v chove vy-
krývajú z  výkonnej rastlinnej výroby. Pri repke 
tento rok dosiahli rekordné úrody, keď sypala 4,3 
tony z  hektára. Pri ostatných plodinách sa úrody 
pohybovali na úrovni dlhodobého priemeru. Pše-
nica dala slušných 6,3 ton z hektára a jačmeň 5 ton, 
lebo jeho úrody zdecimovalo tak, ako u  väčšiny 
ostatných pestovateľov, mrazivé počasie okolo 
Veľkej noci.  
Pavol Bábsky verí, že sa dočká situácie, keď rastlin-
ná a živočíšna výroba budú na miskách pomysel-
ných váh v rovnováhe. „Teraz sa mi zdá, že tí, čo sa 
definitívne vzdali živočíšnej produkcie, nie sú tak 
citliví na výkyvy, ako my. Pokles úrod nevnímajú 
tak dramaticky, lebo nemusia neustále vykrývať 
straty zo živočíšnej výroby,“ zdôrazňuje predseda. 
Vďaka schopnosti manažmentu hľadať riešenia 
rozvoja sa družstvo vo Veselom dostalo aj napriek 
tomuto handicapu medzi top slovenské agropod-
niky a  sústavne investuje. V  súčasnom období aj 
do pôdy. Bez nej by totiž udržanie zamestnanosti 
na úrovni 80 pracovníkov nebolo dlhodobo mož-
né. 

V rámci Programu rozvoja vidieka na roky 
2013 – 2020 investovali v družstve Veselé 
takmer dva milióny eur, z čoho nenávratný 
finančný príspevok dosiahol 40 percent.  
Zámery projektu boli zrealizované na 
vybudovanie jaloviarne vrátane technológií, 
vybudovanie betónového hnojiska vrátane 
prístupových ciest a vybudovanie senníka.

KontaKt
Spoločné poľnohospodárske 
družstvo 
922 08 Veselé 347
Predseda: Ing. Pavol Bábsky 
Tel.: +421/ 33/ 7796 126
e-mail: vesele-spd@xnetpn.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 1 800 ha
Výnosy / Revenues  4 359 882 €
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee 62 284 €

The common agricultural cooperative farm in Veselé is running a high intensity crop production. For 
instance this year, rape pleased them with a bumper crop of 4.3 tons per hectare. Other crops yields 
retained at a long-term average. Wheat harvest yielded decent 6.3 tons and barley 5 tons per hectare. The 
livestock production has a closed herd in pigs and in beef cattle, and the cooperative farmers believe that 
the government will finally adopt measures to ensure that also animal production could be profitable and 
farmers would not have to look how to offset their livestock loss by their plant production activities. Last 
year in the autumn a biogas plant was launched at the cooperative.

Predseda družstva Pavol Bábsky.

Chov ošípaných dáva prácu aj Kataríne Hornákovej.

Príprava siláže.
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Lehnický agripent 
zvládol aj vlaňajšiu nepriazeň počasia

Agripent Lehnice patrí k podni-
kom, ktoré sa venujú výlučne 
rastlinnej výrobe. Ekonomike 

však pomáha aj cestovný ruch – kon-
krétne prevádzkovanie penziónu Bet-
ty pri termálnom kúpalisku vo Veľkom 
Mederi – i ťažba štrkopieskov. 
Konateľ Ing. František Karika netají, že 
vlaňajšok patril k  mimoriadne nároč-
ným. Nespôsobilo to len sucho, ktoré 
ich štrkovité ľahké pôdy vždy zasiah-
ne silnejšie, ale aj to, že ťažba a predaj 
štrkopieskov už nie sú takou lukra-
tívnou činnosťou, ako bývali. Staveb-
níctvo prežíva útlm, pritom neďaleko 
otvorili aj nové štrkoviská. 
Pravda, penzión vo Veľkom Mederi 
sa tešil ešte lepším výsledkom ako 
rok predtým, čo pomohlo preklenúť 
problémy v rastlinnej výrobe, kde 
sucho spôsobilo celkový výpadok na 
tržbách 500  tisíc eur. „Na úrody totiž 
vplývala už suchá jeseň 2011, takže repka i obilie 
boli slabé a  išli do zimy málo odnožené. Potom 
prišla suchá zima bez snehovej pokrývky a  zim-
né holomrazy a  nasledovali ešte neskoré jarné 
mrazy. Na Žofiu nám jedna odroda pšenice úpl-
ne zmrzla. Teda celý komplex faktorov spôsobil, 
že sme dosiahli historicky najslabšie úrody nielen 
od vzniku Agripentu, ale za posledných 30 rokov, 
čo tu pracujem,“ vypočítava konateľ. Vraj len rok 
2000 sa tomu čiastočne vyrovnal. Jediná plodina, 
ktorá v spoločnosti dala nadpriemernú úrodu, bo-
li jablká. Sad je však malý s výmerou necelých 12 
hektárov, z čoho len desať je rodiacich. Takže ide 
o zanedbateľnú časť príjmov.
O  tom, aký bol rok 2012 hovoria fakty: päťroč-
ný priemer pšenice je 3,96 t/ha, vlani to bolo  
2,15 t/ha, jačmeň jarný dal za päť rokov priemerne 
4,48 t/ha, vlani iba 2,28 t/ha. Na jednej parcele sa 
dokonca urodilo menej ako zasiali. Na vysvetlenie 
možno ešte dodať, že celkový priemer úrod je nižší 
aj preto, že v spoločnosti pestujú tvrdú a špaldovú 
pšenicu, ktoré rodia menej. Záchranou nebola ani 
repka – pri päťročnom priemere 2,78 t/ha vlani sy-
pala len 1,38 t/ha. „Ako jeden z mála podnikov sme 
splnili kritéria na poskytnutie podpory vo forme 
pôžičky a minimálnej pomoci od PPA v dôsledku 

sucha,“ konštatuje Ing. F. Karika. Pritom vlaňajšok 
bol rokom, keď si štyria majitelia firmy definitívne 
vyčistili stôl a zbavili sa úverov, ktoré si pred desia-
timi rokmi zobrali na odkúpenie majetku bývalého 
lehnického Agrokombinátu. V čase, keď si mysleli, 
že bez úverov sa im bude dýchať ľahšie, došlo teda 
sklamanie.
„V každom prípade nám však to, že sme už boli 
bez úverov, v  celkovom hospodárení pomohlo,“ 
uznáva F. Karika. No na preklenutie nedostatku 
zdrojov boli nútení požiadať o  pôžičku od štátu 
na založenie novej úrody. A  hlavne museli šetriť, 
kde sa dá. Dobre, že pôda mala z minulosti slušné 
zásoby živín, tak sa dalo ušetriť napríklad na hnoji-
vách. Pôžička je však pôžička a tú musia do konca 
novembra vrátiť. Našťastie, tohtoročná úroda patrí 
k lepšiemu priemeru. 

Ak sa napriek takýmto problémom spoločnosť 
dostala v súťaži Top Agro medzi stovku najlepších 
slovenských poľnohospodárskych firiem, zaslúži si 
to obdiv.
Vlaňajší výpadok v  úrodách totiž kompenzovali 
dobré nákupné ceny, čo však tento rok už nie je 
pravda. 

Nosnými plodinami Agripentu zostá-
vajú okrem mäkkej, tvrdej a  špaldo-
vej pšenice, repky olejnej aj osivová 
kukurica, firma si zachovala aj pesto-
vanie cukrovej repy a každoročne zvy-
šujú tam aj výmeru osív pre vlastnú 
potrebu i na predaj. 
Otáznik visí nad agroenvironmen-
tálnou schémou, ktorej sa v  tomto 
podniku venovali. Vlani sa skončilo 
päťročné obdobie a  či sa podpory 
dostanú do nového programu na ro-
ky 2014 – 2020, je otázne. Bez ohľadu 
na to v  ich chotári zostane chránené 
vtáčie územie dropa fúzatého ako 
územie európskeho významu, takže 
šetrné spôsoby obrábania pôdy budú 
musieť zachovávať aj v budúcnosti. 
Aj napriek vlaňajším finančným prob-
lémom v spoločnosti neprestali kupo-
vať poľnohospodársku pôdu. Je to re-
akcia na to, čo sa v ich okolí deje, keď 
sa čoraz viac pôdy dostáva do rúk sil-

ných finančných skupín i zahraničných vlastníkov. 
„Preto chceme mať čo najviac obhospodarovanej 
pôdy v našom vlastníctve,“ zdôrazňuje Ing. F. Kari-
ka. „Ak máme byť konkurencieschopní, je to jediné 
východisko. V tom plánujeme pokračovať.“

Celkové investície do modernizácie a rozvoja 
predstavovali v Agripente za posledných 
päť rokov zhruba 1,3 mil. eur, pričom časť 
z nich bola z európskych fondov. Použili 
ich najmä na rozšírenie kapacity penziónu 
vo Veľkom Mederi, na prestavbu bývalej 
administratívnej budovy v Lehniciach, 
z ktorej je turistická ubytovňa, a na 
športovo-rekreačný areál vrátane jazera na 
rekreačný rybolov. 

KontaKt
Agripent, spol. s r.o.
Líščie Nivy 12 
812 08 Bratislava
Konatelia: Ing. František Karika 
a Ing. Zoltán Czífery
Prevádzka: Lehnice
Tel.: +421/ 31/ 5902 821
Fax: +421/ 31/ 5902 822
e-mail: agripent@agripent.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 1 793 ha
Tržby / Revenues  2 561 000 €
Hospodársky výsledok po zdanení / Net Profit 50 763 €
Počet zamestnancov / Empoloyees 34

At a time when the company owners Agripent in Lehnice finally cleared their table and got rid of bank credits, 
which a decade ago took in order to acquire assets of the former Agrokombinát - instead easier farming they 
had to face an extremely dry year. It caused a shortfall in revenues in the amount of 500 thousand euros. 
The enterprise had to apply for a loan from the state to be able to establish a new crop. Nevertheless, thanks 
to austerity measures they managed to cope up with a bad situation, the company´s performance was 
favourable and results kept them among the 100 best agricultural companies in the Top Agro competition. 

Konateľ Agripentu Ing. František Karika.

Tohtoročný zber osivovej kukurice.
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Agrifop v Stakčíne  
chce pri živočíšnej výrobe zotrvať

Agrifop, a.s., Stakčín v okrese Snina pôsobí 
na severovýchode východného Sloven-
ska. Vznikla v  roku 1995 transformáciou 

štátneho majetku v  tejto obci. Jej štatutárnym 
a výkonným orgánom je predstavenstvo, v kto-
rom je predsedom Vincent Škutka a  členom 
Ing. Michal Huc. Spoločnosť je zaradená medzi 
subjekty hospodáriace v  znevýhodnených ob-
lastiach, čo predurčuje zameranie poľnohospo-
dárskej činnosti. Ťažisko pripadá na živočíšnu 
výrobu s  vlastnou výrobou krmovín. Firma 
pestuje obilniny, repku olejnú, kukuricu na siláž 
i na zrno. Ročne tam produkujú okolo 1 900 ton 
obilnín vrátane kukurice, objemové krmivo do-
rábajú na ploche 330 ha, 670 ha je viacročných 
krmovín na ornej pôde. Pre živočíšnu výrobu 
zabezpečujú 6 tisíc ton senáže a 7 tisíc ton silá-
že. Už druhý rok zásobujú aj bioplynovú stanicu, 
ktorá tiež spotrebuje zhruba 15 000 ton siláže. 
Aj preto na hospodárskom dvore v Belej nad Ci-

rochou budujú nový silážny žľab, ktorý by práve 
v tomto roku mali dokončiť.
V  živočíšnej výrobe sa v  spoločnosti orientujú 
na chov hovädzieho dobytka. Majú 680 ku-
sov slovenského strakatého plemena. Chov 
je zameraný na produkciu mlieka. Dojivosť sa 
pohybuje od 5 500 do 5 700 litrov na dojnicu 
a  rok. Keďže je uzavretý obrat stáda, chovajú 
tam všetky kategórie zvierat. Býčkov sa snažia 
predávať v mladšom veku, lebo neskôr je to už 
ekonomicky nerentabilné. Na hospodárskom 
dvore v Dlhom nad Cirochou vlani začali pokus-

ne chovať aj ovce, ktorých majú v  stáde 1 200 
kusov. V  súčasnosti chov rozbiehajú, robia tzv. 
optimalizačné štruktúry tohto stáda, aby vedeli 
rozbehnúť produkciu ovčieho mlieka a  ovčích 
syrov, prípadne sa špecializovať na ďalšie ovčie 
výrobky. Na tomto hospodárskom dvore chcú 
zriadiť aj spracovateľské a predajné miesto.
K dosiahnutiu sebestačnosti vo výrobe krmovín 
prispieva aj čistička so sušičkou obilnín. V spo-
ločnosti si vyrábajú sami kŕmne zmesi pre vlast-
nú potrebu, ale v  prípade požiadaviek aj pre 
okolité poľnohospodárske subjekty.

Aj v  hodnotenom roku 2012 však bolo treba 
o  živočíšnu výrobu „zabojovať“. Ako vraví ve-
dúci rastlinnej výroby Martin Špunta, tieto dve 
odvetvia v  praxi nemožno od seba oddeľovať. 
Rastlinná výroba, ktorá by mala plniť požiadav-
ky živočíšnej, sa však na Slovensku nastavuje 
podľa množstva dotácií, ktoré do živočíšnej 
idú, ale ako pripomína, podnik v  rámci svojich 
ekonomických činností to vidí ako jeden celok. 
Podľa neho v  praxi by to malo vyzerať tak, že 
ak sa nastaví živočíšna výroba a  objem stáda, 
k  tomu sa prispôsobí štruktúra rastlinnej výro-
by, pestovanie intenzívnych plodín. A  ak sa to 
spojí s optimalizáciou strojového parku, tak by 
to malo viesť k dobrej ekonomike podniku bez 
ohľadu na vplyv vonkajších trhových podmie-
nok, cien, výkyvu cien atď. „Takže predajom pro-
dukcie živočíšnej výroby sa prefinancujú vstupy 
do rastlinnej výroby, ktorá sama osebe síce 
zisková nebude, ale vstupy do nej sa ešte viac 
znásobia v živočíšnej výrobe cez predaj mlieka 
alebo mäsa. Ibaže tie ceny mlieka a mäsa sú de-
formované v rámci trhu Európskej únie i v rámci 
domáceho trhu, preto nám vychádza, že čím 
viac hovädzieho dobytka firma chová, tým viac 
sa dostáva do straty. Lebo peniaze z  rastlinnej 
výroby sa jej v živočíšnej nezhodnotia tak, ako 
by mali,“ dodáva. V  Agrifope Stakčín sa proti 
stratovosti živočíšnej výroby poistili aj tým, že 
vstúpili do spoločného podniku BPS Belá, s.r.o., 
s  bioplynovou stanicou. Dodnes udržiavajú aj 
dosť rozsiahlu pridruženú výrobu. Z  ich dielní 
vychádzajú rôzne papierové výrobky, obalový 
materiál, variabilný trubicový nábytok, plastové 
fólie a plachty a iné. Aj to zaručuje ekonomickú 
stabilitu.

KontAKt
Agrifop, a.s.
Duchnovičova 573/18
06 761 Stakčín
Predseda predstavenstva:
Vincent Škutka
Tel.: +421/ 57/ 7561 511
Mobil: +421/ 905/ 409 882
e-mail: agrifop-ek@euroweb.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 5 076 ha
Z toho ornej / Arable Land 2 140 ha
Zisk po zdanení / Net Profit 20 873 €
Počet stálych zamestnancov / Employees 145

Agrifop, a.s., Stakčín is a  joint stock company operating in Snina district in the north-eastern part of 
the Eastern Slovakia. Statutory and executive body is the Board of Directors, having Vincent Škutka as 
President and Ing. Michal Huc. The company farms in less favoured areas, which makes it focused mainly 
on livestock production with their own forage production. The cattle and milk production is the core 
production. Recently, the company established a sheep management; they want to produce a specialty of 
sheep’s milk in the future. The company operates a biogas plant and develops sideline productions. All this 
has contributed to the economic stability of the company.

Vedúci rastlinnej výroby Martin Špunta.

Predseda predstavenstva Vincent Škutka.
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Agria Liptovský Ondrej  
– kostrou je dobytok a ovce

Ešte nikdy nezvádzalo slovenské poľnohospo-
dárstvo taký urputný zápas o  svoj charakter 
a budúcnosť ako v čase zjednocujúcej sa Eu-

rópy. Generácia poľnohospodárov, ktorá v sedem-
desiatych a osemdesiatych rokoch vybojovala kra-
jine sebestačnosť v  základných potravinách a  po 
roku 1989 dokázala pretransformovať družstvá na 
podniky konkurujúce západoeurópskym farmám, 
si v posledných rokoch kladie otázku, ako vlastne 
ďalej.
Slovensko totiž paradoxne opäť rieši svoju potravi-
novú sebestačnosť. Za to, že krajina nezacúvala do 

samej priepasti vďačí svojim takrečeno gardovým 
podnikom, medzi ktoré na Liptove patrí akciová 
spoločnosť Agria so sídlom v Liptovskom Ondreji. 
Vďaka Agrii je jedno z najkrajších území Slovenska 
tiahnuce sa od nízkotatranskej Nižnej a Vyšnej Bo-
ce až po majestátny vysokotatranský Baranec stále 
plné čried dobytka a  oviec. A  to značí, že tunajší 
poľnohospodári nehodili flintu do žita.
„Podiel Slovenska na výrobe obilia, mlieka a  mä-
sa je v  Európe zanedbateľný, ale v  čase zjavných 
klimatických zmien a globálnej ponuky fastfoodo-
vých potravín je schopnosť vyrobiť si originálne 
a kvalitné produkty mimoriadne dôležitá,“ hovorí 
šéf spoločnosti Agria Ján Paciga.
Ročne tamojší poľnohospodári predajú mliekár-
ňam takmer sedem miliónov litrov mlieka. Na tom 
by nebolo možno nič mimoriadne, lenže, ako prí-
zvukuje Ján Paciga, v Agrii chovajú nielen na Slo-
vensku, ale vlastne na celom svete vzácne horské 
plemeno Pinzgauského dobytka. Výnimočnosť 
chovu pinzgauiek presahujúcu národný rámec 
ilustrujú dve skutočnosti. Chov má štatút génovej 
rezervy a Ján Paciga je viceprezidentom Medziná-
rodnej asociácie chovateľov Pinzgauského dobyt-
ka. To hovorí o tom, že svet rešpektuje slovenské 
poľnohospodárstvo a  výsledky, ktoré dosahuje. 

Agria ich pravidelne potvrdzuje aj úspechmi na 
výstavách – napríklad na tohtoročnom jubilejnom 
40. Agrokomplexe získala dojnica pinzgauského 
plemena titul šampión výstavy.
V  Liptovskom Ondreji sa celkom prirodzene sú-
streďujú na chov hovädzieho dobytka. Mlieko má 
výborné parametre, vyznačuje sa predovšetkým 
v prípade produkcie pinzgauských kráv zvýšeným 
obsahom bielkovín. Kvalita je odrazom prostredia, 
v ktorom sa dobytok chová – všetky mliečne stáda 
sa pasú, sú na slnku a aj preto, ako prízvukuje lekár 
profesor Viliam Bada, je toto mlieko plnohodnot-

né. Vitamín D predsa vzniká až pôsobením slnka.
Lenže nehľadiac na zjavné prednosti dobytkár-
stva, je produkcia mlieka, ale aj mäsa na hranici 
rentability. V  Agrii pritom vhodne kombinujú in-
tenzívne spôsoby chovu s extenzívnymi – chova-
jú napríklad aj volky a mäsové plemeno dobytka 
Charolais. Lenže všetko je dnes otázkou ceny a tú 
tvorí obchod. Západným farmárom cenové výky-
vy z  trhu vyrovnávajú národné vlády, nehovoriac 
o  tom, že v  porovnaní so Slovenskom majú aj 
štedrejšie dotácie z  európskej kasy. „Do budúcna 
potrebujeme zreteľný signál, že naša krajina má 
záujem o vlastné potraviny. Ten signál nemôže byť 

len v podobe deklarácií, ale jasných ekonomických 
záruk. V  prípade horských podnikov je to predo-
všetkým podpora chovu dobytka a oviec,“ prízvu-
kuje Ján Paciga.
Podtatranské poľnohospodárstvo nie je, pravdaže, 
založené len na dobytkárstve a  ovčiarstve, ktoré 
v  Agrii reprezentuje šľachtiteľský chov zušľachte-
nej valašky. Z celkovej výmery poľnohospodárskej 
pôdy síce prevažujú lúky a pasienky, ale na 1 620 
hektároch ornej pôdy tu pod taktovkou skúsené-
ho šéfa rastlinnej výroby Jozefa Zajaca dorobia 
kvalitný sladovnícky jačmeň či potravinársku raž 
a  repku. Spoločnosť ukazuje, že tam, kde sa poc-
tivo a s fortieľom venujú pôde a zvieratám, dosa-
hujú sa špičkové výsledky. Poľnohospodári, ktorí 
nevyrábajú len potraviny, ale zveľaďujú nádherný 
kus slovenskej prírody, však oprávnene žiadajú jas-
né záruky pre ďalšie hospodárenie. Aj preto, aby 
uchovali krajinu pre ďalšie pokolenia.

KontAKt
Agria, a.s.
032 04 Liptovský Ondrej 126
Predseda predstavenstva:
Ing. Ján Paciga, PhD.
Tel.: +421/ 44/ 5595 316
Fax: +421/ 44/ 5595 207
e-mail: paciga@agria-lo.sk
agria@agria-lo.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 4 738 ha
Počet pracovníkov / Employees 115
Zisk po zdanení / Net Profit 20 500 €
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee 55 550 €

Agria is a joint stock company based in Liptovský Ondrej. It is farming in one of the most beautiful places 
in Slovakia. The company with a prevalence of grass pastures focused on beef cattle and sheep farming. 
Their Pinzgau cattle, similarly like the Improved Valaška (Zušľachtená valaška), has achieved a breeding 
statute. Agria company’s annual sales of milk to dairies make almost seven million litres of milk; their beef 
meat is wide known by a special culinary value. Agria is a producer of ray for food-processing industry and 
of malt barley, it is important also as rape grower. People working for the company do not only make food, 
apart from that they do a great land development job in maintaining the lovely piece of the Slovak nature 
with love and care. Their calls for clear guarantees for their future farming are expressly justified. Apart 
from other reasons also because they see the importance of preserving the countryside in a good shape for 
future generations.

Ján Paciga vraví, že Tatry sú turisticky atraktívne zásluhou poľnohospodárov, ktorí zveľaďujú dedičstvo otcov a napĺňajú 
11. božie prikázanie: Zemi tejto slúžiť budeš.
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V Lieskovci sa snažia naďalej zveľaďovať 
majetok družstva

Poľnohospodárske družstvo Lieskovec vzniklo 
v máji 1999 ako nástupca po úpadcovi POD 
Lieskovec a prebralo po ňom aj všetky záväz-

ky. Začalo hospodáriť v katastroch obcí Lieskovec, 
Lukové, Zolná, Zvolen-Sekier a  Kráľová. V  roku 
2003 pribralo ďalšiu pôdu v  katastrálnom území 
Sliač, Sielnica, Kováčová, Veľká Lúka a  Lukavica. 
V okrese Zvolen patrí dnes k väčším poľnohospo-
dárskym podnikom.
Hlavnými hospodárskymi činnosťami družstva, 
hospodáriaceho v  nadmorskej výške 344 m nad 
morom, je v rastlinnej výrobe pestovanie obilnín, 
repky olejnej, kukurice zrnovej a silážnej, ako aj kr-
movín na ornej pôde. „V živočíšnej výrobe prevlá-
da chov hovädzieho dobytka a s tým spojená výro-
ba surového kravského mlieka v objeme 1 540 000 
litrov za rok. Chováme tiež brojlerové kurence so 
zástavom 47 tisíc kusov v šiestich turnusoch ročne. 
Táto výroba je sústredená na stredisku Lieskovec. 
Na stredisku Zolná chováme približne 900 oviec 
plemena cigája a  dochovávame jalovičky a  býč-
ky v  zrekonštruovanom teľatníku. Vzhľadom na 
to, že hospodárime v  podhorskej oblasti, máme 
silno rozvinutú živočíšnu výrobu na využitie lúk 

a  pasienkov,“ stručne predstavuje družstvo jeho 
výkonný riaditeľ Ing. Branislav Horniak. Konštatu-
je, že ciele a predsavzatia firmy od roku 2007 po-
máha plniť aj nový investor, spoluprácu s ktorým 
si pochvaľuje.
Po bývalých podnikoch prevzali aj štruktúru s via-
cerými strediskami i napriek vyšším nákladom na 
ich správu. Benefitom je výhoda pre pasienkový 
chov oviec a mladého dobytka. Stredisko Lukové 
využívajú hlavne v lete na pasenie jalovíc.
Najväčším strediskom, kde je nielen administratí-
va, ale aj celá mechanizácia, chov dojníc aj broj-
lerových kurčiat, je Lieskovec. V  rámci rastlinnej 
výroby sa družstvo zameriava hlavne na produk-
ciu krmív pre potrebu vlastnej živočíšnej výroby, 
čiastočne sa však venujú aj komerčným plodinám. 
Na najväčšej výmere pestujú ozimnú pšenicu, na 
menších plochách aj repku olejnú, ozimný jačmeň, 
na jar zasejú kukuricu a na 45 ha aj pšenicu.
Pri všetkých činnostiach sa v družstve snažia vyu-
žívať nové poznatky, aby minimalizovali výrobné 
náklady jednotlivých výrobných operácií. Naprí-
klad veľkoobjemové senážne vozy zvýšili hospo-
dárnosť zberu a  môžu ich pritom využívať aj na 

zber slamy a sena. Za najväčší profit považuje Ing. 
B. Horniak to, že nie sú odkázaní na služby iných. 
„Bez investícií to však dnes nejde. V roku 2012 sme 
napríklad obstarali hmotný majetok v  hodnote 
99 493 euro, hodnota novo zaradených zvierat 
základného stáda bola 178 029 eur. No hovoriť 
o  návratnosti investícií pri súčasnom nevyváže-
nom trhu a  obrovskom pohybe cien, ako aj pri 
nejasnej koncepcii štátnej politiky, je prakticky 
nemožné,“ otvorene konštatuje riaditeľ. Dodáva, 
že hodnotiť alebo vysloviť nejaký názor na podni-
kanie v poľnohospodárstve v SR do budúcnosti je 
ťažké. Predovšetkým vzhľadom na to, že stále nie 
sú jasné podmienky na ďalšie plánovacie obdobie 
v rokoch 2014 až 2020. Najmä sľubovaná podpora 
živočíšnej výroby zo strany štátu zostáva zatiaľ iba 
v  deklarovanej rovine a  vyznieva skôr alibisticky 
ako reálne.
A  plány do budúcnosti? Aj napriek nie najlepším 
ekonomickým podmienkam chcú v  Lieskovci na-
ďalej zveľaďovať majetok družstva. Majú v  pláne 
rekonštruovať ustajňovacie priestory pre hovädzí 
dobytok, nezabúdajú ani na obnovu strojového 
parku. „K  tomu však v  prvom rade potrebujeme 
poznať pravidlá hry zo strany Európskej únie. Či 
budeme plnohodnotný, alebo len jej druhoradý 
člen, keď Slovensko bude plniť iba úlohu spot-
rebiteľa prebytkov EÚ,“ netají svoj kritický postoj 
Ing. B. Horniak.

Pri modernizácii a rekonštrukcii družstva 
pomohli aj financie z Programu rozvoja 
vidieka na roky 2007 až 2013, z ktorého 
zatiaľ zmodernizovali ovčín, hospodársky 
dvor Lieskovec a tiež ustajnenie a kŕmenie 
v teľatníku na hospodárskom dvore Zolná. 
Vytvorili tak podmienky na ustajnenie 
celého stáda oviec, kde je aj moderná 
dojáreň pre 48 kusov.

KontaKt
Poľnohospodárske družstvo
Hrádocká 2718
962 21 Lieskovec
Riaditeľ: Ing. Branislav Horniak
Mobil: +421/ 903/ 808 523
e-mail: pdlieskovec01@stonline.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 2 404 ha
Z toho ornej / Arable Land 1 488 ha
Počet zamestnancov / Employees 56
Zisk / Profit 32 966 €

The agricultural cooperative farm Lieskovec was established in May 1999 as a successor of POD Lieskovec 
after its bankrupt. It started farming in  the municipalities Lieskovec, Lukové, Zolná, Zvolen - Sekier 
and Kráľová. In 2003 it gained more land spread in the municipalities Sliač, Sielnica, Kováčová, Veľká Lúka 
and Lukavica. The farm is still belonging to the larger farms in the district of Zvolen. Its livestock production 
is dominated by cattle breeding and production of cow’s  milk up to 1 540 thousand of litres per a  year. 
Besides, there are broiler chickens rearing, sheep (Cigaja breeds) and heifers. The plant production of the 
cooperative farm has focused on the production of fodder for its own use and also started to grow so called 
commercial crops. Winter wheat covers the largest proportion of the farm acreage, oil rape, winter barley 
and maize is grown on smaller acreages, wheat is on 45 hectares.

Pri príprave pôdy na sejbu sa stretli agronóm Ing. Ján Chalachan a mechanizátor Jozef Cík.

Zrekonštruovaný teľatník.

Riaditeľ Ing. Branislav Horniak.
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PoD ondava Stropkov  
ešte stále živí živočíšna výroba

Podielnicke družstvo Ondava Stropkov patrí 
medzi popredné poľnohospodárske pod-
niky na východnom Slovensku. Hospodári 

v katastroch 33 obcí v okresoch Stropkov, Svidník 
a  Vranov nad Topľou. Strategické riešenia rozvo-
ja družstva v  praxi prijíma úzke vedenie na čele 
s  jeho dlhoročným predsedom Jánom Kušnírom. 
Vedúcim rastlinnej výroby je Jozef Michalovčík 
a vedúcim živočíšnej výroby Ján Vidiščák.
Keďže družstvo hospodári v  poľnohospodársky 
znevýhodnených oblastiach, tomu zodpovedá aj 
charakter jeho činnosti. Na prvom mieste je živo-
číšna výroba, v  ktorej dominuje výroba a  predaj 
surového kravského mlieka, hovädzieho mäsa, 
výroba ovčieho syra a predaj jahniat. Na farmách 
v Blednici, vo Vyškovciach, v Krušinci a v Továrnom 
chovajú 1 500 kusov hovädzieho dobytka. Cen-
trom živočíšnej výroby je farma Blednica s chovom 
dojníc, vysokoteľných jalovíc a teliat, pričom až 70 
percent stáda tvorí čistokrvný slovenský strakatý 
dobytok. Z  celkového počtu hovädzieho dobyt-
ka je 520 dojníc s  priemernou produkciou okolo 
9 tisíc litrov mlieka denne. Pred dvomi rokmi dali 
v družstve do prevádzky aj zmodernizovanú dojá-
reň, ktorú si hlavný zootechnik Ján Vidiščák veľmi 
pochvaľuje. Údaje z  počítača poskytujú o  každej 
dojnici informácie „od prvej do poslednej minúty“. 
Dojí sa dvakrát denne, na jeden podoj je to mo-
mentálne 470 dojníc, ktoré kŕmia celoročne v maš-
tali. Celú starostlivosť o dojnice zabezpečujú štyria 
pracovníci. O chod živočíšnej výroby sa stará mlad-
ší z Vidiščákovcov, syn Martin, ktorý má na staros-
ti ošetrovanie paznechtov a reprodukciu, pretože 
v družstve zaviedli celoročné telenie a snahou je, 
aby každá krava raz ročne priniesla teliatko. Všetci 
si uvedomujú, že úžitkovosť dojnice závisí od ge-
nofondu, od krmiva, od pohody zvierat i od vzťahu 
ošetrovateľov k  zvieratám. V  družstve sa od roku 
2003 venujú aj šľachtiteľskému chovu a v budúc-

nosti chcú nadviazať na rok 2009, keď sa v Čaklove 
zúčastnili na výstave slovenského strakatého do-
bytka, kde mali zastúpenie v  niekoľkých kategó-
riách. Niektoré ich zvieratá sa vtedy umiestnili na 
prvých miestach.
Na farme v  Blednici majú aj vlastné cisternové 
auto na zvoz mlieka. V Bokši je umiestnených 600 
oviec plemena cigája, kde ročne dorábajú na bah-
nicu 20 kg hrudkového ovčieho syra, ktorý dodá-
vajú do bryndziarne.
Samozrejme, dôležitou úlohou je zabezpečiť do-
statok kvalitných krmovín pre rozsiahlu živočíšnu 

výrobu. Pestujú ich na výmere vyše 650 ha, ktoré 
má pod palcom hlavný agronóma Jozef Micha-
lovčík. Aj keď podľa predsedu družstva Jána Kuš-
níra živočíšna výroba aj naďalej zostáva „ťažkým 
priemyslom“ ich družstva, už v blízkej budúcnosti 
by to tak nemuselo byť. Ak sa nezmenia dotač-
né podmienky na produkciu mlieka, chov dojníc 
by museli obmedziť alebo aj likvidovať. To by si 
však vyžiadalo znížiť aj stav zamestnancov. Ak sa 
v  súčasnosti na tejto výrobe podieľa 50 pracov-
níkov, pri jej obmedzení by polovica z nich prišla 
o miesto. Družstvo by síce ušetrilo z nákladov na 
mzdy, odvody a  naftu, ale nepovažujú to tam za 
správne riešenie. Uvedomujú si totiž, že maštaľný 
hnoj je pre tamojšie pôdy veľmi potrebný.

KontaKt
Podielnicke družstvo Ondava
Šarišská ulica
091 01 Stropkov
Predseda: Ján Kušnír
Tel.: +421/ 54/ 7422 759
Mobil: +421/ 905/ 658 142
e-mail: podondava@stonline.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size 5 407,70 ha
Z toho ornej / Arable Land 2 042,12 ha
Zisk po zdanení / Net Profit 39 877 €
Počet stálych zamestnancov / Employees 91

The share cooperative farm Ondava Stropkov is among the best agricultural companies in the Eastern 
Slovakia. It is farming in 33 cadastral areas in the districts of Stropkov, Svidník and Vranov nad Topľou, while 
in 2012 it gathered a total acreage of 5 407 hectares of agricultural land, of it only about two thousand 
hectares is arable land. Strategic decision making on the future cooperative farm development is made 
by a take narrow lead, headed by its Chairman Ján Kušnír. The farm is ranked among the agriculturally 
disadvantaged areas, which corresponds to the nature of its activities. On the first place it is the livestock 
production with a  dominating production and  sale of raw cow’s  milk, beef meat, production of sheep 
cheese and lambs for sale.

Zootechnici otec Ján a syn Martin Vidiščákovci pred maštaľou.

Vedúceho rastlinnej výroby Jozefa Michalovčíka sme zastihli 
pri láne s ovsom.

Predseda Ján Kušnír je presvedčený o potrebe rozvíjať 
živočíšnu výrobu, ale chce veriť, že sa podmienky zmenia. 
Ináč budú musieť zrušiť aspoň chov dojníc.



62

Vizitka dobrých gazdov
Často sa o  Slovensku vraví, že krásna príro-

da s  chránenými živočíchmi a  rastlinami 
a  rôzne prírodné úkazy sú pastvou pre oči. 

Keď však porovnáte pohľady na slovenskú krajinu 
s  inými štátmi – napríklad so Švajčiarskom či Ra-
kúskom – zrejme prídete k záveru, že tej našej čosi 
chýba. Možno pre niekoho sú to maličkosti, ale 
zaburinené polia, zdevastované poľné cesty či roz-
padávajúce sa budovy, pozostatky socialistického 
poľnohospodárstva, odradia aj menej náročných 
turistov od návštevy inak vzácnych zákutí – dolín, 
pohorí či oblastí s bohatou históriou a tradíciami. 
Keďže starostlivosť o krajinu dostali do vienka naj-
mä poľnohospodári, Klub poľnohospodárskych 
novinárov sa pred trinástimi rokmi rozhodol pod-
nietiť ich zvýšený záujem o  jej skultúrňovanie. Či 
sa to roľníkom darí, ukazuje súťaž o Najkrajší cho-
tár roka. Jej 13. ročník priniesol v tomto roku nie-
koľko noviniek.
Hoci sa ešte na jar zdalo, že súťaž upadne do 
zabudnutia (dovtedajší odborný garant súťaže 
Agentúra pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre sa jej 
vzdala, lebo nedostala na súťaž finančný transfer 
z  Ministerstva pôdohospodárstva a  rozvoja vi-
dieka), s  božou pomocou sa predsa len uskutoč-
nila. Pod taktovkou Klubu poľnohospodárskych 
novinárov a  vďaka organizáciám, ktoré poskytli 
odborníkov do hodnotiteľskej komisie, brázdili jej 
členovia celý mesiac slovenské chotáre. Najvýraz-
nejšie prispela Slovenská poľnohospodárska a po-

travinárska komora, ale vďaka patrí aj Slovenskej 
agentúre životného prostredia so sídlom v Banskej 
Bystrici či nitrianskemu Agroinštitútu alebo Vidiec-
kemu parlamentu Slovenskej republiky so sídlom 
tiež v Banskej Bystrici.
Do súťaže sa prihlásilo 15 poľnohospodárskych 
firiem (viac ako v  predchádzajúcich ročníkoch) 
s výmerou od 130 do 3 500 hektárov poľnohospo-

dárskej pôdy. A hoci pekný chotár napovedá veľa 
o  vzťahu gazdov k  pôde ako takej, k  obrobeným 
poliam aj lúkam, k  dedine a  tradíciám, starostli-
vosť oň si predsa vyžaduje iné úsilie na veľkej a iné 
zase na menšej výmere. Preto po prvý raz súťažili 
prihlásené poľnohospodárske firmy v  dvoch ka-
tegóriách. Tomu sa prispôsobili aj hodnotiace kri-
tériá, ktoré zohľadňujú vzťah k pôde, k zvieratám 
aj ľuďom, pôsobiacim v  danom chotári. Členovia 
odbornej komisie si všímali napríklad obrobenosť 
pozemkov aj úvratí, zdravotný stav porastov, výži-
vu v nich, funkčnosť protieróznych opatrení, remí-
zok a vetrolamov, využívanie krajinotvorných prv-

kov, stav chránených pozemkov (biotopov v nich 
či mokradí), stav poľných ciest aj okolí verejných 
komunikácií, ktoré hraničia s poliami, ale aj poria-
dok na hospodárskych dvoroch či pohodu zvierat. 
Jednoducho všetko to, čo napovedá, že v  chotá-
ri sa pohybuje dobrý gazda. A  dobrý gazda je aj 
ten, ktorý nedopustí, aby odišla z chotára pridaná 
hodnota, ktorá – okrem iného – pomáha rozvíjať 
vidiek. Aby sa v ňom ľuďom dobre žilo, spolupra-
cuje s  inými organizáciami v danom území. Lebo 
či chceme, alebo nechceme, postarať sa o krajinu 
dokážu poľnohospodári iba spolu s  ostatnými. 
Pohľad do chotára, kde gazda môže uprieť zrak na 
upravené polia a  medze a  kde spokojní zamest-
nanci zrkadlia prosperujúcu dedinu, sú viac než 
benefitmi pretkaná excelová tabuľka.

najkrajší chotár 2013

Čistučká maštaľ v Lehote pod Vtáčnikom v spoločnosti Poľnovtáčnik napovedá, že dojnice majú skutočnú pohodu.

Lúky a pasienky v katastri obce Pružina, obkolesené Strážovskými vrchmi, o ktoré sa stará Oľga Apoleníková, lahodia oku.

Celkové hodnotenie  
– Najkrajší chotár 2013:

Farmy nad 500 ha:
•  PD Važec (96 bodov)
•  Žiarec, poľnohospodárske družstvo 

Tvrdošín (95,6 bodov)
•  SEMA HŠ, s.r.o., Sládkovičovo (95,2 bodov)

Farmy do 500 ha:
•  Oľga Apoleníková, SHR, farma Pružina 

(96,25 bodov)
•  Oliver Slezák – SHR, Farma Cífer  

(93,25 bodov)
•  PD Kľačianska Magura, Turčianske 

Kľačany (85,2 bodov)

Ostatní súťažiaci v obidvoch kategóriách 
podľa abecedy:
•  Agropartner Plavecké Podhradie, s.r.o.
•  AT Tatry, s.r.o., Spišská Belá
•  Balseed, spol. s r.o., Balvany
•  Kráľka, s.r.o., Balvany
•  PAMALA, s.r.o., Balvany
•  Poľnovtáčnik, a.s., Lehota pod Vtáčnikom
•  PD Gader, Blatnica
•  PD LČV, Čimhová
•  PD Ludrová
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O lúky a pasienky sa vzorovo stará na Orave Žiarec, poľnohospodárske družstvo v Tvrdošíne.

Všetky stroje na hospodárskom dvore spoločnosti SEMA HŠ v Sládkovičove majú svoje  
presné miesto.

Spolupráca priniesla spoločnosti AT Tatry v Spišskej Belej a obce obojstranný úžitok. 
Poľnohospodárska spoločnosť upravila časť svojej administratívnej budovy na Základnú 
umeleckú školu, kde možno vidieť aj takéto detské umelecké dielka.

V rodinnej kaplnke na Farme Slezák v Cíferi sa každoročne stretávajú veriaci z okolia na 
Cyrilo-metodských bohoslužbách.

Na Gazdovský dvor PD Kľačianska Magura denne prichádzajú deti s rodičmi.
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Družstevníci z  Važca sú stálicou v  súťaži 
o  Najkrajší chotár roka. To iba potvrdzuje, 
že starostlivosť o  polia, lúky, pasienky či 

zvieratá nie je u nich vecou náhody, ale výsledkom 
roľníckej odbornosti a  premysleného podnikania 
na podtatranskej pôde. „Veď náš chotár majú ako 
na dlani všetci, ktorí smerujú po diaľnici do Tatier či 
len do Važeckej jaskyne. Vidia aj do nášho hospo-
dárskeho dvora. A tak chceme, aby si jednoducho 
povedali – tu gazdujú dobrí hospodári,“ vysvetľu-
je predseda družstva Ing. Zoltán Strcuľa snaženie 
celého družstevného tímu a dodáva: „Starostlivosť 
o pôdu sa nám vypláca. Dorobíme na nej kvalitné 
objemové krmivá pre naše zvieratá.“
Od roku 2005 hospodári družstvo v ekologickom 
systéme. Na pôdu, ktorú užívajú, sa teda vzťahu-
jú obmedzenia, lebo sa nachádza v  národných 
parkoch NAPANT a  TANAP. Dnes inžinier Strcuľa 
tvrdí, že sa pred rokmi rozhodli dobre. Radosť im 
robia prírastky u kráv bez trhovej produkcie mlieka 
(1,62 – 1,81 kg na kus a deň) aj kvalitné biomlieko. 
Najmä ovčie. Všetko ovčie mlieko a časť kravského 
sami spracúvajú na rôzne produkty, vrátane pra-
vej nepasterizovanej bryndze. Výrobky ponúkajú 
spotrebiteľom najmä vo vlastnej predajni, ale aj 
na Donovaloch a v hoteloch vo Vysokých Tatrách. 
Najnovšie predávajú nielen syry - parenice, oštiep-
ky, korbáčiky, žinčicu či bryndzu, ale aj ovčie biojo-
gurty. Dlho sa veru neohrejú v sklade ani na pulte 
v predajni. Záujem o ne sa zvyšuje. Nestíhajú po-

kryť dopyt. „Preto chceme zvýšiť dnes už tisícové 
stádo oviec,“ informuje predseda družstva.
Kvalitné objemové krmoviny vyžadujú mimoriad-
nu starostlivosť. Preto každý tretí rok obnovujú 
trvalé trávne porasty na približne 150 hektároch 
z  celkovej plochy takmer 1 600 ha TTP (ďalších 
takmer 500 ha je orná pôda). Tento rok však bu-
dú musieť časť z nich obnoviť už po dvoch rokoch. 
Dlhá zima – prakticky až 150-dňová snehová po-
krývka – zanechala na lúkach svoju negatívnu 
pečať. Kvalitné objemové krmoviny s  dostatkom 
energie a  dusíka sú pre zvieratá veľmi dôležité, 
pretože predstavujú vyše 70 percent kŕmnej dáv-
ky. Inak povedané – sú podstatnou zložkou výživy 
pri výrobe kravského mlieka. A toho dorobia dosť. 
Ibaže spracovateľ oň nejaví až taký veľký záujem. 
Keď aj, tak zaň nedokáže zaplatiť toľko, koľko je 
hodno. Preto skrsla v hlave inžiniera Strcuľu myš-
lienka spojiť sa s ďalšími producentmi biomlieka. 
V  súčasnom období sa rodí odbytové združenie 
Bio Tatry, ktorého členmi bude šesť ekologických 
poľnohospodárskych subjektov. Zámer je prostý: 
lepšie zhodnotiť bioprodukty aj vývozom do za-
hraničia. Najmä biomlieka.
Starostlivosť o pôdu je v súťaži o Najkrajší chotár 
najdôležitejším kritériom. Kým v konvenčnom poľ-
nohospodárstve zabezpečuje zdravé a vyrovnané 
porasty bez burín najmä chemická ochrana, poľ-
nohospodári, zaradení do ekologického systému, 
musia vložiť viac umu a  úsilia do ochrany rastlín 

bez chémie. Aby sa im do porastov nezanášali rôz-
ne invázne buriny, je pre nich mimoriadne dôležité 
aj také – možno pre niekoho zbytočnosť – vykáša-
nie pásov popri poľných cestách a  verejných ko-
munikáciách. Na jednej strane si tak družstevníci 
chránia kultúrny porast a na strane druhej – skráš-
ľujú svoj chotár. Važťania to už berú ako samozrej-
mosť. Odvďačuje sa im za to zdravá pôda, ktorá 
vydáva kvalitnú úrodu, ale poteší aj pochvala tu-
ristov či hubárov, ktorí sa vydajú za svojim cieľom 
naprieč ich chotárom.
Pravda, starostlivosť o  pôdu je najlepšia vtedy, 
ak sa o  ňu stará sám vlastník. Získať však pôdu 
do vlastníctva dnes nie je jednoduché. Važťanskí 
družstevníci chcú na to využiť aj projekt „Moja 
pôda“, na základe ktorého môžu poľnohospodári 
kupovať pôdu s  výhodným úverom. Založili spo-
ločnosť s  ručeným obmedzením, ktorá je členom 
družstva a  začala skupovať pôdu od vlastníkov. 
Jednoducho – važťanskí družstevníci vedia, že na 
svojom sa gazduje lepšie.

Družstevníkom vo Važci výrazne pomohli 
v tomto programovacom období európske 
peniaze. Vďaka projektom, ktoré uspeli, 
si zrekonštruovali niektoré objekty 
a doplnili strojový park. Tri maštale sa 
premenili na ovčíny a dostali nový šat. 
Zrekonštruovali hnojisko vo vnútri farmy, 
ale aj poľné hnojisko a centrálnu močovkovú 
jamu v sume vyše 1 035 tisíc eur. Z tejto 
sumy tvorili európske peniaze zhruba 
polovicu. Tie im umožnili kúpiť aj traktory 
a poľnohospodársku techniku v hodnote 
vyše 875 tisíc eur – polovica z tejto sumy tiež 
bola z eurofondov. Celkovo preinvestovali 
1 910 627 eur, z toho z EÚ dostali 955 313 eur.

KontaKt
Poľnohospodárske družstvo
Urbárska 72
032 61 Važec
Predseda: Ing. Zoltán Strcuľa
Mobil: +421/ 903/ 807 738
e-mail: druzstvovazec@stonline.sk

The agricultural company in Važec farms under Tatra Mountains summits and since the year 2005 
in the  ecological system. A  substantial acreage of its agricultural land is used for the production of top 
quality forage. Beef cattle and  sheep therefore give high milk and meat gains. The entire production of 
sheep milk and a  part of cow milk is processed in the company and output is all assortment of cheese 
products, including genuine non-pasteurized bryndza (sheep cheese spread). Važec company sells not only 
cheese – parenica, oštiepok or korbáčiky, žinčica and bryndza, but sheep bio yogurts as a novelty. Such bio 
yogurts do not wait in the warehouse, or on the shop shelves. There is an increasing interest for them from 
consumers. The demand has already exceeded the supply. „It is the reason why we want to have more than 
one thousand sheep, “– said Ing. Zoltán Strcuľa, the cooperative chairman.

Pekne upravená poľnohospodárska krajina pod Tatrami.

Kvalitu kosby aj zberu objemových krmovín zabezpečujú modernou technikou.

Predseda družstva Ing. Zoltán Strcuľa tvrdí, že kvôli 
vysokému záujmu o ovčie bioprodukty zvýšia počet oviec.

najkrajší chotár 2013
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Vo Važci obhájili prvenstvo
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Hospodárske zvieratá a ľudia 
sú devízou tvrdošína
Vlaňajší nadpriemerne suchý rok Oravcom 

prial. Zrážok, ktoré sa tomuto regiónu nikdy 
nevyhýbajú, bolo presne toľko, aby zabez-

pečili priemerné päťtonové úrody kŕmnej pšenice 
a  aj  úrody ostatných plodín boli nadpriemerné. 
Tak sypali v  Žiarci, poľnohospodárskom družstve 
v Tvrdošíne, ktoré obhospodaruje 1 578 hektárov 
verifikovanej poľnohospodárskej pôdy, z toho iba 
397 hektárov ornej.
Nebývalé množstvo zrážok na Orave a  Kysuciach 
vysvetľuje jeden z  členov komisie najkrajšie-
ho chotára, vyštudovaný meteorológ, aktuálne 
člen tímu slovenskej poľnokomory Peter Lacina, 
z dvoch dôvodov. Prúdenie nad Európou je seve-
rozápadné a  také je aj umiestnenie týchto regió-
nov v  rámci Slovenska. Efekt zvýšeného úhrnu 
zrážok zvýrazňuje aj vertikálna členitosť, alebo 
ľudskou rečou povedané – pohoria umiestnené 
v tejto oblasti.
Kým minulý rok úrody v  Tvrdošíne chválili, ten-
to rok pokosené seno majú problém uskladniť. 
Neprirodzená, zrážkami zdecimovaná, svetložltá 
a  zelenkavá kukurica dáva znať, že jej úrody bu-
dú slabé. Oravskí roľníci sú na tieto javy zvyknutí 
a snažia sa hospodáriť vždy tak, aby rastlinná výro-
ba dokázala pokryť potreby živočíšnej.
„Výroba kravského a  ovčieho mlieka v  podniku 
tvorí jadro našej ekonomickej podstaty a  robíme 
všetko preto, aby sme ju udržali. Pri hovädzom do-
bytku sme začali pred jedenástimi rokmi s prekri-
žovaním plemena holštajn na slovenský strakatý 
dobytok. Už dva roky máme tento chov uznaný 
ako šľachtiteľský, ale ešte viac nás teší, že ekono-
miku chovu tohto plemena bolo možné postaviť aj 
na výrobu kvalitného hovädzieho mäsa,“ informu-
je Cyril Orčík, podpredseda družstva a zootechnik.
Obyvatelia z Tvrdošína aj okolia si už zvykli, že si 
môžu v  družstve zakúpiť desať kilogramové ba-
líčky, v  ktorých nájdu rôzne mäso z  chovaného 
plemena. Rozrábku robia družstevníci vo vlast-
nom bitúnku, ktorý otvorili pred niekoľkými rokmi 
a  slúži aj potrebám hospodárov z  okolitých obcí. 
Produkcia zástavových býčkov smeruje do druž-
stva v Špačinciach.
„Spokojný a  dobre stavaný dobytok,“ rozplýva sa 
pri jalovičkách, ktoré spásajú pasienky nad stre-
diskom živočíšnej výroby v  Štefanove člen komi-

sie Richard Stiffel z Agroinštitútu. Ostatní členovia 
neskrývajú svoje prekvapenie, keď prichádzajú na 
spomínaný dvor. Čistý a upravený, bez zbytočných 
prvkov záhradnej architektúry, ale s udržiavaným 
trávnikom, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani voľ-
nočasový záhradkár. Nejeden zootechnik by mo-
hol podotknúť, že dôležitý je obsah, a nie forma. 
V Tvrdošíne vidíme, že je možné príjemné pracov-
né prostredie skĺbiť aj s úspešnou živočíšnou výro-
bou. Presvedčilo nás o  tom aj stádo vyše štyristo 
dojníc. Tie už na hospodárskom dvore v Tvrdošíne 
skúšajú novú metódu pre vyššiu výrobu kvalitné-
ho kravského mlieka, ktorú Cyril Orčík v  čase na-
šej návštevy v praxi overoval len tretí týždeň. Ide 
o dezinfekciu vemena pomocou prípravku, ktorý si 
doviezol z Českej republiky a o ktorom sa dozvedel 
v tamojších odborných periodikách.
„Systém suchého dojenia je výhodný z  hľadiska 
prevencie mastitídy a somatických buniek. Už po 
tak krátkom čase vidíme, že sa nám neobjavujú 
nové mastitídy,“ teší sa zootechnik, ktorý má zá-
ujem rozvíjať živočíšnu výrobu, ale pre vysoké 
zaťaženie poľnohospodárskej pôdy chovanými 
hospodárskymi zvieratami sa rozhodli znížiť stavy 
oviec. „V podniku sme ich chovali 1 250, aktuálne je 

to len 700. Tento krok nám priniesol zvýšenie do-
jivosti na kus o dvadsať percent,“ tvrdí Cyril Orčík.
Manažment družstva si uvedomuje to, čo v  mi-
nulosti vedel už Tomáš Baťa. Fabrika bez ľudí, je 
len kopa ocele, skla a  tehál. Úspešným hospodá-
rom z Oravy sa to stať nemôže. Súčasný predseda 
Anton Palider, ktorý bol v čase našej návštevy na 
dlhodobo plánovanej dovolenke, má už vychova-
ného svojho nástupcu. Taktiež spolupráca s  Les-
níckym učilišťom v  Tvrdošíne im pomáha v  hos-
podárení.

„V mechanizačnom odbore sme pre učňov vytvo-
rili podmienky, vďaka ktorým tu máme každý deň 
sedem – osem chlapcov, budúcich mechanizáto-
rov. Učia sa na starších, ale aj na modernejších stro-
joch, a keď príde opravár na prehliadku najnovšej 
techniky, vždy sa mu pozerajú na prsty. O strojoch 
chcú vedieť čo najviac a  je vidieť, že ich proble-
matika zaujíma,“ hovorí Cyril Orčík o zabezpečení 
budúcnosti tohto oravského družstva.

KontaKt
Žiarec, poľnohospodárske družstvo
027 44 Tvrdošín
Predseda: Ing. Anton Palider
Tel.: +421/ 43/ 5322 230
Fax: +421/ 43/ 5322 392
ziarec@orava.sk

Žiarec, the agricultural cooperative farm in Tvrdošín is farming around 1 578 hectares of agricultural 
land. Livestock production is the core program there. A cattle breeding in this farm represents the breed 
of Slovak Spotted cattle. More than a decade ago, the company used to hold Holstein cattle. But it was not 
a good breed for the inhospitable conditions in Orava region, the farm economy was based only on milk 
production which was also not very reasonable. Now the farmers have a good financial assistance in meat 
yields, the greatly valued bullocks’ parameters are still more praised by interested buyers. Tvrdošín has also 
a sheep farm. Managers of the farm are glad to show their clean and tidy farmyard and are happy to have 
young generation working with them. All together there are looking for new solutions in order to bring the 
farm profitability in the livestock production to a higher level.

Agronóm Jozef Klokočík ukazuje upravený chotár družstva.

Podpredseda družstva Cyril Orčík na hospodárskom dvore 
v Štefanove.

Slovenský strakatý dobytok.
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Bačovka z Pružiny
Na považských lúkach, v malebnom údolí 

Strážovských vrchov sa kocháme krá-
sou slovenskej krajiny, ktorá sa sku-

točne podobá na časť Švajčiarska. Sú tu zaujímavé 
tiesňavy, chránené druhy rastlín a  viac ako 220 
objavených jaskýň. Prekrásna krajinka. Lúky a pa-
sienky už na pohľad vravia, že krm z  nich určite 
ovečkám chutí. Veď prečo by aj nie. S láskou a for-
tieľom, ktorý priniesli odborné znalosti a  životné 
skúsenosti, sa o ne stará už dvadsiaty druhý rok Oľ-
ga Apoleníková. Kultivuje ich dosiatím takých rast-
lín, ktoré prinášajú v  podobe kvalitného ovčieho 
mlieka úžitok. „Nie je to jednoduché,“ konštatuje 
a  dodáva: „Rôznorodosť pôd si vyžaduje osobitý 
prístup. Nie na každej parcele sa totiž urodí kvalit-
né seno či senáž. A tak sa treba radiť s odborníkmi 
– krmovinármi. Čo dosiať, čo pokosiť, čo spásať... 
A najmä – ako skvalitniť krmovinovú základňu pre 
rovných tisíc oviec.“ 
Za takúto starostlivosť sa jej ovečky odvďaču-
jú. Z   ich mlieka dokážu na farme dorobiť ročne 
v priemere od každej až 40 kilogramov kvalitného 
ovčieho syra. A pritom ešte pred siedmimi rokmi 
to bolo desať krát menej. Iba štyri kilogramy. „Kva-
litný syr je ten, ktorý má čo najmenej veľkých pór. 
Ak je syr ako sito, ani ho nekupujte,“ zasväcuje nás 
do tajomstiev Oľga Apoleníková, ktorá sa do poľ-
nohospodárstva dostala rovno z kancelárie strojár-
skej fabriky. Choroba dcérky ju donútila hľadať si 
také miesto, aby sa jej počas dňa mohla venovať. 
Tomu pred niekoľkými rokmi vyhovoval pracov-
ný čas ošetrovateľky hovädzieho dobytka na ŠM 
Považská Bystrica. „Táto robota ma očarila. Videla 
som, že keď dám do hrantu kvalitné krmivo, zvie-
ratá sa mi odvďačia. Kvalitným mliečkom... Úžasné 
bolo sledovať teliatka, ktorým som pomáhala na 
svet a premieňali sa na statné dojnice. Výučný list 
mi opečiatkoval sám život. Učila som sa za pocho-
du,“ spomína Oľga Apoleníková. 
Zakrátko ju ako dvorovú zootechničku preložili 
na hospodársky dvor v Pružine. A potom ponúkli 

hospodárske dvory štátneho majetku, najmä živo-
číšnu výrobu do ekonomického prenájmu. Oľga 
Apoleníková napriek tomu, že v živočíšnej výrobe 
robila iba tri roky, sa rozhodla stať sa súkromníč-
kou a v auguste 1991 prevzala hospodársky dvor 
s ošípanými aj dobytkom. Pod jej rukami sa stádo 
kráv menilo a úžitkovosť rýchlo rástla. Radosť však 
ničila mlieková politika. Bola odkázaná na milosť 
a nemilosť mliekarenskej spoločnosti, ktorá si ur-
čovala ceny mlieka a platila od buka do buka. Ani 
osemtisícová dojivosť nezabezpečila ekonomiku 
farmy. Roľníčka však túžila po tom, aby bola nezá-
vislá. Hľadala možnosti, ktoré by jej priniesli pev-
nejšiu pôdu pod nohami. Aby sa dokázala sama 
postarať o farmu aj rodinu. Koketovala s myšlien-
kou, že sa pustí do spracovania kravského mlieka. 
Ibaže v  tom čase to neumožňovala legislatíva. 

Dospela teda k záveru, že sa musí vzdať kráv, ktoré 
jej prirástli k  srdcu a dosiahla s  nimi výborné vý-
sledky. Najprv musela o tom presvedčiť samu se-
ba. No a potom aj ostatných. S rozhodnosťou im, 
po vnútornom boji, oznámila, že sa idú učiť chovať 
ovce a spracovávať ovčie mlieko. Lebo salašnícku 
výrobu legislatíva umožňovala. A tak už osem ro-
kov kraľujú na farme Pružina iba ovce a  od roku 
2005 v ekologickom systéme hospodárenia. 
Prvé boli Cigáje. Priviezli ich z  farmy, kde rušili 
chov oviec. Dnes chovajú Východofrízske ovce 
a Lacaune. A hoci Oľga Apoleníková tvrdí, že stále 
má za sebou iba prvý ročník ovčiarskej školy, for-
tieľ a zručnosti, ktoré ona aj 19 zamestnancov na 
farme získali, ich radia k  popredným ovčiarom aj 
syrárom na Slovensku. Potvrdzujú to najmä značky 
kvality SK na ovčie produkty – syry parené, úde-
né aj zrejúce s  certifikátmi bioproduktov, tituly 
„Majster syrár“ – aj  na Ovenáliách vo Východnej 
v tomto roku, ale najmä obľúbenosť ich produktov 
u spotrebiteľov. A aby si ich ľudia mohli kúpiť po-
čas celého roka, prispôsobili tomu aj celý život na 
farme. Dnes bahnia ovce tri krát do roka, doja ich 
strojovo a 40 kilogramov syra ročne na ovcu potvr-
dzuje, že sú naozaj majstrami ovčiarskeho remesla. 
Súťaž o Najkrajší chotár je však najmä pohľadom 
na krajinu, v katastri ktorej sa farma nachádza. Keď 
zapichnete kružnicu do stredu farmy, tak ju obko-
lesuje 465 ha poľnohospodárskej pôdy – malá časť 
ornej, lúky a pasienky. A nie hocijaké. Oľga Apole-
níková pozná kvalitu každej piade zeme. Vie – aj 
vďaka odborníkom, čo potrebuje, aby napokon 
urobila radosť ovečkám vo forme kvalitného kr-
miva. Zaujíma ju aj každý strom solitér, ktorý má 
v  chotári svoje miesto. Napríklad lipa, ktorú ne-
objímu ani traja chlapi, je svedkom nie desaťročí, 
ale možno stáročí života v tejto časti Považia. Oľga 
Apoleníková má sen – aby bola chránená. A o tom 
je pekný chotár – keď človek skultúrňuje krajinu 
tak, aby prinášala úžitok. Aby sa zachovali aj tra-
dície a príroda robila radosť. Ľuďom aj zvieratám.

KontaKt
Oľga Apoleníková, SHR
018 22 Pružina 391 
Tel.: +421/ 42/ 4358 728, 
Mobil: +421/ 907/ 794 177 
e-mail:  
farmapruzina@farmapruzina.sk
www.farmapruzina.sk

Farm Pružina is based in Považie region encircled by hills named Strážovské vrchy. Oľga Apoleníková, 
the farm owner, has 1000 East Friesian breed of dairy sheep (Frisia, east Germany) and   Lacaune sheep 
(France). Sheep lambs three times a year, in order consumers get BIO products all over the year. Top quality 
of soft, smoked and ripening cheeses has been appraised so far in different competitions, each year the title 
„Master Cheese Producer“ goes to Oľga Apoleníková, as well as the quality SK trade mark. It is a goodwill 
which is attracting consumers from a broad distance. Our competition on The Most Beautiful Farm Yard  
checks how farmers take care about the countryside and animals. Meadows and pastures around Pružina 
village are excellent. Therefore also hay products retain a good quality which means that one sheep gives 
approximately 40 kilograms of cheese. 

Po dobrej paši zaslúžený oddych na považských stráňach. 

Kvalita pôdy je rozdielna. Aby dorástlo seno do výšky 
a kvality treba sa radiť s krmovinármi, tvrdí Oľga 
Apoleníková.

V predajničke na farme ponúkajú rôzne ovčie produkty.

najkrajší chotár 2013
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Vidieť na svoje polia prináša 
oliverovi Slezákovi istotu a úspech

Vlani sa na Farme Olivera Slezáka v Cíferi do 
porastu drobnozrnného hrachu ešte leni-
vo zahryzávali dvaja zrobení východone-

meckí deduškovia. Pred desaťročiami oslavova-
ní ako pýcha intenzifikácie poľnohospodárstva. 
A dnes ukážka umu drobných roľníkov, ktorí ich 
aj po rokoch aktívnej služby vedia udržať pre-
vádzkyschopných a  zabezpečiť s  nimi vrchol 
organizácie poľnohospodárskych prác – žatvu. 
Ekonomická efektivita zberu však pri kombaj-
noch Fortschritt už dávno odišla do úzadia. Veľ-
ké poľnohospodárske podniky si vystačia bez 
nich už niekoľko rokov a do histórie odchádzajú 
aj v tých menších. 
Oliver Slezák ich dlhoročnú službu nahradil ten-
to rok novučičkým zelenožltým strojom, ktorým 
denne pokosí až 15 hektárov na zber náročného 
drobnozrnného hrachu. Ešte pred rokom bol cí-
ferský hospodár rád, ak jedným vtedajším kom-
bajnom dokázal pokosiť 5 – 6 hektárov. Keďže 
svoje 180-hektárové hospodárstvo zabezpečuje 
len s  jedným zamestnancom, v  minulosti mu-
sel riešiť personálne zabezpečenie žatvy a  byť 

pripravený na možné vypovedanie súčiastok 
v strojoch, ktoré si najlepšie roky už odslúžili. 
Dnes to zvládajú s jedným – dvomi brigádnikmi 
a, samozrejme, s pochopením najbližších. Pria-
teľke, ktorá má tiež poľnohospodárske vzdela-
nie, nemusí vysvetľovať dôvody nie práve naj-
ľahšieho chlebíka a mama pomáha pri usporia-
daní čísel do účtovných dokladov. 
Polia, ktoré obkolesujú gazdovský dvor s  hos-
podárskymi stavbami, ale aj s rodinným do-
mom, má farmár pri ruke. I preto vie, čo pšenici, 
kukurici alebo hrachu chýba. Najmä vďaka to-
mu úrody neveľkého cíferského hospodára do-
sahujú nadpriemerné ukazovatele. Aj v neúrod-
nom minulom roku sypala pšenica na trnavskej 
doske 4,7 ton, pri kukurici dokonca len 4,8 ton 
z hektára. Rok pred tým dosiahli úrody pšenice 
8 ton a kukurice dokonca 11 ton z hektára. 
V čase našej návštevy sa nový kombajn do pše-
nice ešte nerozbehol. Cíferský hostiteľ preto 
potravinársku obilninu, ktorá ešte nie je pod 
strechou, nechváli. Zatiaľ potešila úroda drob-
nozrnného hrachu. Dala 2,5 tony z hektára, čo 

je o celú tonu viac, ako vlani. To napĺňalo Oli-
vera Slezáka optimizmom, že aj úrody husto-
siatych obilnín budú dobré. Preto rozmýšľa, 
kde investovať, aby bol hospodársky dvor ešte 
príťažlivejší. Už jeho súčasná podoba akoby 
nepatrila do reálií slovenských agropodnikov, 
ktorých hospodárske dvory zrkadlia nedávny 
intenzívny charakter nášho poľnohospodár-
stva. Tu prevláda rodinný duch a osobitá archi-
tektúra. Aj vlastníctvo pôdy je iné, ako u väčši-
ny slovenských poľnohospodárov. Dve tretiny 
z obhospodarovanej výmery patrí nášmu cífer-

skému hostiteľovi, ktorý aj vďaka tomu môže 
spávať pokojnejšie, než mnohí jeho kolegovia. 
Nestráca pôdu pod nohami, ba čo viac, chcel 
by rozšíriť obhospodarovanú výmeru. V záujme 
zvyšovania produktivity práce považuje za dô-
ležité, aby napríklad nový kombajn mohol byť 
využitý už aj na nových výmerách. Ak sa to ne-
podarí, bude musieť pomáhať aj na susedných 
parcelách.
Štruktúra výroby tohto mladého a malého roľní-
ka nie je postavená na živočíšnej výrobe. V rám-
ci hospodárstva, ktoré zdedil po svojom otcovi, 
neboli pre jej napĺňanie ani vytvorené pod-
mienky. Dnes robí všetko preto, aby ekonomika 
drobnozrnného hrachu, ktorého je pravdepo-
dobne jediným pestovateľom na Slovensku, 
vykazovala čierne čísla. Hľadá zahraničných od-
berateľov, ktorí následne produkciu umiestňujú 
do kŕmnych zmesí pre vtáctvo. Ostatné plodiny 
končia u slovenských spracovateľov. Potravinár-
ska pšenica končí v najväčšej slovenskej skupi-
ne pekární a kukurica v neďalekom Bolerázi.

KontaKt
Farma Slezák
M. R. Štefánika 18
919 43 Cífer
Tel./fax: +421/ 33/ 5599 116
Mobil: +421/ 915/ 755 834
e-mail: o.slezak@farmaslezak.sk
www.farmaslezak.sk

Oliver Slezák is farming in Trnava region on 180 hectares of arable land.  His cropping pattern includes 
three crops – wheat, maize and peas. In the previous above-average dry year this farmer harvested 5 tons of 
wheat, while one year before he harvested even 8 tons of wheat per a hectare. Differences in maize yield are 
much greater. In 2012 maize yielded less than 5 tons, but in 2011 it gave excellent 11 tons per one hectare. 
Therefore the young farmer has focused on interesting crops – small-grained peas, which he successfully 
markets in abroad. It is valuable exports commodity which is in foreign countries mixed with other crops 
and packed thus offering a good food for feeding decimated birdlife during harsh winters. Oliver Slezák 
farm is constantly developing as evidenced by the fact that he invested heavily in a new combine in the 
previous year.

Vykosené medze pri cestách sú znakom dobrého hospodára.

Úroda hrachu je uskladnená vo vlastných priestoroch.

Oliver Slezák na novom kombajne počas zberu drobnozrnného hrachu.
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V Turčianskych Kľačanoch ponúkajú 
zážitkové poľnohospodárstvo

Málokto si už pamätá, že Gazdovský dvor 
v Turčianskych Kľačanoch, v  podhorí ná-
rodného parku Malá Fatra, bol pred dvad-

siatimi rokmi jedným z  hospodárskych dvorov 
Štátneho majetku Martin. A  keby aj, tak súčasná 
podoba sa pramálo podobá bývalému hospodár-
skemu stredisku. Premenu má, samozrejme v dob-
rom, na svedomí PD Kľačianska Magura. Založili 
ho pred desiatimi rokmi fyzické osoby, aby ako 
právny subjekt mohli získať časť štátneho majetku 
v konkurze. Dnes družstvo hospodári na 230 hek-
tároch prenajatej štátnej poľnohospodárskej pôdy 
a pôdy fyzických osôb. Vlastníctvo je veľmi rozdro-
bené. Svoje fliačiky pôdy prenajalo družstvu pri-
bližne 200 vlastníkov. V lokalite Turca totiž v prvej 
polovici 19. storočia pôsobili zemania a  pôda sa 
podľa tereziánskeho zákona donekonečna deli-
la. Dnešné družstvo hospodári najmä na trvalých 
trávnych porastoch. Zväčša sú to lúky a pasienky 
a  na 65 hektároch ornej pôdy pestujú viacročné 
krmoviny.

Nosným programom certifikovanej ekologickej 
farmy je chov oviec a  spracovanie nepasterizo-
vaného ovčieho mlieka. Základnou filozofiou je 
– všetko, čo príroda ponúka, spracovať a  predať 
doma. Predaj z dvora ľudia zo širokého okolia pri-
vítali. „Nemáme problém predať ročne 15 ton na-
šich výrobkov,“ tvrdí predseda družstva Ing. Pavel 
Vargaeštok. Pridaná hodnota teda zostáva doma. 
Ľudia si už zvykli chodiť na gazdovský dvor po 
biobryndzu, žinčiču, parené, údené a najnovšie aj 
zrejúce ovčie biosyry. Prakticky každý výrobok má 
značku kvality SK alebo značku farmárskej kvality. 
Dobre sa predáva aj jahňacie mäso. „Jahňacina za-
žíva renesanciu. Slováci jej prichádzajú na chuť,“ 
konštatuje Pavel Vargaeštok a  pokračuje: „My si 
stádo teraz budujeme krížením Cigájok a  oviec 
plemena Lacaune.“
Na gazdovskom dvore nie sú však iba ovce. Jeho 
súčasťou je Hipocentrum, ktoré zriadili aj vďaka 
podpore európskych peňazí, ale aj chov domácich 
zvierat – králikov či hydiny pre vlastnú potrebu. Aj 

plody z ovocného sadu – marhule, čerešne, slivky 
a broskyne – sú určené na vlastné spracovanie, čo 
sa využíva v  reštaurácii Penziónu Sv. Mitro, ktorý 
je priam v  centre Gazdovského dvora. Ovociu sa 
darí. Sad aj podstatná časť poľnohospodárskej 
pôdy sa rozprestiera na slnečnej strane Krivánskej 
Malej Fatry. To umožňuje vyhnať ovce na pašu už 
skoro zjari. Dve kosby kvalitných objemových kr-
movín a do tretice – dopásanie – sa podpisuje pod 
kvalitné ovčie mlieko. Ročne, vlastne iba v sezóne, 
vyrobia z neho 23 až 24 kilogramov syra na ovcu.
Informačné tabule na Gazdovskom dvore hostí 
s prehľadom privedú tam, kam by sa chceli pozrieť 
a čo by chceli vidieť. To uvítali najmä rodičia s deť-
mi, ktorí sem často chodievajú na výlety so svojimi 
ratolesťami. Aby zažili atmosféru nefalšovaného 
gazdovského dvora a ak sú hladné, aby ochutnali 

nefalšované babičkine šúľance, jahňacinu či bryn-
dzové halušky a  iné typické slovenské jedlá. „My 
vlastne ani nepredávame tovar, my predávame 
zážitok,“ vysvetľuje základné smerovanie predse-
da. Agroturistická farma ponúka naozaj jedinečný 
zážitok, ktorý sa zakorení do duše dieťaťa. Deti zo 
základných škôl si môžu s pani učiteľkou aj samé 
vyrobiť ovčiu hrudku, neustále sledujú, ako steká 
a  svoj produkt radi ochutnajú. Občas celá trieda 
na farme aj nocuje. Ráno ich zobudí kohút, sledujú 
dojenie oviec, pohladkajú koníky, nakŕmia králi-
ky…
Farma umožňuje prehlbovať vzťah detí nielen 
k zvieratám, ale najmä – umožňuje im vytvárať si 
obraz, o  čom vlastne poľnohospodárstvo je. Vše-
obecný názor na poľnohospodárstvo je v posled-
nom období akosi viac negatívny ako pozitívny. 
A takéto farmy, otvorené pre širokú verejnosť, ma-
jú na Slovensku určite svoje miesto. „Chceli by sme 
pretvoriť tento náš dvor na stredisko environmen-
tálnej výchovy,“ zasväcuje nás do ďalších zámerov 
predseda družstva. Aj preto chcú v družstve vytvo-
riť na dvore a v jeho okolí náučný chodník.

KonTaKT
Gazdovský dvor
Poľnohospodárske družstvo
038 61 Turčianske Kľačany 271
Predseda: Ing. Pavel Vargaeštok
Mobil: +421/ 918/ 388 801
www.penzionsvmitro.sk

The agricultural cooperative in Klačianska Magura is operating in the ecological system of farming at the 
Gazdovský dvor. In a  beautiful natural conditions in the Malá Fatra mountain region its sheep has lush 
sunny meadows with wide grazing ranges. Of sheep milk, the farmers smartly make many sheep bio 
products – like the pat of sheep cheese or soft, smoked and ripening cheese. It is already customary that 
individual customers and tourists come to Gazdovský dvor to buy good cheese and the popular bio lamb 
meat. Small Zoo with goats, hipocenter, rabbits and further animals are to be admired in one section of the 
farm yard. Many a time school children are arriving to visit and start their relationship toward nature and 
to agriculture. The cooperative is planning to change the yard into a Center of Environmental Education.

Ing. Pavel Vargaeštok ponúka vlastnými produktmi členov 
hodnotiteľskej komisie súťaže o Najkrajší chotár.

Králiky nesmú chýbať na dvore.

O ovčie biosyry je záujem.

najkrajší chotár 2013
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Rozvoj vidieka a intenzifikácia sú 
v Plaveckom Podhradí na jednej lodi
Ich ušľachtilá krása vzbudzujúca rešpekt prav-

depodobne pramení z  energie a  voľnosti, 
s  ktorou sa nám kone spájajú. Nenahraditeľné 

boli a často ešte stále sú pri lesných a poľnohos-
podárskych prácach, kde aj napriek ťažkej lopote 
nestrácajú svoju eleganciu. Dnes môže pohľad 
z konského sedla znamenať ďalší príjemný benefit 
pre náš cestovný ruch.
Ešte pred niekoľkými rokmi to nebolo tak jed-
noznačné. Vládnu reprezentáciu nezaujímal ani 
pokles stavov hospodárskych zvierat, ktoré sa 
priamo podieľali na formovaní našej potravinovej 
sebestačnosti a  nie ešte tak marginálna oblasť, 
akou je chov koní. Momentálna situácia je iná 
a podpora elegancie a stabilizácia chovov pochá-
dza paradoxne z dotačného titulu veľkých dobyt-
čích jednotiek.
Aj to je dôvod, že sa častejšie stretávame so zvie-
ratami, ktorých usilovnosť a sila sú dodnes jednot-
kou výkonu. S počtom koní pod kapotou 110 síce 
neohúrite žiadneho skúseného mechanizátora, 
ale chovateľ, ak si má predstaviť takúto početnú 
čriedu, zatají dych. Taký bol aj pohľad hodnotia-
cej komisie najkrajšieho chotára na hospodársky 
dvor Agropartneru. V  Plaveckom Podhradí, kde 
táto spoločnosť sídli, je aj napriek jej veľkovýrob-
nému charakteru a najmä poľnohospodárskej pr-
vovýrobe vybudovaná prepracovaná starostlivosť 
o  spomínané zvieratá. Približne polovica je vo 
vlastníctve záhoráckych hospodárov a  zvyšok tu 
majú ustajnené pre individuálnych chovateľov. Tí 
tu našli druhý domov pre svoje kone a plne sa spo-
ľahnú na starostlivosť tamojších zamestnancov.
Súčasný takmer 170-členný kolektív má však pred 
sebou oveľa ťažšie úlohy. Rozvoj rastlinnej výroby 
na piesočnatých pôdach vyžaduje zvýšené investí-
cie do obnovy techniky a napriek tomu sa požado-
vaný efekt vo forme vysokých úrod nie vždy po-
darí. Diverzifikácia postavená na širokom spektre 
pestovaných plodín priniesla Agropartneru istotu, 
že riziko alebo úspech má vždy viacero menova-
teľov. Okrem štandardných komodít, ktoré nájde-
me v osevných postupoch väčšiny agropodnikov 
– pšenica, jačmeň, repka, kukurica, tu nezabúdajú 
ani na sóju, ovos, nevzdali sa ani zemiakov. Aktívna 
účasť v  odbytovom družstve im zabezpečuje, že 
produkciu druhého chleba dokážu z  27 hektárov 
speňažiť lepšie, ako keby postupovali osamotene.
Podobne uvažujú aj pri živočíšnej výrobe, kde je 
projekt finalizácie mäsového dobytka a  výroby 
tradičných špecialít v štádiu realizácie. A o zákaz-
níkov, ktorí si uvedomujú, že hovädzie mäso nie 
je len podošva poliata kôprovou omáčkou, by ne-
mala byť núdza. Pod názvom „Záhorácke hovjadzí“ 
spotrebitelia spoznajú produkciu z kvalitných mä-
sových typov dobytka, ktorá zaujme nielen gur-
mánov. Je lahôdkou aj pre tých, ktorí vedia vnímať 

krásu tamojšej krajiny. Pohľad, ktorý vám skĺzne na 
mäsový dobytok pasúci sa v oplôtkach vás prene-
sie do deväťtisíc kilometrov vzdialeného Texasu. 
Tamojší farmári sa síce pohybujú po šírej krajine na 
koňoch a dobytok sa pasie počas celého roka, ale 
taktiež je umiestnený v  dômyselných ohradách, 
pri ktorých boli použité ohobľované hranoly. Tie sú 
vždy natreté farbou, čím napĺňajú aj krajinotvornú 
funkciu. V  okolí Plaveckého Podhradia je celkovo 
30 kilometrov takýchto oplôtkov a bezrohý mäso-
vý simentál, charolais, alebo limusine sa tu môže 
pásť na výmere 600 hektárov pozemkov.
Celkovo holding Agropartner hospodári na 8 300 
hektárov poľnohospodárskej pôdy a  jednotlivé 
strediská sú roztrúsené po okolitých obciach. Je 
ich osem a  tie, čo sme videli, roľníckemu stavu 
hanbu nerobia. Najnovšie prebiehajú veľké in-
vestičné zámery na dvore v Plaveckom Podhradí. 
Prvky záhradnej architektúry pozostávajúce z kas-
kád, ktoré zabezpečujú výškové rozdiely pôdy, sa 

nachádzajú v  blízkosti jazdeckého areálu a  dopĺ-
ňajú romantickú predstavu zrúcaniny hradu, ktorá 
je umiestnená akoby hneď nad strediskom. Keď 
si uvedomíme, že v  administratívnej budove sa 
nachádza penzión s bohato vybaveným wellness 
centrom, predstava dokonalého spojenia prírody, 
rozvoja vidieka a  intenzifikačnej funkcie poľno-
hospodárstva je dokonalá.

KonTaKT
Agropartner, spol. s r.o.
906 36 Plavecké Podhradie č. 258
Konateľ: Ing. Stanislav Kovár
Tel.: +421/ 34/ 6940 545
Fax: +421/ 34/ 6940 520
e-mail: sekretariat@agropartner.sk

In  Plavecké Podhradie is based the company called Agropartner holding, which is farming on 8 300 
hectares of agricultural land. Within its plant production we find the commodities, which are found in seed 
patterns in the most of agro companies – wheat, barley, rape, maize, but nor the soy, oats or potatoes were 
forgotten. Despite the large-scale nature of the company, a hundred and ten horses found stabling here 
(about half of those horses belong to the company people). Other horses are stabled for individual owners 
from outside. Livestock production is represented by breeding cattle, it is a specialist on stock breeds for 
meat. The stock raising management should be finalized here in the near future. Space for slaughtering 
and meat processing has already got a green light and preparations are ongoing.

V  rámci chovu koní existuje úspešný jazdecký klub.

Úpravy areálu na hospodárskom dvore v Plaveckom Podhradí.

Oľga Janotková vedúca úseku rastlinnej výroby.

najkrajší chotár 2013
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V spoločnosti AT Tatry  
narobila komasácia vrásky
Pšenica, jačmeň, raž, repka a sadivové zemia-

ky, ovce a kravy bez trhovej produkcie mlie-
ka – to je nosná činnosť podtatranskej spo-

ločnosti, ktorá premenila zdevastovanú pôdu po 
štátnych majetkoch na úrodnú. Tretina z  výmery 
poľnohospodárskej pôdy, takmer  2 700 hektárov, 
sú trvalé trávne porasty. Ale je to aj rozsiahle skla-
dové hospodárstvo a  unikátne múzeum poľno-
hospodárskych strojov a náradia.
Takto možno tromi vetami charakterizovať činnosť 
AT Tatry, s.r.o., ktorá hospodári v  deviatich ka-
tastroch na štátnej, cirkevnej, obecnej a  súkrom-
nej pôde. Návštevníci Tatier ju hodnotia podľa to-
ho, ako vyzerajú polia, lúky a pasienky, na ktorých 
sa pasú ovce šľachtiteľského stáda zušľachtená 
valaška a kravy. Nevedia už však, že zložité pôdne 
podmienky a  svahovitosť núti tamojších gazdov 
prekonávať samých seba. Aby sa napríklad trakto-
risti či kombajnisti na svahoch neprevrátili. Musia 
sa totiž dostať aj na parcely vo výške 800, ba aj 900 
metrov nad morom, kde pestujú na kvalitných or-
ných pôdach raž aj pšenicu. O dobrom využívaní 
poľnohospodárskej pôdy však vraví aj fakt, že ju 
kultivujú aj likvidáciou náletov hoci aj v 800-met-
rovej výške nad morom, kde by sa dali pestovať 
plodiny. A seno treba kosiť i na vyššie položených 
pozemkoch.
Zložitosť hospodárenia má tak trochu na svedomí 
aj štát. A  to pozemkovými úpravami. Sceľovanie 
pozemkov by mali umožniť lepšie hospodárenie. 
Ale komasáciou sa podľa zákona rušia nájomné 
zmluvy. „To nám dlho robí starosti,“ konštatuje 
konateľ spoločnosti Ing. Milan Krajanec a  pokra-
čuje: „Podpísali sme so Slovenským pozemkovým 
fondom nájomnú zmluvu. Tá sa však podľa zákona 
komasáciou ruší. Drobní roľníci začali žiadať štátnu 
pôdu vedľa svojich pozemkov do užívania. Lenže 
my sme sa riadne o ňu starali, 15 – 16 rokov ju kul-
tivovali, investovali sme do nej, aby sme stabilizo-
vali jej základné funkcie a  produkčnú schopnosť. 
Aj nájomné sme poctivo platili. A  hoci pôvodný 
termín nájmu ešte nevypršal, začali sme o  pôdu 

prichádzať. Našťastie, novela zákona o  pozemko-
vých úpravách prináša zmeny a  veríme, že zlepší 
situáciu a my budeme lepšie spávať.“
Polia bez burín, zdravé porasty, ukážkové lúky 
a  pasienky napovedajú, že pod tatranskými kon-
čiarmi sú dobrí gazdovia. Chátrajúce dvory, ktoré 
prevzali po bývalých štátnych majetkoch, sa za 

šestnásť rokov zmenili na nepoznanie. Aj vďaka 
európskym peniazom. Program rozvoja vidieka 
im umožnil modernizovať strojový park, vybudo-
vať kvalitné sklady na obilie, olejniny a  sadivové 
zemiaky. Aby vydržali v dobrej kondícii až do sad-
by, dobudovávajú aj chladiareň. Postupne rekon-
štruujú opravárenské dielne, a  vďaka žiakom Zá-
kladnej umeleckej školy osviežili administratívnu 
budovu. Jej časť, ktoré pre deti zrekonštruovali, sa 
premenila na výstavku detských umeleckých diel.
Aby sa nezabudlo na tradície, sústreďujú v  uni-
kátnom múzeu, ktoré obdivujú aj zahraniční tu-
risti, tradičné výrobné poľnohospodárske nástro-
je – pluhy, mláťačky, kosačky a  iné náradie, ktoré 
používali od nepamäti naši predkovia. Najnovšie 
obohatili zbierku aj o dva traktory Zetor, ktoré sú 
aj vďaka šikovným rukám opravárov funkčné. „Inak 
by skončili v kovošrote,“ hovorí Ing. Milan Krajanec 
mladší. Aj s bratom Marekom kráčajú po stopách 
svojho otca. A tak pod Vysokými Tatrami dochádza 
k  plynulej poľnohospodárskej generačnej výme-
ne.

KonTAKT
AT Tatry, s.r.o.
Petzvalova 37
059 01 Spišská Belá
Konateľ: Ing. Milan Krajanec
Tel./fax: +421/ 52/ 4581 477
e-mail: attatry@stonline.sk
www.attatry.sk

Wheat, barley, rye, rape and seedling potatoes, sheep and cows without a marketing production of milk – 
that is a core production of a company operating under Tatra mountains. The devastated barren land left 
by a state property (štátny majetok) was successfully changed into fertile land. Almost 2 700 hectares of 
its agricultural area are meadows and pastures. Even if AT Tatry is farming in the mountainous and under 
mountainous conditions, the company is able to produce grain in high quality and built its own storage 
capacities. There is also a unique museum offering to visitors a collection of traditional agricultural tools 
(all skilfully restored). It receives admiration from foreign tourists – harrows and ploughs, old fashioned 
threshing machines, mowers and a lot of tools which were used by the predecessors a long time ago.

Raži vo výške 800 metrov nad morom sa pod Tatrami darí.

Synovia Milan a Marek kráčajú po stopách Ing. Milana Krajanca.

Na vysokohorské lúky sa dostanú iba zruční traktoristi.
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Kvalita života vo vidieckych 
oblastiach a diverzifikácia 
vidieckeho hospodárstva

  Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
Cieľom bola podpora nepoľnohospodárskych aktivít a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti. 
V rámci 4 výziev sa uzavrelo 252 zmlúv a príspevok predstavoval 113,3 milióna eur.

  Podpora činností v oblasti cestovného ruchu
Sumou 11,4 milióna eur sa podporili projekty zamerané na rozvoj nepoľnohospodárskych 
aktivít a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti. V rámci 3 výziev sa uzavrelo 140 zmlúv.

  Vzdelávanie a informovanie
Podporili sa vzdelávacie projekty zamerané na získavanie a prehlbovanie vedomostí, 
zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3. V rámci opatrenia sa 
uzavrelo 163 zmlúv a príspevok predstavoval 10,7 milióna eur.

Skupina opatrení: obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb

  Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo
Finančné zdroje vo výške 80,9 milióna eur umožnili zabezpečiť vyššiu atraktivitu 
vidieckych oblastí a zlepšiť v nich kvalitu života. V rámci 2 výziev sa uzavrelo 509 zmlúv.

  Obnova a rozvoj obcí
Podporila sa infraštruktúra obcí. Uzavrelo sa 538 zmlúv a príspevok dosiahol 
94 miliónov eur.

  Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie stratégií 
miestneho rozvoja

Finančné zdroje vo výške 844 tisíc eur podporili vypracovanie programov hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obcí a stratégie rozvoja územia, vrátane štúdií, analýz a podkladov 
daného územia. Cieľom bolo zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky 
vidieckeho obyvateľstva, a tak zabezpečiť jeho stabilizáciu na vidieku. V rámci tohto 
opatrenia sa uzavrelo 13 zmlúv.

Muránska Dlhá Lúka (okres Revúca) – 
obecný úrad po rekonštrukcii

Uňatín (okres Krupina) – 
spoločenský dom po rekonštrukcii

Selce (okres Banská Bystrica) – 
cesta po rekonštrukcii

Adamovské Kochanovce (okres Trenčín) – 
centrum športových aktivít

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckých oblastí
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Jednotka krásy a úspešnosti má meno Gader
V Gaderskej doline je na pomerne malom úze-

mí nahromadených množstvo prírodných 
krás a  zaujímavostí. Požičať si preto názov 

tejto oblasti pre Poľnohospodárske družstvo je 
trúfalé. Hospodári z Blatnice sa toho nezľakli a Ga-
der nazvali nie iba podnik, ktorý obhospodaruje 
3 500 hektárov pôdy, ale aj ďalšie aktivity, čo s ním 
priamo súvisia.
Jogurt z  novovybudovanej mliekarne nesie 
prívlastok gaderský, útulný hotel sa volá Gader 
a  s  doplneným prívlastkom OL nájdeme na pul-
toch vlastných obchodných prevádzok aj repko-
vý olej. Gader nie je len jednotkou krásy, ale aj 
úspešnosti. V podniku našlo uplatnenie šesťdesiat 
zamestnancov a  zdobí ho silná rastlinná výroba, 
perspektívna živočíšna produkcia a finalizácia, kto-
rá mu dáva šancu na ďalší rozvoj.
Rastlinná výroba stojí na tradičných plodinách, 
ako ozimná pšenica, sladovnícky jačmeň, silážna 
kukurica, potravinárska raž, repka, ovos, až po tie 
menej časté, ako ľan.
„V nedávnej minulosti sme na približne 100 hektá-
rov pestovali mak. Zložitosť legislatívy nás však od 
tejto aktivity odradila. Dnes sme túto plodinu plne 
nahradili ľanom, ktorý za desať rokov, čo ho pestu-
jeme, zabezpečoval úrody na úrovni 1,5 až 2,4 to-
ny z hektára,“ hovorí Milan Hyčko, ktorý uvádza, že 
tohtoročný vývoj počasia nebol pre ľan stresujúci 
a  vyzerá to tak, že hospodárov spod fatranských 
kopcov poteší dobrými úrodami a štandardne za-
ujímavým speňažovaním.
Práve otázka finančného ohodnotenia je u  dob-
rých hospodárov dôležitá. Aj preto sa napríklad 
pri repke už roky nespoliehajú na ceny stanovené 
odoberateľom repkového semena, ale na vlastný 
obchodnícky duch.
„Ročne spracovávame 250 až 300 ton repkového 
semena, z  ktorého vyrábame jedlý repkový olej. 
Naši spotrebitelia si ho nájdu buď priamo v našich 
predajniach vo Vrútkach a v Martine, alebo ho do-
dávame do školských zariadení a  reštaurácií,“ ho-
vorí predsedníčka družstva Zlatica Holubová.
Gaderský olej bol pri nedávnom komplexnom roz-
bore vyhodnotený ako produkt špičkových kvali-
tatívnych parametrov. Vysoká kvalita bola potvr-

dená aj pre mliečnu produkciu, jogurty z tamojšej 
mliekarne získali ocenenia Slovak Gold a  Značka 
kvality SK. Blatnických poľnohospodárov teší, že 
kvalitu a  chuťové vlastnosti ich produkcie vedia 
oceniť najmä zákazníci.
„Keď sme spúšťali mliekareň, mesačne sme spra-
covali približne 15 tisíc litrov mlieka, v  januári to 

bolo 40 tisíc litrov a za máj sme sa dostali na úro-
veň 74 tisíc litrov. Kapacita mliekarne nám stále 
umožňuje zvyšovať výrobu jogurtov, zákvasu, tva-
rohu alebo masla,“ vymenúva výrobný program 
mliekarne Zlatica Holubová.
Predsedníčku prinútilo orientovať sa na vlastné 
spracovanie produkcie situácia z  roku 2009, keď 
družstvu každým dňom rástli straty z výroby mlie-
ka a  nikto presne nevedel, ako dlho bude tento 
stav pokračovať. Rozhodnutie padlo na vybudova-
nie vlastnej spracovateľskej kapacity, v ktorej dnes 
našlo uplatnenie šesť pracovníkov a „zvoz“ mlieka 
na spracovanie je riešený približne stometrovou 
antikorovou rúrou rovno z mliečnice.
Živočíšnu výrobu na podniku reprezentuje aj chov 
ošípaných. Kým jogurty nájdu spotrebitelia aj 
v nadnárodných reťazcoch v Žilinskom kraji, spe-
ňažovanie bravčového mäsa prebieha cez malo-
obchody družstva.
„Nevieme využiť turnusovú výrobu mäsa pomo-
cou nákupu odstavčiat, keďže ošípané potrebuje-
me kvôli predajni kontinuálne počas celého roka. 
K rozhodnutiu udržať uzavretý obrat stáda nás tak 
trochu prinútila aj pracovníčka, ktorá ma zvieratá 
na starosti. Jej neuveriteľná obetavosť, aby boli 
prasiatka spokojné a zdravé, rozhodli, že chov oší-
paných ešte istý čas nepustíme,“ hovorí predsed-
níčka družstva a je vidieť, že na kolektív, ktorý sa na 
podniku formoval desiatky rokov, je hrdá.
„Často si hovorím, že by sa nám hodil do podni-
ku niekto mladý, s novými myšlienkami,“ uvažuje 
predsedníčka družstva a  vzápätí dodáva „nášho 
najmladšieho kolegu voláme decko. Už by sa to 
hodilo hovoriť niekomu mladšiemu. Predsa, má už 
54 rokov,“ hovorí s úsmevom Zlatica Holubová, pri 
ktorej vidíme, že má najmä u mužskej osádky ga-
derskej agrárnej lodi rešpekt.

KontaKt
PD GADER Blatnica
038 15 Karlová
Predsedníčka:  
Ing. Zlatica Holubová
Tel.: +421/ 43 / 4294 258
Fax: +421/ 43 / 4294 361
e-mail: pdgader@pdgader.sk

The farming of the agricultural cooperative farm Gader counting 3 500 hectares of land is based on classical 
plant and  livestock productions, but also on finalization of agro commodities. About 250 – 300 tons of 
rape seeds are being processed to produce the Gaderský oil of the best quality. This assessment is also true 
about dairy products, which are now being produced in a recently launched dairy plant. All the products 
are placed in the chain stores in Žilina. Pork from Gader farm is offered via two butchers’ shops owned by 
the farm. Among activities compliant with rural countryside development are: an attractive hotel, which 
is a  favourite holiday place by many families, in addition it serves as a  convenient room for company 
trainings. Farmers in Gader pay great attention also to the living and working environment.

Agronómovia Milan Hyčko a Anna Nogová v poraste ľanu.

Družstvo prevádzkuje aj atraktívny hotel.

 Výstavba silážneho žľabu.
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Ako si počasie zahralo  
v Balvanoch mariáš
Trojica poľnohospodárskych spoločností so 

sídlom v  Balvanoch gazduje na viac ako tri-
tisíc hektárovej výmere v okolí Kolárova pre-

važne na cirkevnej pôde. Jedna z nich – BALSEED, 
s.r.o., hospodári od roku 2010 v ekologickom sys-
téme. Keďže v  tom čase zaradili do ekológie iba 
časť užívanej poľnohospodárskej pôdy, rozdelila 
sa. Odvtedy novovzniknutá spoločnosť PAMALA, 
s.r.o., sa venuje konvenčnému poľnohospodár-
stvu. No a  napokon tretia spoločnosť – Kráľka, 
s.r.o., vznikla v  dôsledku rozšírenia výmery uží-
vanej poľnohospodárskej pôdy, ktorú si majitelia 
prenajali od Trnavskej diecézy (dovtedy ju užívala 
spoločnosť Agrolov v  Zlatnej na Ostrove). „Každá 
spoločnosť hospodári na čosi viac ako tisíc hek-
tárovej výmere,“ informuje konateľ Ing. Pavel Am-
broš a dodáva: „Určite to bude mať svoju výhodu 
v ďalšom programovacom období Európskej únie, 
pretože je zrejmé, že nás predsa len postihne stro-
povanie dotácií na farmu. Nedelili sme však poľ-
nohospodársku firmu, ale logicky rozčlenili podľa 
spôsobu hospodárenia ešte v čase, keď sa o žiad-
nom stropovaní nehovorilo. Pribudnuté hektáre 
poľnohospodárskej pôdy si zase vzala na starosť 
tretia spoločnosť.“
Pavel Ambroš ďalej konštatuje, že všetky tri spo-
ločnosti sa venujú klasickej poľnohospodárskej vý-
robe vrátane chovu hospodárskych zvierat. Kŕmnu 
dávku vylepšujú extrudovanou sójou, ktorú si vy-
rábajú pre vlastné potreby. Mlieko kupuje Odbyto-
vé družstvo mlieka Levice a jatočné ošípané našli 
v poslednom čase odbyt aj v susednom Maďarsku. 
Kým mnohí chovy zlikvidovali alebo sa ich zbavujú 
v súčasnom období, v Balvanoch si ich ponechali. 
Lenže aj tam uvažujú o tom, či je to perspektívne 
odvetvie poľnohospodárskej produkcie. „Čakáme 
na to, ako sa v praxi odzrkadlí sľubovaná podpo-
ra živočíšnej výroby zo strany štátu,“ vraví inžinier 
Ambroš a s úsmevom dodáva: „Asi nie som dobrý 
ekonóm, lebo keby som bol, zrejme by sme už ani 
my nechovali ošípané. Ale investovali sme do cho-
vu, modernizovali sme maštale, zaviedli sme nové 
technológie. Využili sme na to európske peniaze. 
Nechceme, aby tá investícia vyšla nazmar. Veríme, 
že štát splní sľub a začne mu záležať aj na živočíš-
nej výrobe.“ V chove hovädzieho dobytka už začali 
so zmenami. Časť stáda oživujú plemenom Charo-
lais a pripravujú sa na prechod na mäsový typ.
Jedným z najdôležitejších kritérií súťaže o Najkraj-
ší chotár je starostlivosť o pôdu. Ale v Balvanoch 
mnohé tohtoročné zámery zmarilo počasie. „Sne-
hové záveje koncom marca nám znemožnili včas-
ný vstup do polí. Začiatkom mája nás zase zabrzdi-
li dažde a napokon vyrazili spodné vody. A k tomu 
všetkému nám potom Dunaj zaplavil polia. Z jarín 
nič nie je… Jedine pšenice nás tešia. Počasie nám 
teda poriadne zamiešalo karty.“ V  čase návštevy 
hodnotiteľskej komisie v  polovici júna stála na 

poliach ešte voda a popri hrádzi ležali vrecia plné 
piesku. Zato kravy v pastevnom oplôtku neďaleko 
hospodárskeho strediska boli v pohode a hodovali 
na kvalitnej paši. Okrem pšeníc bola ukážková aj 
sója.

KontaKt
Balseed, spol. s r.o.
Balvany 214
946 01 Kameničná
Konateľ: Ing. Pavel Ambroš
Tel.: +421/ 35/ 7771 864
e-mail: balseed@stonline.sk

A triple set of agro companies based in Balvany is farming on more than three thousand hectares spread 
around Kolárov village; owner of the majority of that land is church. The companies are devoted to a classical 
agricultural production. Livestock is included as well and  feeding ration are nutritionally supported by 
extruded soya. Balseed grows soya only for its own utilization. Milk is sold to its marketing partner – Trade 
Company Odbytové družstvo Mlieko Levice. Balseed pigs found recently a new marketing channel and are 
also sold on a Hungarian market. While other farmers had been recently closing their animal husbandries 
(via slaughtering livestock or sales), in Balvany a stock-raising has still been retained. Beef cattle rearing 
are improved by Charolais. The company hopes, that the state would fulfil its promise to create the better 
conditions indeed supporting farmers regarding the livestock production within the Slovak agriculture.

Ing. Pavel Ambroš verí, že štát splní sľub o podpore 
živočíšnej výroby.

Ešte aj v lete stála voda na poliach aj vrecia s pieskom popri hrádzi.

Sója, ktorou vylepšujú kŕmnu dávku, sa vydarila.

najkrajší chotár 2013

Dobytok v oplôtku neďaleko hospodárskeho dvora.
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Pod Vtáčnik sa vrátili 
ovce a perspektíva

V  akciovej spoločnosti Poľno Vtáčnik, ktorá 
hospodári v  Lehote pod Vtáčnikom v  okre-
se Prievidza, chovajú v  súčasnosti viac 

oviec, ako pred rokom 1990 v  štyroch Štátnych 
majetkoch a  siedmych poľnohospodárskych 
družstvách tohto baníckeho okresu dohromady. 
Za obrovskou intenzitou živočíšnej výroby, ale aj 
nadpriemerných ukazovateľov rastlinnej výroby 
sú hospodári z  Rakúska. Tí vstúpili do priestorov, 

ktoré nenašli v  najlepšom stave po privatizéroch 
pôvodného Štátneho majetku, v roku 2000.
Dnes hospodária na 3 500 hektároch pôdy a  za-
mestnávajú deväťdesiat pracovníkov. Realizované 
investície do hospodárskych dvorov presviedčajú, 
že to so svojim zotrvaním v regióne myslia vážne. 
Predseda predstavenstva Ing. Daniel Frauenschuh 
vedie podnik od roku 2008 a je hrdý na výsledky, 
ktoré sa mu podarilo za obdobie svojho pôsobe-

nia dosiahnuť. „Keď sme preberali túto firmu, bola 
vo vysokej strate. Pri plnom nasadení celého tímu 
sa podarilo dostať k pozitívnym výsledkom hospo-
dárenia,“ hovorí rakúsky manažér a je cítiť, že viac 
ako finančné vyjadrenie úspechu ho teší nárast 
produkčných ukazovateľov.
„Dojivosť slovenského strakatého dobytka sa nám 
podarilo zvýšiť z 15 na 26 litrov na dojnicu a deň. 
Taktiež v medziobdobí sme sa dostali na ukazova-
teľ 372 dní,“ tvrdí náš hostiteľ a my sa dozvedáme, 
že ročne dodajú bánoveckému spracovateľovi viac 
ako 4 milióny litrov mlieka.
„Čo robí Európska únia, sa snažíme vnímať čo naj-
menej. Musíme vyrábať veľa, lacnejšie a  lepšie. 
Naše náklady na výrobu litra mlieka sú 30 centov,“ 
dodáva Daniel Frauenschuh. Vysvetľuje, že dôvody 
dobrej ekonomiky je potrebné vidieť v  ustrážení 
nákladov na krmivá. Oblasti pestovania majú roz-
delené tak, aby boli náklady na prepravu čo naj-
nižšie. Pritom nezabúdajú na dosievanie lúk a pa-
sienkov. „Výdavky na to v minulom roku dosiahli 27 
tisíc eur. Táto investícia sa však veľmi skoro mení 
na prínos v podobe kvalitných objemových krmív,“ 
myslí si predseda.
Premyslená práca s ekonomikou sa prejavuje aj vo 
vysokých produkčných ukazovateľoch. Denný prí-
rastok býkov dosahuje 1 150 až 1 200 gramov.
V rámci výrobného programu je dôležité zabezpe-
čiť aj dostatok krmovín pre ovce. Ich počet je 4 500 
kusov, z čoho je 3 300 bahníc. Produkciu viac ako 
400 tisíc litrov ovčieho mlieka predávajú do bryn-
dziarne v Turčianskych Tepliciach.
Prednosťou nášho hostiteľa je, že činnosti, ktoré 
súvisia so živočíšnou výrobou, aj prakticky ovláda. 
V podniku nimi neraz prešiel a  je vidieť, že to nie 
je oblekový typ manažéra, ale štandardný farmár. 
Tento postup oceňujú aj zamestnanci, ktorí aj po-
čas našej návštevy s Danielom, ako ho oslovovali, 
hovorili o  bežných prevádzkových témach. Na 
upravených hospodárskych dvoroch sme si všimli 
všetky vekové kategórie zamestnancov. Ako sme 
sa dozvedeli, mladých pracovníkov motivujú od-
bornými školeniami, ktoré prebiehajú aj v  zahra-
ničí.
V rastlinnej výrobe je dôležité zabezpečiť dostatok 
krmív. Pestovanie plodín reprezentuje produkcia 
obilnín, repky, ale aj cukrovej repy. „Musíme znižo-
vať osevné výmery rastlinnej výroby, lebo stav od-
strelu vysokej zveri bol v minulosti podhodnotený. 
Dôsledkom je jej premnoženie. Potom sa nám 
počas zimy stáva, že na jednej parcele napočítame 
stovky kusov vysokej lesnej zvery,“ ukazuje nám 
Daniel Frauenschuh fotografie z pozemkov, ktoré 
jeho slová potvrdzujú.
„Škody sme napočítali na približne 300 tisíc eur, 
a to sme každý deň zver ešte prikrmovali silážou, 
aby sa nepúšťala do zimou oslabeného rastlinstva. 
Keďže tento problém nie je v oblasti ojedinelý, na 
pôde regionálnej komory sme sa zjednotili a začali 
sme tlačiť na zvýšenie stavov odstrelu,“ zdôrazňuje 
Daniel Frauenschuh, ktorý verí, že aj na Slovensku 
si tí, čo rozhodujú, uvedomia, že ekonomickou si-
lou nášho vidieka, ale aj krajiny, sú poľnohospodári 
a ich názor by mali brať do úvahy viac, ako doteraz.

KontaKt
Poľno Vtáčnik, a.s.
Hájska 927/20
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Predseda predstavenstva:  
Ing. Daniel Frauenschuh
Mobil: +421/ 905/ 205 979
e-mail: sujanova@polnovtacnik.sk
www.polnovtacnik.sk

Poľno Vtáčnik, a.s, is a  joint stock company in the district of Prievidza. A takeover by a foreign owner in 
the year 2000 started a vital company’s development. Livestock production there – as a core production 
- belongs among the most intense in the region. Top performances are achieved primarily through 
sophisticated management of forage and crop production. Nowadays their ranchers raise 4,500 sheep 
herd, which is more sheep than it was in the whole district of Prievidza twenty years ago. Stock-raising is 
also growing reporting good yield in cow’s milk. Currently the farmers from Lehota pod Vtáčnikom have 
problems with forest animals which are dramatically damaging their crops.

Rozvoj výroby je spojený s modernizáciou techniky.

Daniel Frauenschuh má záujem zveľaďovať  živočíšnu výrobu.

najkrajší chotár 2013
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Ohrozené plemeno  
je v Čimhovej predmetom plánov
Skorušínske vrchy, ktoré sa zdanlivo dotýkajú 

Oravskej priehrady, podávajú si ruku so Zá-
padnými Tatrami a ich úbočia plynulo klesajú 

k  poľským hraniciam, zdobí pinzgauský dobytok. 
Jeho druhý najväčší chovateľ na Slovensku je Poľ-
nohospodárske družstvo LČV Čimhová a už desať-
ročia spása toto plemeno, ktoré je natrvalo späté 
s horskými oblasťami, katastre obcí Liesek, Čimho-
vá a Vitanová.
„Aby sme uchovali chov nášho tradičného pleme-
na, musíme sa orientovať aj na Limusine a Charo-
lais, ktoré sa medzi nákupcami zvierat tešia najväč-
šej obľube. Pri záujme o kúpu im potom ponúkne-
me aj pinzgauský dobytok, ktorý často nepoznajú 
a preto sa na jeho kvalitu mäsa a výťažnosť pozera-
jú nedôverčivo,“ hovorí predseda družstva Vít Čel-
ko o ceste, ako sa im podarilo uchovať na hornej 
Orave plemeno, ktorého v deväťdesiatych rokoch 
začala vytláčať z  našich podnikov neuspokojivá 
mliečna úžitkovosť. Čimhovskí hospodári sa ube-
rajú cestou mäsového ekvivalentu a  vďaka tomu 
pokračujú v rozvoji chovu, o čom svedčí aj uznanie 
génovej rezervy a  pravidelné úspechy na výsta-
vách. Špecializovaná výstava pinzgauského dobyt-
ka v Podturni im za vlaňajšok aj predvlaňajšok pri-
niesla ocenenie šampión výstavy za plemenného 
býka. A už roky nechýbajú ani na augustovom Ag-
rokomplexe. Pokračovanie v úspechoch očakávajú 
aj od plemenného býka, ktorého si zaobstarali na 

burze v Rakúsku. S menom Stubach a úctyhodnou 
hmotnosťou 1 250 kilogramov patrí medzí horúce 
želiezka v ďalšom rozvoji chovu.
Ten, samozrejme, priamo závisí aj od štruktúry 
rastlinnej výroby, ktorá je plne postavená na po-
trebách zástavového dobytka. Celá výmera 1 700 
hektárov, z  ktorej orná pôda tvorí niečo viac ako 
10 percent, je zaradená do systému ekologické-
ho poľnohospodárstva. Krmoviny na ornej pôde 

a  ovos sú základom osevného postupu hornoo-
ravských družstevníkov. Tých v  súčasnom obdo-
bí najviac trápi neustály úbytok pôdy. Družstvo 
už roky stráca svoju výmeru a  hospodáreniu sa 
venujú najmä tamojší obyvatelia. Veď napríklad 
Liesek patrí medzi obce s  najvyšším počtom sa-
mostatne hospodáriacich roľníkov na Slovensku. 
Nepomáha ani to, že na pomery Oravy družstvo 
vypláca nadštandardné nájomné vlastníkom 
pôdy. S  fenoménom oravských hospodárov, ktorí 
majú záujem gazdovať na svojej pôde, nevedia nič 
urobiť. Ešte viac ich trápi, že niektorí záujemcovia 
o  pôdu využívajú nedokonalú legislatívu, keď si 
nárok na podporu uplatňujú na výmeru, na ktorej 
hospodári už družstvo. To môže spôsobiť, že druž-
stvo príde o  dotácie na celú obhospodarovanú 
plochu. Preto manažment radšej pôdu prepustí, 
hoci je presvedčený, že právne to majú v poriadku.  
Napriek tomuto neblahému stavu sú v  Čimhovej 
hrdí, že aj za súčasnej situácie stále zamestnávajú 
pätnásť ľudí.
„V  minulom roku sme opustili našu administra-
tívnu budovu, ktorá sa nachádzala v  zadnej časti 
deväť hektárového hospodárskeho dvora. Presťa-
hovali sme sa do priestorov penziónu Pínia, ktorý 
prevádzkujeme už niekoľko rokov,“ hovorí Darina 

Tomajková, ekonómka družstva. Rozsiahly areál 
v súčasnosti tamojších poľnohospodárov skôr ťaží. 
Napriek tomu sa ho snažia revitalizovať, napríklad 
aj aktivitami, ktoré zaujmú najmä najmladších 
návštevníkov. Oboru, kde spolu nažívajú jelene, 
daniele, muflóny a srny, zdobia dva rybníky. Občas 
sa v nich mihnú aj pstruhy, ktoré sa ubránili noč-
ným útokom vydier. Kráľovstvo lesnej zveri v areáli 
poľnohospodárskeho podniku priťahuje škôlkarov 
a  školákov nielen z  katastrov obcí, kde tamojšie 
družstvo hospodári. Je to dobrý príklad toho, ako 
sa dá využiť priestor, kde v minulosti prebiehala in-
tenzívna poľnohospodárska a  pridružená výroba 
a kde súčasný ekonomický diktát spomalil tempo 
rozvoja.

KontaKt
Poľnohospodárske družstvo LČV
027 12 Čimhová
Predseda: Ing. Vít Čelko
Tel.: +421/ 43/ 5384  116
pdcimhova@orava.sk

The agricultural farm in  Čimhová mainly focused for beef cattle rearing for meat. Beside the Limusine 
and Charolais breeds there is also introduces Pinzgau breed. Pinzgau used to be a traditional breed during 
the past 20 years, but now it almost disapeared in Slovakia. Čimhová farm is now the biggest Pinzgau 
breeder in Slovakia. The plant production is fully subordinated to the needs of the livestock mangement. 
Interesting is that in Čimhová farm the arable land represents only slightly around 10 percent of the farm 
total acreage. Farmers worry over the constant shrinkage of the agricultural land, which has become and 
ongoing proces no matter how high are the prices for renting the land – rental price is already now much 
higher than standard in Orava region. Among Čimhová farm activities, however providing more joy than 
profit, are deer park and fish ponds with trouts.

Pýcha tamojších hospodárov – pinzgauský dobytok.

Predsedovi družstva robí najnovší prírastok z Rakúska radosť.

Revitalizácia hospodárskeho dvora pomocou obory.

najkrajší chotár 2013
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Premyslená výroba priniesla 
Ludrovej stabilitu
Stabilita Poľnohospodárskeho družstva v Lud-

rovej je postavená na kontinuite krokov ma-
nažmentu a  úspešnej pridruženej výrobe. 

Dokladuje to viac ako sto zamestnancov, ktorí na 
tomto tisícsedemstopäťdesiat hektárovom podni-
ku pracujú.
„Ak by sme počítali len zamestnancov umiestne-
ných v poľnohospodárskej prvovýrobe, neprekro-
čili by sme číslo päťdesiat,“ hovorí predseda druž-
stva Miroslav Štefček. K pridruženej výrobe, ktorú 
tu rozvíjajú už desiatky rokov, radia aj kameňolom, 
do ktorého v  poslednom období vložili nemálo 
prostriedkov.
„Snažíme sa investovať do rozvoja, aby sme držali 
krok s nadnárodnými stavebnými firmami, ktoré aj 
tu v  regióne prevádzkujú kameňolomy. V  súčas-
nosti máme podaný projekt v  rámci Ministerstva 
hospodárstva a verím, že sa nám podarí investovať 
ďalšie prostriedky do jeho rozvoja,“ dodáva pred-
seda, ktorý je len treťou hlavou tohto liptovského 
družstva za posledných štyridsať rokov. Z  perso-
nálnej stability pramení kontinuita rozvíjania vý-

rob, ktoré s poľnohospodárstvom zdanlivo nesúvi-
sia. Stavebná skupina prináša do podniku okrem 
prostriedkov externých, získaných z  komerčných 
zákaziek realizovaných napríklad pre obce alebo 
neďaleké papierne, aj ďalšie benefity. Cez ruky jej 
prechádzajú napríklad rekonštrukčné a rozvojové 
aktivity družstva. Vidieť to hneď pri vstupe do are-
álu, kde obnovená budova administratívy zapadá 
do okolia, ktoré zdobia okrasné dreviny. Ale naprí-
klad aj také drobnosti, ako vlajky s  logom poľno-
hospodárskeho podniku alebo aktuálna nástenka, 
ktorá družstevníkov informuje o aktuálnom dianí 
v  družstve. V  Ludrovej si mnohé činnosti dokážu 
zabezpečiť sami, a  tak neprichádzajú o  ťažko vy-
drené prostriedky. „Grafy dokazujú, že percento 
ziskových podnikov v  severných oblastiach Slo-
venska je nižšie, ako napríklad v produkčných re-
giónoch,“ tvrdí Miroslav Štefček.
Na Liptove vidieť, že stopa dobytka na tamojších 
pasienkoch je stále častá, čo zanecháva svoju sto-
pu aj v účtovných hárkoch týchto hospodárov. Keď 
sa k tomu pridajú sťažené podmienky v rastlinnej 

výrobe, je jasné, že neustále hľadanie možností na 
udržanie ekonomiky, a tým aj zamestnanosti, a na 
rozvoj regiónu, je nevyhnutné. Napríklad pri cho-
ve ošípaných, ktorý v  posledných rokoch prešiel 
reštrukturalizáciou a z pôvodného početného stá-
da zostalo len niekoľko prasníc, ťažia družstevníci 
z blízkosti početných penziónov. Ich prevádzkova-
telia majú záujem pohostiť návštevníkov aj peče-
ným prasiatkom.
Družstevníci sa nevzdali ani pestovania zemiakov, 
ktoré z Liptova už takmer vymizli. Väčšiu časť úro-
dy dodávajú dvom spoločnostiam. Časť produkcie 
predávajú priamo cez vlastný veľkoobchod. Tu 
realizujú aj iné druhý ovocia a zeleniny, ktoré do-
dávajú do zariadení hromadného stravovania. Pri 
finalizácií nezabúdajú ani na hlavné plodiny – obil-
niny, na ktorých je postavený osevný postup. Slúži 
im vlastná miešareň kŕmnych zmesí.
„Hlavným zameraním živočíšnej výroby je chov 
hovädzieho dobytka. Donedávna to bolo prevaž-
ne pinzgauvské plemeno, ktoré sme postupne 
prekrížili red-holštajnom, ktorý nám zabezpečil 
úžitkovosť presahujúcu 7 200 litrov mlieka na doj-
nicu a rok,“ pochvaľuje si Miroslav Štefček, ktorý je 
hrdý, že aj napriek problémom v živočíšnej výrobe 
pokračujú v jej rozvíjaní. Dokonca patrili medzi pr-
vých na Slovensku, ktorí začali vyrábať elektrickú 
energiu v  bioplynovej stanici. Len minimálne vy-
užívajú kukuričnú siláž, pretože základ pre výrobu 
tvorí maštaľný hnoj. Vďaka tomu nemajú problém 
so zabezpečením dostatku krmiva a  najmä sa-
motný proces výroby energie z hnoja im uľahčuje 
následnú manipuláciu s hnojivom pri zapracovaní 
živín do pôdy.
Ludrovskí poľnohospodári postavili svoju ekono-
miku na široký základ činností, pričom nezabudli 
ani na rozvojové aktivity v rámci regiónu. V súťaži 
o  najkrajší chotár zaujali svojou klasickou štruk-
túrou výroby, ktorú neustále modernizujú. Tým 
ekonomicky stoja na vlastných nohách a udržujú 
aj činnosti, od ktorých mnohí hospodári upustili.

KontaKt
Poľnohospodárske družstvo
034 71 Ludrová
Predseda: Ing. Miroslav Štefček
Tel.: +421/ 44/ 4322 773
Fax: +421/ 44/ 4352 131
e-mail: predseda@pdludrova.sk
www.pdludrova.sk

The agricultural cooperative farm in Ludrová is based on a continuity of steps taken by its management 
and due to a  successful business made in the side-production. A  good proof of such a  development is 
one hundred employees working on 1750 hectares of land. The associated production runs also a quarry, 
a  wholesale with vegetables, a  building group and a  biogas plant. Ludrová agricultural production is 
well balanced. Livestock production focused on beef cattle breeding, a  core of the plant production are 
cereals, rape oil, plus potatoes. In the competition The Most Beautiful Farmyard the classical structure of 
production, which is being upgraded year by year, has attracted the attention of the jury. This farm stands 
on their own stable feet and therefore it is still able to further maintain the farmer’s activities which many 
farmers already abandoned.

V Ludrovej sa pestovania zemiakov nevzdali.

Vstup do areálu družstva.

Predseda družstva Miroslav Štefček (vľavo) počas rozhovoru 
s mechanizátorom Ľubomírom Čutkom.

najkrajší chotár 2013
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Pocta pre topoľčianky  
i koníčkársku elitu

Každá krajina má zopár klenotov, ktoré ju robia výnimočnou a príťažlivou. 
Na Slovensku je takým klenotom aj Národný žrebčín v Topoľčiankach. 

Slávne lipicany, nádherné kone do koča i pod sedlo, ktoré sa už takmer jedno 
storočie chovajú v Topoľčiankach, poukazujú na to, že Slovensko vnáša svoj 
vklad do svetového kultúrneho dedičstva. Nie náhodou sa preto Topoľčianky 

stali so svojim zámkom a krásne zrenovovaným žrebčínom miestom, kde 
sa koná slávnostné vyhodnotenie 18. ročníka Top Agro Slovensko. Je to 

miesto inšpirujúce a naozaj hodné na vzdanie pocty špičkovým manažérom.

Na sklonku leta roku 2013 zažili Topoľ-
čianky udalosť roka a  v  92-ročnej 
histórii Národného žrebčína Topoľ-

čianky celkom iste vrcholné šprtovo-chovateľ-
ské podujatie. Uskutočnili sa tu 16. majstrov-
stvá sveta dvojzáprahov. Ešte nikdy predtým 
sa v Topoľčiankach, ale ani na samotných maj-
strovstvách sveta nestretlo toľko špičkových 
koní, jazdcov a  fanúšikov. Stačí uviesť, že sa 
prihlásil rekordný počet krajín – 23, družstiev 
– 21 a koní – 240.
Celé leto pracovali zamestnanci Národného 
žrebčína ako o život. Počasie im žičilo, nepršalo 
80 dní. Na štadióne vyrástlo osem labyrintov 
prekážok, ktoré navrhol chýrny maďarský sta-
viteľ Gábor Finta a postavil topoľčiansky jazdec 

Pavol Gašpar. Starostlivo udržiavaný trávnik 
pripomínal koberec vo Wembley.
V Topoľčiankach právo usporiadať Majstrov-
stvá sveta dvojzáprahov považovali za vyzna-
menanie na jednej strane a na strane druhej za 
vstupenku medzi elitu silných „koníčkarskych“ 
národov. Za týmto ocenením stáli také trom-
fy topoľčianskeho žrebčína, ako je vynikajúci 
genofond lipicanských koní, na ktorých jazdia 
viacerí majstri sveta dvoj- i štvorzáprahov a, sa-
mozrejme, aj rastúca úroveň domácich jazdcov 
Miroslava Matúšku, Pavla Gašpara a  Pavla Ba-
láža i  Jozefa Mašíra. Od prvých majstrovstiev 
sveta v  americkom Gladstone v  roku 1993 sa 
prebojovali z  konca jazdeckého peletónu do 
stredu a v Topoľčiankach chceli potvrdiť svoje 

rastúce vozatajské umenie.  Leto 2013 bolo pre 
zamestnancov Národného žrebčína plné znoja 
– od riaditeľa Michala Horného až po posled-
ného ošetrovateľa v maštali všetci pracovali na 
úprave štadióna, maštalí a priestorov, kde ma-
lo zaparkovať 80 kamiónov s koňmi, hodnota 
ktorých sa dalo ťažko vyčísliť. Boli medzi nimi 
páry za pár desiatok, ale aj stotisíc eur.
Niet zrejme náročnejšieho športu na technické 
zázemie ako sú preteky dvojzáprahov. V pon-
delok, keď do Topoľčianok dorazili kolóny ka-
miónov, prišla búrka. Smädná zem sa napila 
ako špongia. Našťastie, vodiči kamiónov zvlád-
li šmykľavý terén a vzácny náklad vyložili bez 
ujmy na zdraví. Vzápätí vyskočilo slnko a  trať 
pokropená vodou zahrala sýtozelenou farbou. 
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Hipodróm lemovaný vencom modrastých hôr 
Pohronského Inovca vyzeral rozprávkovo krás-
ny. Preteky pod záštitou prezidenta republiky 
Ivana Gašparoviča a  ministra pôdohospodár-
stva a  rozvoja vidieka Ľubomíra Jahnátka sa 
mohli začať.

na kozlíku muži a ženy rovní sú
Státisíce divákov sa dnes hrnú na preteky For-
muly 1, ktorá priťahuje superrýchlymi autami, 
chladnokrvnými pilotmi a  krásnymi dievčata-
mi. Preteky dvojzáprahov nemajú kulisu ohlu-
šujúcich motorov, nad dráhou sa nevznáša 
dym spálených pneumatík a predsa ponúkajú 
čosi viac – na hipodróme sa pohybujú kone 
s  nádhernou hrou svalov, umelecky vyčesa-
nými hrivami a chvostami, odeté do nablýska-
ných postrojov. Vedú ich nielen muži, ale aj dá-
my, na ktorých podaktorí páni idú nechať oči.
Majsterku sveta z  posledných majstrovstiev 
sveta v  Conti, Nemku Carolinu Dienerovú, 
pravda, obdivovali, aj diváčky. Najprv si všimli 
jej elegantný klobúčik vyzdobený pierkami, 
potom nablýskaný koč. No  keď sa jej záprah 
plavne vydal predvádzať jednotlivé drezúrne 
kúsky, už od nej načisto neodtrhli oči.
V  kokpite Formuly 1 zápasí vodič s  prudkými 
zákrutami. Podobne ako pilot nadzvukovej stí-
hačky čelí obrovskému preťaženiu, rýchlosťou 
vyše tristo kilometrov za hodinu predstihuje aj 
uragán, veď pod kapotou má 500-600 koní. Čo 
je proti tomu dvojzáprah? „Nádherná ukážka 
možností neprekonateľnej živej prírody!“ hrdo 
vyhlási Michal Horný, šéf Národného žrebčína 
v  Topoľčiankach. Nepohŕda majstrovstvom 
pilotov F1, iba podotkne, že tak, ako je ume-

ním skrotiť obrovské stádo koní pod kapotou 
pretekárskych áut, treba si vedieť poradiť aj 
s párom koní.
Niet športovej súťaže, kde by si muži a ženy bo-
li tak rovní ako v ovládaní dvojzáprahov. V tejto 
disciplíne dávno vyriešili rodovú rovnosť, mož-
no aj preto, že najlepším nie je ten, kto je fyzic-
ky najsilnejší, vyhráva ten či tá, kto s bravúrou 
a eleganciou zvládne celé preteky.
„Dvojzáprah je ukážkou jazdeckej všestran-
nosti, zručnosti, ale aj porozumenia jazdca či 
jazdkyne s inou živou bytosťou – s koňom, ver-
ným druhom človeka,“ vraví uznávaný medzi-
národný rozhodca Alexander Vietor. A dodáva, 
že dobrý výsledok je vždy vecou súhry jazdca 
a koňa. „Povaha si hľadá povahu – ľudská kon-
skú, konská – ľudskú. Sú kone, ktoré s jedným 
jazdcom vyhrajú šampionát a  s  iným pohoria 
– úspech je vždy vecou súzvuku,“ dáva Vieto-
rovi za pravdu Jan Höck. Schuti sa zasmeje pri 
otázke, kto sa do záprahu lepšie hodí: žrebec, 
kobylka či valach?
„Vôbec nezáleží na tom, či koč ťahá on alebo 
ona. Zdalo by sa, že žrebce musia mať viac si-
ly a  chuti pracovať, ale to nie je vždy pravda, 
niekedy sa zo žrebca vykľuje poriadny lapaj 
a  tromfne ho kobylka, ktorá pracuje verne 
a oddane až do roztrhania tela,“ tvrdí Jan Höck 
a  dodáva, že spolužitie jazdca či jazdkyne 
s koníkmi pripomína manželstvo – úspešné je 
vtedy, ak si sadnú povahy, ak jazdec rozumie 
koňovi, ak mu prejaví lásku, zviera ju opätuje. 
Kôň je inteligentný a citlivý tvor.

Maratón je najpríťažlivejší
Súťaž dvojzáprahov začína drezúrou koní. 

Práve pri nej vyniká prirodzená grácia zvierat 
v pohybe v kluse i predĺženom kluse. Hodnotí 
sa tiež krása koča, postroja, oblečenie jazdca 
i  spolujazdca. Chorváti zvolili národný kroj, 
Nemci jednoduché športové oblečenie, Slová-
ci dôstojnícke masarykovské uniformy s prvo-
republikovými brigadírkami. Belgičania pripo-
mínali statkárov.
Dvojzáprah nie je iba súhra jazdca a páru koní, 
ale aj súčinnosť jazdca a spolujazdca. Niektoré 
páry tvorili len muži, iné muž a žena. Podobne 
ako v  krasokorčuľovaní dôležitý bol celkový 
dojem. Niektoré páry boli síce komické – ale 
až ostré jazdy ukázali, že aj rozložitý belgický 
Filip Kindt je vlastne chlapík s  veľkou ladnos-
ťou a gráciou. Pri drezúre ho sprevádzala útla 
blondínka. Aký smiešny pár, smiali sa diváci, ale 
aký dobrý pár to bol pri maratóne!
Maratón je veľmi akčný a  divácky najpríťažli-
vejší. S touto charakteristikou Jana Höcka mož-
no vrele súhlasiť. Sedemnásť kilometrov jazdy 
po lesných cestách plných hrboľov a prejazdov 
cez potoky, klesania i  stúpania preveria vytr-
valosť a silu, ale aj jazdeckú zručnosť a pamäť. 
„Jazdci musia počas maratónu zdolať aj osem 
prekážok, ktoré pripomínajú labyrint. So špor-
tovým kočom sa preplietajú úzkymi prejazdmi, 
otáčajú sa na minimálnom priestore a nesmú 
zavadiť o mantinely z hranolov. Stačí brnknu-
tie a loptička je dolu a na konte jazdca trestné 
body. Kone prudko zrýchľujú, z trysku vzápätí 
prudko brzdia, je to vyčerpávajúce – fyzicky 
aj psychicky – pre kone aj jazdcov,“ vysvetľuje 
Michal Horný.
A napokon prichádza parkúr, kde sa ukáže, ako 
je kto šikovný, prekážky sa musia zdolať v rých-
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lom tempe. Jazdci sa preťahujú s  kočom cez 
úzky priestor vymedzený kužeľmi. Za štyri dni 
predvedú kone a ich vodiči (určite nie kočiši!), 
čo vedia. Zvieratá vybičované jazdcami i  po-
vzbudzujúcimi divákmi idú na doraz svojich 
možností. Na konci pretekov sú kone ľahšie 
o 30 aj 50 kíl.
Čím jazdci „dobíjajú baterky“ svojim verným 
tátošom, že by zvýšenou dávkou obroku? „Nuž 
kone sa kŕmia ako pri bežnej záťaži, ale ich vý-
živa pripomína výživu špičkových športovcov 
– napokon kone nimi sú,“ vysvetľuje Jan Höck. 
A tak si kone pochutnávajú na granulách, kto-
ré obsahujú aj hroznový cukor. Úbytok ener-
gie z  pretekov treba čo najskôr doplniť, ale 
v  rámci fair play. Doping je zakázaný a  kone 
spolu s  jazdcami sa podrobujú dopingovým 
skúškam.

Lipicany sú v kurze
Na pretekoch formule F1 sa súťaží o  najlepší 
motor, v  dvojzáprahoch zápolia o  najrýchlej-
šieho, najvytrvalejšieho, ale aj najinteligent-
nejšieho koňa jednotlivé plemená a dnes čoraz 
viac ich krížence. Ktoré sú najlepšie?
Lipicany, starokladrubské kone, holandské 
kone a  rôzne krížence. V Topoľčiankach skve-
le jazdili aj haflingovia, pracovité horské ko-
ne. Zaujali obrovskou húževnatosťou, ale 
v drezúre sa nemohli rovnať v parádnom kroku 
a  v  priestornosti a  vznešenosti chodov lipica-
nom či iným plemenám.
Nie náhodou Ján Höckl uviedol na prvom 
mieste lipicany. Aktuálni majstri sveta z  To-
poľčianok Maďari Zoltán a  Vilmos Lazárovci 
zapriahli do svojich kočov každý po jednom 

lipicanovi. Jazdia na nich od roku 2006 a  od-
vtedy získali už tretí titul svetových šampiónov. 
Víťazstvo im vyjazdili kone, ktoré pochádzajú 
z Topoľčianok, čo je dôkaz vynikajúcej šľachti-
teľsko-chovateľskej práce tunajšieho Národné-
ho žrebčína. Pravdaže, aj majstrovstva skvelých 
maďarských jazdcov.
Nestratili sa ani slovenskí jazdci. Tím v zložení 
Pavol Gašpar, Pavol Baláž a  Miroslav Matúš-
ka skončil na jedenástom mieste. Výborné 
umiestnenie, najmä keď si uvedomíme, že slo-
venskí jazdci nemajú zďaleka také podmienky, 
ako ich západoeurópski súperi, ktorí majú oko-
lo seba celý tím odborníkov vrátane terapeu-
tov pre kone. Rozpočet je oveľa skromnejší, ale 
výsledok povzbudzujúci. Veď keď Slovensko 
pred 20 rokmi vstúpilo do najvyššej svetovej 
súťaže, bolo na konci peletónu. Dnes je presne 
v polovici svetového rebríčka. Michal Horný si 
želá, aby sme o pár rokov boli v prvej tretine. 
Nie je to nesplniteľný cieľ.
Kurz slovenských koní i Slovenska ako takého 
sa po majstrovstvách sveta celkom iste zvýši. 
Kríza stlačila cenu koní na historické minimá, 
keď klesla o 50 až 70 percent. Preto vynikajúce 
umiestnenie lipicanov je dobrým odrazovým 
mostíkom do budúcna. Najlepšie sa predávajú 
kone víťazi – sú to takpovediac cválajúce géno-
vé banky. Vo svete sú stále ľudia, ktorí kone na-
dovšetko milujú. Veď v Topoľčiankach bola aj 
bohatá Američanka Misdee Wrigley-Millerová, 
majiteľka spoločnosti vyrábajúcej svetoznáme 
žuvačky. A pre ňu a jej podobných jazdcov nie 
sú žiadne kone drahé.
Krátko po skončení majstrovstiev ovládla 
účastníkov i  divákov eufória. „Boli to jedny 

z  najlepších majstrovstiev sveta,“ vyhlásil Ma-
ďar Károly Fungly, šéf sekcie dvojzáprahov 
Medzinárodnej jazdeckej federácie. A  Čech 
Jan Höck, oduševnený koníčkar, donedávna 
riaditeľ Národného žrebčína v Kladruboch nad 
Labem, ktorý absolvoval viacero šampionátov, 
povedal, že Topoľčianky strčili do vrecka po-
sledné majstrovstvá v chýrnom Conti neďale-
ko Paríža.
„Horúce slovenské srdce porazilo studený 
odmeraný prístup,“ hovorí Jan Höck. Ocenil 
najmä skvele rozmiestnenie prekážok. Diváci 
sa pohodlne presúvali od jedného labyrintu 
k  druhému. Tak dobre nemali postavenú drá-
hu ešte ani na jedných majstrovstvách sveta. 
A ešte jedno plus pre Slovákov – diváci platili 
za vstupenky prijateľné ceny – 5 eur a nie až 20 
ako na šampionáte v Nemecku, čo sa zdalo pri-
veľa aj pre bohatých Nemcov.
Nadšenie odborníkov zdieľala aj holandská 
milovníčka koní Marianne van Dyck z  Rotter-
damu. „Objavila som krásnu krajinu, nádherný 
hipodróm v  lone modrastých hôr, nádherne 
zrenovovaný barokový žrebčín, vedľa neho 
chateau s  výborným vínom – koho stretnem, 
tomu poviem, nech sa vydá na Slovensko,“  
neskrývala očarenie z Topoľčianok a ich pokla-
dov.
Slovensko zasvietilo na jazdeckej mape sve-
ta ako krajina, ktorá rozumie nielen jednému 
z najstarších športov sveta, ktorá chová jedny 
z  najlepších jazdeckých koní, ale aj ako kraji-
na, ktorá vie ponúknuť krásnu prírodu, chutnú 
kuchyňu a dobré jedlo. A tento takrečeno ved-
ľajší efekt z  topoľčianskeho šampionátu treba 
náležite v budúcnosti využiť.
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Pšenica Irma – 
potravinárske eso z Bučian

SELEKT Výskumný a  šľachtiteľský ústav, a. s., so sídlom 
v  Bučanoch patrí k  niekoľkým šľachtiteľským pracoviskám, 
na ktorých sa napriek minimálnej až žiadnej podpore zo stra-
ny štátu stále darí vytvárať nové odrody pšenice. Výsledkom 
dlhodobej koncepčnej práce a vytvorenej šľachtiteľskej ško-
ly je aj najnovšia odroda Irma.

Nová odroda bučianskeho šľachtenia bola povolená 
v roku 2013. V Štátnych odrodových pokusoch ju skúšali pod 
pracovným názvom BU-144. Má vysokú potravinársku kva-
litu. V  rokoch skúšania v  ŠOP 2010-2012 bola v  kukuričnej 
výrobnej oblasti o  4 percenta úrodnejšia ako kontrolná 
odroda Ilona. V roku 2010 dosiahla v tejto oblasti o 8 percent 
vyššiu úrodu ako odroda Ilona. Oproti ostatným kontrolným 
odrodám sa úrody v skúšaných rokoch pohybovali na úrovni  
priemeru kontrolných odrôd.

Odroda patrí medzi stredne skoré, bieloklasé holice 
s  červeným zrnom. Je stredného až vyššieho vzrastu. Má 
suchovzdornosť i  mrazuvzdornosť vhodnú na podmienky 
Slovenska. Potravinárska kvalita je hodnotená stupňom 7-6. 
Pravidelný priebeh farinogramu, doba vývinu cesta a  väz-
nosť vody zodpovedá silným múkam. Je vhodná na pest-
ovanie najmä v KVO, po dobrých predplodinách, pomerne 
dobré úrody pri zachovaní kvality dosahuje aj na stredne 
úrodných pôdach. Odporúčaný termín sejby je prvá dekáda 
októbra, na neskoré sejby reaguje podľa celkových podm-
ienok prostredia. Odporúčaný výsevok 4,0-4,5 mil. klíčivých 
zŕn na hektár.

Keďže je to vyššia pšenica, v rokoch s intenzívnejšími zráž-
kami je vhodné použitie morforegulátora v  odporúčanom 
termíne.

Zdravotný stav má veľmi dobrý. Na základe výsledkov 
výskumného projektu „VMSP-P-0056-09 Charakteristika 
odrôd a  novošľachtení pšenice letnej f. ozimnej z  hľadiska 
rezistencie k  vybraným patogénom a  potravinárskej kva-
lity“ podporovanom Agentúrou na podporu vedy a výsku-
mu, boli stanovené odolnosti proti viacerým patogénom. 
Odolnosť proti múčnatke trávovej je zabezpečovaná génom 
Pm4b, odolnosť proti hrdzi pšenicovej na báze rezistencie 
dospelých rastlín (APR). Sprievodný znak vysokej odolnosti 
odrody proti hrdzi pšenicovej je nekróza koncov najmlad-
ších listov LTN. Odolnosť proti septórii pšenicovej je stredná.

Základné kvalitatívne ukazovatele  
(výsledky ŠOS-ÚKSUP):
•  Objemová hmotnosť  790 – 835 g.l-1

•  Číslo poklesu  214 – 367 s
•  Obsah N-látok  12,2 – 14,1 %
•  Mokrý lepok  28,9 – 35,9 %
•  Sedimentačný test Zeleny  35,0 – 48,0 ml
•  Väznosť vody múkou  55,8 – 58,5 %
•  Objem pečiva  1060 – 1180 ml
•  Číslo farinografickej kvality  114 – 183

Tibor Roháčik, Jana Sokolovičová
SELEKT Výskumný a šľachtiteľský ústav, a.s., 919 28 Bučany
Tel.: 033/ 7434 291, Fax: 033/ 7434 284

Výmeľnosť múk (mlynských frakcií) novošľachtenia BU-144 
na rôznych lokalitách skúšania v roku 2011  

(KSaSRP, SPU v Nitre)
Výmeľnosť (%)

Frakcia I. Frakcia II. Frakcia  
I. + II.

Celková 
výmeľnosť

56,0 19,4 75,4 98,4

Vranov n. Topľou 56,3 18,8 75,1 98,1

Haniska 55,1 19,2 70,3 98,3

Vígľaš 57,3 20,7 78 98,8

Spišské Vlachy 56,2 19,7 75,9 97,7

Michalovce 58,4 17,5 75,9 98,0

Jakubovany 57,4 17,9 75,3 97,4
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Prameň: www.nsrv.sk

Realizácia prístupu LEADER
 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
Cieľom bolo zlepšiť kvalitu života vo vidieckych oblastiach a zlepšiť ekonomickú príležitosť a sociálne podmienky vidieckeho 
obyvateľstva. V rámci opatrenia bolo uzavretých 29 zmlúv a finančná podpora činila 60 miliónov eur.  
Uzatvorenou zmluvou získalo 29 občianskych združení štatút miestnej akčnej skupiny.

 Vykonávanie projektov spolupráce
Podporila sa spolupráca, inovácie, potrebné zručnosti, výmena a prenos skúseností pri uplatňovaní prístupu LEADER.  
V rámci opatrenia sa uzavrelo 27 zmlúv a finančný príspevok predstavoval 1 milión eur.

 Chod miestnej akčnej skupiny
Finančné zdroje vo výške 12 miliónov eur umožnili tvorbu a zvyšovanie kapacít na realizáciu prístupu LEADER.  
V rámci opatrenia sa uzavrelo 29 zmlúv.

Vízia do budúcnosti 
V nasledujúcom programovacom období 2014 – 2020 chce Ministerstvo  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka prispieť k Stratégii Európa 2020, a to podporou udržateľného 
rozvoja vidieka, ktorý bude dopĺňať ostatné nástroje Spoločnej poľnohospodárskej politiky, politiku súdržnosti a spoločnú politiku rybného hospodárstva.  

Ciele ministerstva v oblasti rozvoja vidieka:

 podpora konkurencieschopnosti slovenského poľnohospodárstva

 udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi

 ekonomický rozvoj vidieckych oblastí

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 zahŕňa nasledovné priority Európskej únie pre rozvoj vidieka:
PRIORITA 1:  PODPORA PRENOSU POZNATKOV A INOVÁCIÍ V POĽNOHOSPODÁRSTVE, LESNÍCTVE A VO VIDIECKYCH OBLASTIACH
PRIORITA 2:  ZVÝŠENIE ŽIVOTASCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV A KONKURENCIESCHOPNOSTI VŠETKÝCH TYPOV POĽNOHOSPODÁRSTVA 

VO VŠETKÝCH REGIÓNOCH A PODPORA INOVATÍVNYCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH TECHNOLÓGIÍ
PRIORITA 3:  PODPORA ORGANIZÁCIE POTRAVINOVÉHO REŤAZCA , DOBRÝCH  ŽIVOTNÝCH PODMIENOK ZVIERAT A MANAŽMENTU RIZIKA V POĽNOHOSPODÁRSTVE 
PRIORITA 4:  OBNOVA, OCHRANA A POSILNENIE EKOSYSTÉMOV TÝKAJÚCICH SA POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 
PRIORITA 5:  PODPORA EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA ZDROJOV A PRECHODU NA NÍZKOUHLÍKOVÉ  HOSPODÁRSTVO ODOLNÉ VOČI ZMENÁM KLÍMY 

V POĽNOHOSPODÁRSTVE, POTRAVINÁRSTVE A LESNOM HOSPODÁRSTVE  
PRIORITA 6:  PODPORA SOCIÁLNEJ INKLÚZIE, ZNÍŽENIA CHUDOBY A HOSPODÁRSKEHO RASTU VO VIDIECKYCH OBLASTIACH

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckých oblastí



Nový strobilurínový fungicíd do obilnín
• kombinácia dlhodobého účinku strobilurínu s kuratívnou pôsobnosťou osvedčeného azolu

• vynikajúca účinnost proti všetkým listovým škvrnitostiam pšenice a jačmeňa

•  dva odlišné mechanizmy účinku 
pre istotu fungicídneho zásahu

•  široká registrácia v mnohých 
druhoch ozimných a jarných obilnín

•   zelenší ako zelený efekt pôsobenia 
obidvoch účinných látok

Osobný 
tréner
pre zdravie 
obilnín

www.bayercropscience.sk

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy 
prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly. 
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Desať rokov pôsobenia 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Od vzniku Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) 

na Slovensku uplynulo desať rokov. Práve toto malé ju-
bileum je dôvodom obzrieť sa späť. Rok 2013 je navyše 

aj posledným rokom sedemročného programového obdobia 2007 – 2013 
a rokom prípravy na nové programové obdobie 2014 – 2020.
V súčasných podmienkach nemalou mierou prispieva PPA k dosiahnu-
tiu cieľa každého pôdohospodára dopestovať kvalitné obilie a iné plodiny, 
mať zdravé hospodárske zvieratá a dokonalé lesné porasty so zreteľom na 
uchovanie životného prostredia. Na podporu týchto činností PPA každo-
ročne poskytuje prostredníctvom žiadostí alebo projektov mnohomilió-
nové podpory z fondov Európskej únie a tiež zo štátneho rozpočtu Slo-
venskej republiky.
MPRV SR a PPA intenzívne spolupracujú na zlepšení úkonov a systéme 
práce PPA a tiež na plánovaní činnosti pre rozpočtové obdobie na roky 
2014 až 2020.

Priame podpory
Priamymi podporami sa poľnohospodárom a lesným hospodárom po-
skytujú finančné prostriedky zo zdrojov európskych fondov (záručného 
a rozvoja vidieka) ako aj zo zdrojov štátneho rozpočtu SR na priame plat-
by a na priame podpory v rámci programu rozvoja vidieka. Medzi najviac 
požadované podpory sa radí Jednotná platba na plochu (SAPS), o ktorú 
sa každoročne uchádza viac ako 16 tisíc žiadateľov. Pre nich PPA každo-
ročne vydáva výzvy k predkladaniu jednotnej žiadosti na pôdu, žiadosti 
na zvieratá a žiadosti o podporu za lesnícke opatrenia. Cieľom agentúry 
je mať všetky žiadosti pripravené tak, aby v decembri daného roka mohla 
bezproblémovo vystaviť rozhodnutia o platbe, vyplatiť čo najväčší počet 
žiadostí a tak uspokojiť čo najviac žiadateľov. V roku 2012 PPA vyplatila 
96 percent žiadostí o priame podpory v spomínanom období na konci 
kalendárneho roka.

Projektové podpory
Do 10. roku činnosti PPA spadá aj dobiehajúce obdobie Programu rozvoja 
vidieka, ktoré bolo vyhlásené na roky 2007 až 2013. Odbor metodiky pro-
jektových podpôr pripravil pre príjemcov podpory k 12. júlu 2013 celkom 
86 oznámení a 30 výziev na predkladanie projektov, ktoré boli zverejnené 
na webovom sídle PPA. Ďalej PPA Sekcia projektových podpôr a štátnej 
pomoci k 30. júnu 2013 vyplatila 12 285 žiadostí o platbu z Programu roz-
voja vidieka SR 2007 – 2013 a 184 žiadostí o platbu z Operačného progra-
mu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013.
Všetky žiadosti, či už na priame a environmentálne podpory, alebo na 
projektové podpory a štátnu pomoc, musia prejsť krížovou kontrolou, aby 
sa preverilo ich plnenie a predpísané podmienky. Súčasťou realizovaných 
platieb o NFP sú v prípade projektových podpôr pred ich autorizovaním 
aj vykonávané kontroly na mieste.

Štátna pomoc
Podporné opatrenia štátnej pomoci sú určené pre podnikateľov v oblasti 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ale aj pre spracovateľov poľ-
nohospodárskych výrobkov. Výzvy na jednotlivé podporné opatrenia sú 
vyhlasované počas celého roka podľa stanovenia priorít ministrom pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR. Podporné opatrenia štátnej pomoci sú 
financované prostriedkami zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a v prevažnej 
miere sú kategorizované ako bežné výdavky. Z toho vyplýva, že aj admini-
strácia podporných opatrení štátnej pomoci musí byť ukončená do konca 
príslušného kalendárneho roka.
Odbor štátnej pomoci zabezpečuje aj administráciu úhrad dane z pridanej 
hodnoty obciam a od roku 2010 do 16. júla 2013 zadministroval 1 206 
žiadostí v celkovej uhradenej sume 24 205 020,69 eur, z toho v roku 2013 
to bolo 226 žiadostí obcí v celkovej sume 3 093 204,83 eur.

Organizácia trhu
Súčasťou systému obchodných mechanizmov, sú licencie na dovoz a vý-
voz a tiež systém uplatňovania vývozných náhrad, ktorým je zabezpeče-

ná konkurenčná schopnosť výrobkov na svetovom trhu. Dôležitá je tiež 
komunikácia s Komisiou EÚ formou hlásení o počte prijatých žiadostí, 
vydaných licencií, využitých a nevyužitých množstvách z konkrétnej li-
cencie.
V sektore vinohradníctva sa poskytujú podpory na reštrukturalizáciu vi-
nohradov a poistenie úrody proti prírodným katastrofám, nepriaznivým 
poveternostným udalostiam, chorobám viniča a zamoreniu škodcami. 
Ďalšie podpory sú určené na propagáciu na trhoch tretích krajín a na 
investície do podnikov. V sektore ovocia a zeleniny a taktiež v sektore 
spracovaného ovocia a zeleniny bola v januári 2008 prijatá reforma. Nová 
legislatíva stanovila prechodné podmienky. Od roku 2004 do 2012 žiada-
telia realizovali plány predbežného uznania tzv. akčné plány. A od roku 
2009 sa Slovenská republika zapojila do realizácie programu podpory spo-
treby ovocia a zeleniny u detí a žiakov na školách.
V oblasti organizácie trhu so živočíšnymi komoditami je najväčší záujem 
o podporu včelárov, školského mlieka a o propagáciu poľnohospodár-
skych produktov.

Pripravované nové programové obdobie na roky 2014‑2020
Rok 2014 bude prechodný a poskytne PPA možnosť zosúladiť svoje domá-
ce postupy tak, aby boli pripravené na nové pravidlá poľnohospodárskej 
politiky členských štátov Európskej únie. Uplatnenie novoprijatého systé-
mu priamych platieb sa plánuje odložiť o rok, čo by v praxi znamenalo, že 
v roku 2014 sa budú podávať a prijímať žiadosti na PPA ako v roku 2013.
PPA je otvorená zmenám, ktoré budú súvisieť s pripravovanou reformou 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky a tiež s novým programovacím ob-
dobím na roky 2014 až 2020. Zmeny v súčasnej legislatíve si vyžiadajú 
prispôsobenie sa systému spravovania podpôr z hľadiska metodického, 
organizačného, personálneho a technického.

Summary
10 years have passed since Agricultural Paying Agency (APA) has 
been established and that is the reason to turn back and summarise 
the achieved results. Furthermore the year 2013 is the last year of 
the programming period 2007 – 2013 and the year of preparation 
for the new programming period 2014 – 2020. In transition year 
2014 APA is going to adjust and harmonise its procedures to be 
prepared for the new rules of reformed Common Agriculture Policy 
of the European Union (CAP). APA is opened for all challenges 
connected with implementation of the new CAP as well as new 
programming period 2014-2020.

Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
Tel.: 02/52733800, e‑mail: info@apa.sk, www.apa.sk

Generálny riaditeľ MVDr. Stanislav Grobár.



Spoločnosť HEINEKEN na 
Slovensku nie je „iba“ lídrom 
v predaji piva. Je zároveň vý-
znamným podporovateľom 
slovenských farmárov a spo-
ľahlivým partnerom pestova-
teľov sladovníckeho jačme-
ňa. Od roku 2002 HEINEKEN 
prevádzkuje v Hurbanove 
najväčšiu a najmodernejšiu 
sladovňu nielen na Slovensku, 
ale aj v strednej a východnej 
Európe. Ročne sa v Hurbano-
ve dokáže vyrobiť až 145 tisíc 
ton kvalitného sladu, z ktoré-
ho v súčasnosti takmer 90 % 
smeruje na export. Kvalita pív 
vyrábaných nielen na Sloven-
sku, ale aj v Poľsku, Maďarsku, 

Rumunsku či Rakúsku sa tak 
rodí aj na slovenských poliach.
„Snažíme sa slovenských far-
márov v pestovaní sladovníc-
keho jačmeňa maximálne 
podporiť. Často ich totiž zláka 
pestovanie iných plodín, ktoré 
sú menej náročné na menia-
ce sa podmienky prostredia 
a dosahovanie potravinárskej 
kvality. Osevné plochy pre sla-
dovnícky jačmeň tak každo-
ročne klesajú,“ hovorí Tomáš 
Ševčík, vedúci nákupu jač-
meňa spoločnosti HEINEKEN 
Slovensko Sladovne. „Pesto-
vatelia si často neuvedomu-
jú, že v našej spoločnosti ma-
jú dlhodobého, spoľahlivého 

a stabilného partnera, ktoré-
ho spotreba sladovníckeho 
jačmeňa tvorí 60 až 65 % ce-
loslovenskej produkcie.“
Spoločnosť HEINEKEN Slo-
vensko Sladovne už v pesto-
vateľskej sezóne 2013 zvý-
šila podiel spracovania ozim-
ného jačmeňa vo vybraných 
sladovníckych odrodách s cie-
ľom prispieť k udržaniu pes-
tovateľských plôch najmä 
v ohrozených regiónoch. Ako 
hovorí Štefan Bartakovics, 
aj v budúcnosti má sladov-

ňa záujem o spracovávanie 
ozimných jačmeňov. „Vhod-
ným výberom nových odrôd 
ozimného jačmeňa chceme 
prispieť k stabilizácii hektáro-
vých výmer a úrod kvalitného 
sladovníckeho jačmeňa na 
Slovensku. Aj touto cestou sa 
chceme poďakovať všetkým 
dlhodobým a lojálnym part-
nerom, ktorí sladovníckemu 
jačmeňu a kvalite slovenské-
ho piva zostávajú naďalej 
verní,“ uzatvára Štefan Bar-
takovics. 

Štefan Bartakovics, manažér sladovne v Hurbanove 
(vpravo) a Tomáš Ševčík, vedúci nákupu jačmeňa 
HEINEKEN Slovensko Sladovne (vľavo)

KVALITA 
PIVA
„Pestovatelia sladovníckeho jačmeňa 
majú na Slovensku silného odberateľa,“ 
tvrdí Štefan Bartakovics, manažér 
najväčšej sladovne v strednej a východnej 
Európe v Hurbanove.

sa rodí
už na poli



inzercia

  Projekt jarných tvrdých pšeníc 
talianska novinka: PABLO 
slovenská odroda: IS DURAPEX

  Projekt špičkových potravinárskych pšeníc 
výnosné nemecké odrody: KWS SCIROCCO, KWS CHAMSIN 
osinatá výnosná slovenská odroda: IS JARISSA

  Projekt sladovníckeho jačmeňa 
nové slovenské odrody: IS CARMENTA, IS CASTOR, KARMEL 
perspektívna nemecká odroda: KWS BAMBINA

  Projekt hrachu siateho potravinárskeho 
novinky:  GAMBIT - žltosemenná 

ATLAS - zelenosemenná

  Projekt kŕmnych strukovín 
bôb obyčajný: ALBUS peluška: ARVIKA vika jarná: HANKA

  Projekt horčice bielej 
odroda: POLÁRKA

  Projekt zahraničného množenia horčice bielej s garantovanou nákupnou 
cenou 
odrody: MARYNA, MEGA

  Projekt množenia facélie vratičolistej 
odrody: ASTA, NATRA

  Projekt ľanu olejného 
hnedosemenná odroda: LOLA, SZAFIR

  Projekt slnečnice čiernej, vysokoolejnatej a pásikavej – zmluvné pestovanie 
klasických a vysokoolejnatých odrôd slnečnice pre potravinárske spracovanie

  Projekt množenia ďatelín, lucerny a jednotlivých trávnych druhov 
s garantovanou nákupnou cenou

Sejte s nami osvedčené odrody aj 
perspektívne novinky pre jednotlivé jarné projekty

OSIVO a.s., Kalinčiakova 2391, 960 03 ZVOLEN 
Tel. : 045 /5 304 137, Fax : 045 /5 304 129, Ing. Ľubomír Hudoba, 0903 955 060, hudoba@osivo.sk, www.osivo.sk

Naše projekty - kompletné riešenie pre Vás

člen



www.lgseeds.sk

Osivá, ktoré vám prinášajú zisk
Limagrain Central Europe S.E., organizačná zložka Slovakia, M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec, tel.: 047 - 451 21 60, fax: 047 - 433 34 80

  Ing. Eva Bednárová - 0907 850 952    Attila Demeter - 0907 850 018    Ing. Juraj Drgoňa - 0907 850 956    Ing. Loránt Kása - 0917 681 979
  Ing. Jarmila Adamek - 0918 796 257    Ing. Pavel Beneš - 0905 886 704    Ing. Ľubomír Palovčík - 0907 850 069
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Agrobiosfer – efektívna cesta k vysokým úrodám
V súčasnosti sa každoročne zvyšuje tlak na poľnohospodárov, aby zvyšovali produkciu jednotli-
vých plodín z jednotky plochy. Cieľom spoločnosti AGROBIOSFER je zvýšiť efektívnosť používa-
ných vstupov pri pestovaní (hnojivá, pesticídy), zvýšiť odolnosť rastlín proti biotickým a abiotic-
kým faktorom, zvýšiť úrodu a jej kvalitu a v neposlednom rade rentabilitu pestovania. 

Ako dosiahnuť vyššiu efektívnosť vstupov?
Technológia ošetrovania od spoločnosti Agrobiosfer je zameraná na maximálne využitie úro-
dového potenciálu plodín, na zvýšenie účinnosti priemyselných hnojív a prípravkov na ochranu 
rastlín s ohľadom na životné prostredie. 

Rýchlejší štart osiva
Morenie osiva stimulátormi Alga 300++P a SoftGuard (stimulácia + výživa + ochrana) zabez-
pečí rýchle a rovnomerné vzchádzanie, lepšie odnožovanie a tvorbu veľkého objemu koreňov, 
čo je základom pre vysokú úrodu. 

Vyššia účinnosť pesticídov
Zvýšenie účinnosti pesticídov v tankmixe s Algou a SoftGuard, vďaka nízkej molekulovej hmot-
nosti, ktorá zabezpečí rýchlejší vstup účinných látok do rastlín a ich lepšiu využiteľnosť

Vyššia využiteľnosť hnojív
Zvýšenie využiteľnosti priemyselných hnojív vďaka obsahu kyseliny algínovej, ktorá zvyšuje ka-
tiónovú výmennú kapacitu pôdneho sorpčného komplexu a taktiež cez podporu tvorby veľkého 
objemu koreňov

Ako dosiahnuť vyšší zisk z hektára?
Technológia pestovania v záujme efektívneho zvýšenia úrody by mala okrem priemyselných 
hnojív a pesticídov zahŕňať i biostimuláciu, listovú výživu, prevenciu proti chorobám a zvyšo-
vanie organickej hmoty v pôde. 

Biostimulácia a listová výživa
Morské riasy sú najbohatší zdroj živín, minerálov, bioaktívnych látok a prírodných fytohormónov 

na planéte. Zabezpečujú prírodnú stimuláciu, výživu a protistresovú ochranu, čo v konečnom 
dôsledku zvyšuje úrody pestovaných plodín.

Prevencia voči chorobám
Vždy je účinnejšia prevencia proti chorobe, ako jej samotná liečba. SoftGuard s účinnou látkou 
Chitosan oligosacharid pôsobí preventívne proti hubovým, bakteriálnym a vírusovým chorobám

Organická zložka pôdy
Granulované hnojivo s obsahom morských rias s vysokým podielom organickej zložky Algasoil 
zvyšuje podiel organickej hmoty v pôde, zlepšuje jej štruktúru, využiteľnosť priemyselných hno-
jív a stimuluje rast plodín už od ich počiatku.

Vyšší zisk z hektára
Inovatívne technologické riešenia od spoločnosti AGROBIOSFER umožňujú pestovateľom do-
siahnuť vyššie úrody a zisk z hektára a zároveň majú pozitívny vplyv na životné prostredie. 
V rámci pokusov na CVRV Borovce, Ing. Sekerková zrealizovala pokus v repke ozimnej v roku 
2012/2013, kde sa na variante 2 (Alga 600 + SoftGuard++) zvýšila úroda až o 0,38 t/ha v po-
rovnaní s kontrolou a prírastok z hektára zodpovedal 133 €/ha, z čoho náklady na aplikácie boli 
okolo 58 €/ha.

Výsledky pokusu v repke na CVRV Borovce, Ing. Sekerková, odroda ES Astrid, 2013

Číslo Variant Dávka na 
hektár

Termín 
ošetrenia

Úroda 
v t/ha

Navýšenie 
v t/ha

Navýšenie 
v %

Navýšenie 
v €/ha

1 kontrola 4,07    
2 Alga 600 0,5 Predlžovací 

rast
4,45 0,38 9,34 133

SoftGuard++ 1
Alga 600 0,5 Pred 

kvitnutím
SoftGuard++ 1

Agrobiosfer, s.r.o., 
+421 907 713 998, 
info@agrobiosfer.sk
www.agrobiosfer.sk

Alga600
biostimulátor z morských rias

SoftGuard
prírodná prevencia proti chorobám

  stimulácia a výživa

 silná protistresová ochrana

  podpora rastu koreňov

  ochrana pred hubovými, 

bakteriálnymi a vírusovými 

chorobami
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ACCENT 75 WG ●

AURORA 40 WG ●

BUTOXONE 400 ●

CLINIC ● 

COMMAND 36 CS ●
DICOPUR D ● 

DICOPUR M 750 ●
GRAMIN ●

LENTIPUR 500 FW ●

NICO SUPER 240 SC ●

OPTICA ●

PIKE® ●

QUIZ ●

■ Kollár Rastislav
Tel.: 0903 265 501
kollar@fnagro.sk

■ Kántor Zoltán
Tel.: 0903 730 489
kantor@fnagro.sk

F&N Agro Slovensko spol. s r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, 
Tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29, http://www.fnagro.sk

● ZEAGRAN 340 SE
● CUPROXAT SC

● ROMBUS TRIO
● FURY 10 EW
● CHEYENNE
● KAISO SORBIE
● FLORDIMEX T EXTRA
● SPODNAM DC

● STABILAN 750 SL
● CLINIC®

● FURY 10 EW
● PELLACOL

KOMPLETNÝ SORTIMENT PRÍPRAVKOV SPOLOČNOSTI 
F&N Agro Slovensko

Herbicídy

Insekticídy

Ochrana lesa

Fungicídy

Regulátory rastu

Konzultujte s našimi regionálnymi zástupcami o výhodách použitia!

PRE ZDRAVÚ ÚRODU!

■ Marcinek Štefan
Tel.: 0903 265 509
marcinek@fnagro.sk

■ Šimončič Jozef
Tel.: 0905 618 449
ekosystem@stonline.sk

■ Kántor Zoltán
Tel.: 0903 730 489
kantor@fnagro.sk

09_13_INZERAT_univerzalny_topagro_180x128mm_fnagro  26.9.2013  10:10  Page 1
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Ovčie jogurty z Kochanovskej 
agromliekarne s ocenením 
aj z Agrokomplexu 2013
Sklenené poháriky s malými uškami sú nápadné 
už svojim zaujímavým vzhľadom. Oveľa 
dôležitejší je však ich obsah zodpovedajúci 
zdravej výžive – biele i ochutené ovčie jogurty. Ide 
o výrobky Kochanovskej agromliekarne, s.r.o.
Kdeže sú časy, keď ovčie stáda vo veľkom vytvárali 
kolorit najmä stredného a východného Slovenska. 
Stavy v posledných dvoch desaťročiach z rôznych 
dôvodov prudko klesli. Chuť Slovákov na jahňacinu, 
ovčie mäso, syry, bryndzu a halušky s ňou či 
ráznu žinčicu však neutíchla. Návrat ku koreňom, 
k domáckym receptom a jedlám, ktoré si cenili už 
naši starí otcovia a matere, je v poslednom čase 
očividný.

Najskôr agropodnik
Z týchto poznatkov vychádzal aj Ing. Rastislav 
Korenko. Kochanovská agromliekareň, s.r.o., ktorej 
je majiteľom a konateľom, robila prvé kroky zhruba 
pred dvadsiatimi rokmi. Vtedy začal spolu so svojim 
otcom prenajímať pôdu po skrachovanom JRD 
pri Kochanovciach, neďaleko Humenného. Čas 
však ukázal, že tradičné výrobky bude najlepšie 
zhodnocovať vlastná potravinárska výrobňa, v tomto 
prípade mliekareň. Nie je to náhoda. Inžinier 
R. Korenko má s mliekarenskou produkciou a najmä 
s jej predajom dlhoročné skúsenosti.

Spod Vihorlatu
A tak, keď sa pred štyrmi rokmi objavili na trhu 
výrobky z Kochanovskej agromliekarne, od prvej 

chvíle išlo o úspech. Obľubu si získali najmä ovčie 
jogurty nazvané podľa pohoria, pod ktorým podnik 
hospodári – vihorlatské. V sortimente majú jogurt 
biely, ale aj ochutený, napríklad čučoriedkový, 
jahodový i čokoládový. Dnes ich už v agromliekarni 
vyrábajú s jedenástimi príchuťami. Všetky sú 
zo surového ovčieho mlieka a majú 16-dňovú 
trvanlivosť.

Vzácne bielkoviny
Nejde však o obyčajný jogurt. Jeho súčasťou je 
ricotta, teda srvátkový syr. Srvátka, ktorá zostáva 
po výrobe ovčej hrudky, je v mnohých mliekarniach 
odpadom, vhodným zvyčajne iba na kŕmenie zvierat. 
Že je to škoda, vedeli už naši predkovia, v prípade 
ricotty – Taliani. Obsahuje totiž množstvo hodnotných 

bielkovín. Navyše ide o probiotické látky, minerály, 
vitamíny, prospešné zdravej výžive. Ovčie jogurty 
kupujú aj ľudia, ktorí musia dodržiavať určité diéty, 
i tí, ktorí majú alergiu na kravské mlieko.

Ocenenia sa sypú
V súčasnosti spracúva Kochanovská agromliekareň 
v sezóne100 tisíc litrov ovčieho mlieka z vlastnej 
produkcie aj od od iných chovateľov. Popri výrobe 
jogurtov sa venuje aj výrobe ovčieho hrudkového syra 
a bryndzi z nepasterizovaného ovčieho mlieka.
Všetky jogurty z tejto mliekarne sa už môžu pochváliť 
aj označením Značka kvality SK. Najnovšie získali aj 
Zlatú medailu na Medzinárodnej poľnohospodárskej 
výstave Agrokomplex 2013 v Nitre.

Kontakt:  Kochanovská agromliekareň, s.r.o. 
066 01 Kochanovce 218, Okres Humenné 
agromliekaren@produktagro.sk

Zlatú medailu odovzdal mliekarom minister 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek.

ST.Nicolaus
Distillery Shop

1. mája 113
Liptovský Mikuláš

044/5625349

ST.Nicolaus
Distillery Shop

Trnavská cesta
Leopoldov

033/7352142
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V krajine opuncií a maltézskych krížov
V  najmenšom štáte Európskej únie – na 

Malte (316 km2), vás  pichľavé kaktusy 
opuncie a maltézske kríže (biele štvorra-

menné kríže s ôsmymi cípmi na červenom pod-
klade) sprevádzajú na každom kroku. Opuncie 
vytvárajú živé ploty okolo farmárskych políčok, 
pripomínajúcich skôr naše záhumienky alebo 
veľké záhrady a vyčnievajú nad kamenné ohra-
dy vysoké pol až jeden meter. Maltézsky kríž je 
zase oficiálnym znakom Malty. Niet preto divu, 
že ho nájdete na všetkých produktoch, vyro-
bených v tejto ostrovnej krajine. Prekvapí však 
najmä to, že Maltézski rytieri, ktorí tento znak 
v  16. storočí priniesli na Maltu, nie sú iba his-
tóriou. Rád dnes sídli v hlavnom meste Valleta 
a aj v treťom tisícročí prijíma nových členov. Pô-
vodné zameranie rádu – starostlivosť o chorých 
a  trpiacich pútnikov – sa zmenilo na obranu 
viery a službu trpiacim. Malťania, ktorých je 408 
tisíc, verní odkazu maltézskych rytierov, ma-
jú dnes najviac katolíckych kostolov na počet 
obyvateľov na svete. Celkom 356. Prakticky kaž-
dý deň v roku sa môžu modliť v inom kostole.

Postačí jeden deň
Na Maltskom súostroví sú obývané iba tri ostro-
vy z piatich. Najväčší je Malta, vari o dve tretiny 
menší je ostrov Gozo a  na treťom – Comino 
majú trvalý pobyt iba štyria ľudia. Keďže hlav-
ný ostrov je dlhý iba 27 a široký 16 kilometrov, 
obídete ho prakticky za jeden deň. Z okna auto-
busu alebo auta (železnice na Malte nejstvujú), 
ktorými sa jazdí vľavo (pozostatok Britskej ko-
lonizácie), môžete na severe ostrova sledovať 
nehostinnú skalnatú krajinu, sem-tam dedinky 

v  arabsko-gréckom štýle či skalnaté a  občas 
pieskové pláže. Na juhu a západe zase striedajú 
dedinky terasovité políčka, pripomínajúce zá-
humienky, oddelené múrmi z kameňov ulože-
ných na sebe bez akéhokoľvek spojiva. Spoza 
nich najčastejšie vyčnievajú vysoké lopatko-
vité kaktusy opuncie, obťažkané koncom leta 
plodmi. A ak sa vám zdá, že Malta je jedna pev-
nosť zo žltohnedého kameňa, nie ste ďaleko 
od pravdy. Dedinky a  mestečká síce sem-tam 
striedajú políčka, ale nadobúdate dojem, že sú 
to iba záhrady pri domoch. Prakticky tam, kde 
končí jedna obec, začína sa už druhá.
Úrodnejší a  zelenší je ostrov Gozo. Ale aj tam 
je pôda plná skál. Ľudia žijú tradičným spôso-
bom života. Rodiny držia pohromade, obrába-
jú vlastné políčka, pasú kozy a  na strechách 
domov sušia na slnku paradajky pokrájané na 
táckach. Roľníkov nájdete na poliach väčšinou 
až popoludní, lebo mnohí majú ešte jedno za-
mestnanie v meste. Všetci však cítia, že sa život 
v  tej podobe, ako ho žili generácie maltských 
roľníkov po stáročia, už končí. Ich deti nech-
cú hrdlačiť na kamenistých políčkach, chcú 
ísť pracovať do hlavného mesta Valetta alebo 
ešte ďalej – do Londýna či Austrálie.  Zato je 
ostrov Gozo rajom pre milovníkov prírodných 
skalných úkazov. Najzaujímavejším je Azúrové 
okno na západnom pobreží. Aj Modrá lagúna 
s  kryštáľovo čistou vodou na ostrove Comino 
láka turistov z celého sveta.

Najvyššie platby a najdrahšie mlieko
Malta vstúpila do Európskej únie spolu so Slo-
venskom. Do eurozóny o rok skôr, ako my. Cel-

ková podpora maltského poľnohospodárstva 
je v únii najnižšia. Zato na hektár poľnohospo-
dárskej pôdy dostávajú farmári najviac. Kde-kto 
im môže závidieť súčasných takmer niečo vyše 
700 eur. Takáto platba na hektár má však svoje 
pozadie. Priemerná výmera, na ktorej tamojší 
roľníci hospodária, je len jeden hektár. Iba pár 
z nich možno v pravom slova zmysle nazvať far-
mármi. Tých, čo obrábajú desať až dvadsať hek-
tárové výmery. Väčšina však zberá svoju úrodu 
z  necelého hektára. Aby dostali aspoň nejakú 
podporu, rezortné ministerstvo v  záujme za-
chovania aspoň akého-takého poľnohospodár-
stva rozhodlo a  únia to odobrila, že platba sa 
prakticky nevypláca na hektár, ale na „čiastku“. 
V hektári ich je sedem.
Aby sa v  krajine aspoň čo-to dorobilo. Poľno-
hospodársky sa dá využívať iba osmina rozlohy 
Malty a  tamojší farmári dokážu dorobiť asi 20 
percent potravín. Zvyšok spotreby dovážajú. 
Kravského mlieka je tam ako šafranu. Tých nie-
koľko sto kusov holštajnských kráv nedokáže 
nasýtiť Malťanov. Náklady na produkciu mlieka 
sú vysoké. Krmivo zväčša dovážajú v  kontaj-
neroch najmä zo Sicílie. Domáci si dorobia iba 
seno. Nezberajú ho však v zelenom stave, ako 
u nás, ale nechajú ho vysušiť v pôde a potom 
ho skosia. Tých pár farmárov, čo chová holštajn-
ky, dostáva 55 centov za liter mlieka. Okrem 
dojníc chovajú tam ošípané, hydinu, králiky, 
ovce a  kozy, pričom produkciu spracovávajú 
zväčša priamo na farme alebo prostredníctvom 
odbytových združení. Mimochodom – králik je 
maltským národným jedlom. Hovädzie mäso 
dovážajú.

Vinohrady s kvapkovou závlahou sú tiež ohradené múrom z kameňov.
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Roľníci pestujú zemiaky, vínnu révu, jačmeň, 
paradajky, papriky, melóny, citrusové plody, 
rezané kvety, ovocie podobné hruškám, ibaže 
s veľkosťou tri centimetre, niektoré iné ovocné 
či zeleninové druhy. Darí sa tam najmä karfiolu, 
granátovým jablkám a  už spomínaným opun-
ciám. Keďže majú ostne, zberajú ich v  rukavi-
ciach a šúchaním ich odtrňujú. Plody sú chuťo-
vo podobné figám a vyrábajú z nich špeciálny 
likér a džemy. Pochvaľujú si, že zemiaky im za-
rodia tri krát do roka. Iné plodiny dvakrát ročne. 
Pestovanie čohokoľvek sa však nezaobíde bez 
závlah, lebo na Malte prší iba od októbra do 
apríla a  potom nastupujú tropické horúčavy. 
V  mandľovníkových, pomarančových, baná-
nových či olivových sadoch, ale aj vo vinohra-
doch využívajú iba kvapkovú závlahu. V obdo-
bí sucha sú nútení čerpať vodu zo skál. A to je 
mimoriadne náročná technológia. Súostrovie 
má totiž malé zásoby vody. Tá, ktorú bežne po-
užívajú v domácnostiach či v spracovateľskom 
priemysle, je veľmi vzácna, pretože ju získavajú 
odsoľovaním morskej vody.

Stopy minulosti
Boli to Maltézski rytieri, ktorí priniesli do skal-
natej krajiny vhodné sadenice vínnej révy z Pro-

vensalska, Talianska a Španielska. Novými tech-
nológiami výroby vína nahradili tie, ktoré na 
Maltu priniesli ešte Féničania. V roku tisíc pred 
našim letopočtom boli významnou zastávkou 
ich obchodných ciest ostrovčeky v  Stredo-
morí, ktoré nazvali „malet“, čo znamená „úto-
čisko“. Dali tak názov dnešnému súostroviu. 
K pozostatkom Féničanov však patrí ešte slovo 
„marsa“, čo znamená prístav, ale aj „luzzu“ (fé-
nická galéra vo forme farebnej rybárskej lode 
s očami). A hoci rýb v maltských vodách ubúda, 
rybárčenie sa stalo prakticky národným koníč-
kom. Rybári dodnes používajú spomínané pes-
tré oranžovo – zeleno – modré lodičky „luzzu“. 
Pár očí na prove lode má chrániť rybárov pred 
nehodou a nepriazňou mora a má ich bezpeč-
ne doviezť naspäť do prístavu. Hlavným rybár-
skym prístavom je Marsaxlokk, kde je každú 
nedeľu rybí trh. Z názvu možno usúdiť, že tiež 
nesie stopy po Féničanoch.
Málokto si však pri vyslovení krajiny vybaví 
víno. Malta si síce v súčasnosti iba hľadá svoje 
miesto na vinárskej mape sveta, ale jej vína sú 
nevšedné unikátnym regionálnym terroirom. 
Vinice sa rozprestierajú na 600 hektárovej vý-
mere a za pozornosť stoja najmä vína z dvoch 
vinárstiev – Marsovin a Delicata. Lokálne odro-

dy viniča – biele Girgentina a Gennaura a mod-
ré Gellewza a  Mammolo pestuje celkom 70 
farmárov. Zväčša dorobia stolové víno. Spomí-
nané dve vinárske vlajkové lode však robia od-
rodové vína, ktoré získavajú ocenenia v Európe.

Obnova gurmánskej slávy
Ešte čosi majú na svedomí práve maltézski ry-
tieri. Biele olivy, ktoré dozrievaním získavajú 
ružovú farbu, rástli v  tom čase iba na Malte. 
Rytieri, ktorí vládli ostrovu, ich ako „biele perly“ 
spolu s  pomarančmi a  medom ponúkali eu-
rópskym korunovaným hlavám ako delikatesy. 
Farmár Sam Cremona, mimochodom bývalý 
zlatník, objavil pred tromi rokmi dve tisíc rokov 
starý olivovník. Najskôr nechal vzklíčiť odrezky 
z  tohto stromu. Potom dal odrezky tým, ktorí 
sa zaviazali, že vysadia aspoň 50 stromov. Zá-
merom je vysadiť 10 tisíc stromov. Olej z  ich 
plodov by mohol ako potravinový doplnok 
prispieť k  posilneniu imunitného systému či 
k  liečbe vysokého krvného tlaku. V súčasnom 
období sa do programu výsadby tradičných 
maltských olív, alebo ak chcete – bielych perál 
– zapojilo 40 farmárov a snažia sa získať certi-
fikát Európskej únie pre olej z tradičnej mono-
kultúry bid ni.

Džemy z plodov opuncie.  „Azúrové okno“ láka milovníkov prírody z celého sveta.

Oči na prove rybárskej lode.
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Vychutnať si Kriváň  
v moravskej vínnej pivnici
Nekorunovaným hlavným mestom vína 

za riekou Morovou sú Valtice. Malé vi-
nárske mestečko s tritisícpäťsto obyva-

teľmi, ktoré sa nachádza v blízkosti rakúskych 
hraníc. Pomyselný titul si vyslúžili stáročnou vi-
nárskou tradíciou, ktorá je umocnená umiest-
nením viacerých vinárskych inštitúcií. Ak to 
vynásobíte zámkami Lednicko-valtického are-
álu, ktoré sa dostali aj do zoznamu svetového 
a  kultúrneho dedičstva UNESCO, nemôžete 
dostať lepšie rodisko nápoja, do ktorého sa 
viac ako do ktoréhokoľvek iného prevteluje 
teroár oblasti, um a skúsenosti majstrov, ale aj 
nároky spotrebiteľa. 
„Okolie Valtíc charakterizujú hlboké spraše, 
ktoré sú výhodou v prvých rokoch života vini-
ce. V dospelosti zas vínna réva miluje vápenco-
vé usadeniny, ktoré sú uložené v spodných vrs-
tvách. Preto valtické vína pochádzajúce hlavne 
zo starších viníc majú nenapodobiteľný mine-
rálny podtext umocnený robustným telom,“ 
uvádza internetová stránka Chateau Lednice. 
Tým, že Valtice ležia v najjužnejšom cípe Čes-
kej republiky, sú obcou, kde sa aj priemerná 
teplota šplhá vyššie, ako je českomoravský 
priemer. Práve  priaznivé pôdno-klimatické 
podmienky spôsobujú, že len v katastri Valtíc 
sa vinič pestuje na ploche takmer 600 hektá-
rov. A na celej Morave, ako konštatujú štatisti-
ky, dosahuje výmera viac ako 17 tisíc hektárov. 
Vinohrady v Čechách nájdete v oveľa menšom 

rozsahu a na celkovej výmere pestovania vini-
ča v Českej republike sa podieľajú len niekoľ-
kými percentami. Nie je preto náhodou, že 
uchovanie vinohradníckej tradície musia mať 
v pôsobnosti práve Moraváci. 

Víno a pálenka ako predmet náuky
Vo Valticiach sa nachádza v súčasnosti jediná 
stredná vinárska škola v Českej republike a jej 
tohtoročné 140. výročie len dokazuje, že vi-
nohradnícka tradícia je v tejto oblasti hlboko 
zakorenená. Jej budúcnosť je možná len s ne-
ustálym omladzovaním generácií očarených 
slnkom opierajúceho sa do vinnej révy, ktorá 
sa odvďačí nápojom s  plnými a korenistými 
chuťami, alebo pozvoľným hladkaním ľahkej 
zmesi kvetinovo-ovocných vôní. Vedieť sa 
orientovať nielen v alchýmii chutí, ale aj v tvr-
dej lopote, ktorú práca vo vinohrade vyžaduje, 
učia naši hostitelia. 
„Všetci, čo vyštudujú odbor vinárstvo, reálne 
aj zostávajú v  tejto oblasti. Momentálne má-
me na škole približne 270 študentov, pritom 
v každom ročníku máme jednu vinársku trie-
du,“ hovorí Ivana Machovcová, riaditeľka jubi-
lujúcej školy. 
Vinárske vzdelanie poskytujú v plnej šírke. Od 
samotných prác vo vinici, cez zber hrozna, je-
ho spracovanie, až po oblasti, ktoré s  prácou 
vinohradníka – vinára bezprostredne súvisia. 
Vodičské oprávnenie na traktor alebo senzo-

rické skúšky sú tým, čím sa líšia od domácich 
samoukov. Na vzdelávací proces sú vytvorené 
podmienky vo vinohradoch rozprestierajúcich 
sa na výmere tridsaťdva hektárov, ale aj na 
ôsmich hektároch sadov. 
„Vinohrady pravidelne obnovujeme. Najstar-
šie máme dva hektáre veltlínskeho zeleného 
z  roku 1975. Ide o klon, ktorý nemôžeme vy-
pátrať a preto ho zámerne zachovávame,“ ho-
vorí Václav Osička, správca školského majetku 
a jeho informácie dopĺňa riaditeľka, keď vyme-
núva investície, ktoré sa nevyhli ani technolo-
gickej výroby vína. 
„Kraj robil všetko preto, aby bola táto škola 
zachovaná a  úzko špecializovaná na vinár-
stvo. Leví podiel má na tom aj Zväz vinárov 
Českej republiky, ktorý potrebuje vzdelaných 
odborníkov. Pri tvorbe školských vzdelávacích 
programov sme preto vychádzali aj z  ich po-
žiadaviek,“ hovorí riaditeľka školy, ktorá školu 
riadi najmä ako správna manažérka. Uve-
domuje si totiž, že prvoradé, aby si študenti 
vybrali odborné štúdium, je úspešnosť absol-
ventov v  ďalšom pracovnom uplatnení. Ak 
neexistuje prepojenie na výrobu, rodičia len 
s veľmi ťažkým srdcom púšťajú deti na podob-
né odbory. 
„Len nedávno sme spustili pálenicu a produk-
ciu zo školských sadov finalizujeme práve tu. 
Dokazujeme tým, že na Morave má zmysel 
pestovať ovocie. A  ak chcete, aby malo niečo 

Vinárska škola má vo Valticiach 140 ročnú tradíciu.
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Asistentka školskej pivnice Liběna Štáhlová. Do moderných technológií investovali v ostatných rokoch 
nemálo prostriedkov.

Valtické podzemie.

zmysel, musíte sa s tým vedieť uživiť. Ak sa to 
nedá samotnou pestovateľskou činnosťou, 
musíte nájsť regionálny produkt, o ktorý je záu-
jem,“ myslí si Ivana Machovcová. Víno takýmto 
produktom na Morave je. Z veľkej časti cítime, 
že práve na nápoji bohov je postavený turistic-
ký ruch tejto Mikulovskej vinárskej podoblasti.

Hodíš kameňom a trafíš vínnu pivnicu
Drobní vinári lákajú turistov – návštevníkov 
do svojich vínnych pivničiek, aby prezentovali 
svoj um pretavený do zlatistého alebo krvavo-
červeného moku. O  koncentrovanej energii 
slnka a  využitom potenciáli pôdy vedia roz-
právať desiatky minút. Uvedomujú si, že víno 
predáva nielen plná chuť, ale aj silný príbeh. 
Taký ponúka aj náš hostiteľ z Ledníc. Nie je kla-
sickým vinárom. Dostal sa k nemu ako k zvlášt-
nemu resetu po živote plnom číselných kom-
binácií nevyhnutných k  programovaniu. Vi-
nárstvo ho začalo robiť šťastnejším a  nič na 
tom nemení ani fakt, že pracovná vyťaženosť 
aj týchto majstrov plných chutí sa vymyká 

romantickým predstavám snílkov. Ich práca 
totiž často spočíva v  neustálom venovaní sa 
zákazníkom a odpovedaní na otázky, ktoré sa 
líšia od umu a chutí jednotlivých konzumen-
tov. Jednoduchšie to majú väčšie vinárstva, 
napríklad také Valtické podzemí. Návštevník si 
voľne pozrie priestory, ktoré vznikali desiatky 
rokov predtým, ako sa víno stalo fenoménom, 
ktorý sa spája s  dobrým vkusom. Ani odtiaľ 
však neodíde bez ochutnania tamojšej pro-
dukcie. 

Vychutnať si Kriváň vo vinnej pivnici 
Úplnou lahôdkou a  opojným vyvrcholením 
návštev náhodných vinárskych pivničiek, ale 
aj väčších výrobcov, je Salón vín ČR. So za-
kúpeným pohárom a  presne vymedzeným 
časom sa pohybujete v podzemných priesto-
roch Valtického zámku, kde môžete ochutnať 
to najlepšie, čo sa na terasách moravských 
viníc urodilo. Najpestovanejšími odrodami na 
Morave sú síce Veltlínske zelené a  Svätovav-
rinecké, tu však nájdete široké spektrum vín. 

Spolu je ich stovka a pri žiadnom víne nechý-
bajú základné informácie o  odrode, pestova-
teľovi ani o spektre chutí, ktoré ponúka. Ak 
ste ten, ktorý potrebuje medzi ochutnávaním 
vína prehrýzať aj syr, môžete si ho zakúpiť pri 
vstupe do priestorov. Prekvapí azda len to, že 
v ponuke boli len od dvoch výrobcov – litov-
ského, ktorého poznáme aj z  pultov našich 
obchodných prevádzok, a slovenského z Lip-
tovskej mliekarne. Na zrejúcich syroch Gerlach 
alebo Kriváň si pochutnávali viacerí amatérski 
somelieri, ktorých po navyknutí sa na svieže 
prostredie Valtického zámku neraz prekvapilo, 
že po vyjdení na nádvorie zúri letné slnko. 
Je potešiteľné, že tento druh turistiky – vínnej, 
sa začína rozvíjať aj na Slovensku. Naše vína sa 
už dávno zapísali do mapy lahodných mokov 
v Európe. Zbierajú ocenenia, zaujímajú spotre-
biteľa. Teraz stojí otázka, či kontinuálny rozvoj 
dokáže byť zabezpečený aj do budúcnosti. 
Napríklad pomocou rozvoja nášho stredné-
ho odborného školstva a prebudenia záujmu 
u mládeže.
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Poľnohospodárstvo 
už dávno nie je len vecou roľníkov
Poľnohospodárstvo, ktoré si ľudia dlho ne-

všímali, začína na seba sústreďovať pozor-
nosť, a  to nielen pre klesajúce zastúpenie 

domácich potravín na pultoch. Čoraz častejšie 
sa objavujú ponuky na kúpu pôdy, ba aj celých 
družstiev. Prečo odrazu toľký záujem? „Pretože 
výroba a predaj potravín sa na celom svete stá-
va lukratívnou záležitosťou bez ohľadu na riziká 
plynúce z výkyvov počasia a burzových špekulá-
cií,“ hovorí Jaromír Matoušek, šéf agrobiznisu 
v UniCredit Bank Slovakia, rešpektovaný poľno-
hospodársky ekonóm.
  Ľudia dnes špekulujú, kam vložiť peniaze. 

Považujete investície do pôdy za bezpečne 
uložené peniaze?

Áno. Viaceré nezávislé analýzy ukazujú, že pôda 
bude hrať v budúcnosti dôležitú úlohu pre preži-
tie štátov i celého ľudstva. Kto má pod kontrolou 
pôdu, má pod kontrolou aj celý potravinový biz-
nis. Všetci potrebujeme k svojej existencii potra-
viny, preto sa pôda stala priesečníkom záujmov 
malých i  veľkých farmárov, vlastníkov i  užíva-
teľov pôdy, veľkých korporácií aj štátov. Dobre 
obhospodarovaná pôda je zárukou trvalo udr-
žateľného života. Nečudo, že sa na ňu sústreďuje 
pozornosť kapitálu aj politiky. Aj na Slovensku.
  Ak rastie apetít po pôde, je väčšia chuť 

predávať či nakupovať pozemky?
V  súčasnosti prevažuje túžba pôdu viac naku-
povať než predávať. Čím väčší je dopyt, tým viac 
rastie cena na strane potenciálnej ponuky. Nejde 
len o prirodzený ekonomický vzťah medzi dopy-
tom a ponukou. Výmera polí je de facto obme-
dzená, ľudia si to uvedomujú, a to zvyšuje cenu 
pôdy. Vlastníci ju nechcú lacno predávať, ale na 
druhej strane, nemôžu cenu vyháňať do astro-
nomických výšin. Zaujímavé je, že medzi cenou 
pôdy a jej kvalitou nie je priama úmera.
  Kto dnes nakupuje pôdu? Medzi 

poľnohospodármi sa šíria informácie, 
že čoraz viac sú to cudzinci. Aké sú vaše 
poznatky?

Záujem o pôdu majú všetci. Nielen domáci poľ-
nohospodári, ale predovšetkým slovenskí podni-
katelia, ktorí zarobili peniaze v iných odvetviach 
a  vidia ich dobré zhodnotenie v  nákupe pôdy. 
Napokon sú tu aj zahraniční investori, ktorí od 
konca deväťdesiatych rokov kapitálovo vstupo-
vali do slovenských poľnohospodárskych pod-
nikov. Sú to de iure slovenské firmy vlastnené 
zahraničnými spoločnosťami zo štátov Európskej 
únie, napríklad dánskymi, holandskými, rakúsky-
mi či nemeckými. Tieto spoločnosti na rozdiel 
od cudzincov fyzických osôb, ktoré majú mora-
tórium na nákup pôdy od vstupu Slovenska do 
Európskej únie až doteraz, mohli a  môžu pôdu 
nakupovať.
  Koľko pôdy môžu obhospodarovať 

poľnohospodárske podniky vlastnené 
zahraničným kapitálom?

Na to nedá v tejto chvíli nikto jednoznačnú a vy-
čerpávajúcu odpoveď. Takáto štatistika, hoci by 
sa zišla nielen kvôli prehľadu o predaji pôdy cu-
dzincom, sa na Slovensku nevedie. Existujú len 
rôzne viac či menej presné odhady.
  Vaša banka roky financuje 

poľnohospodárske podniky. Istý prehľad 
o nákupoch a predajoch teda musíte mať. 
Čo z neho vyplýva?

Predpokladáme, že firmy so zahraničnou kapitá-
lovou účasťou môžu obhospodarovať do 40 tisíc 

hektárov poľnohospodárskej pôdy, pričom môžu 
mať nakúpené vlastnícke podiely k parcelám na 
ploche okolo 25 tisíc hektárov. Z celkovej výmery 
poľnohospodárskej pôdy 2,4 milióna hektárov to 
predstavuje okolo jedného až dvoch percent.
  Európu už piaty rok sužuje kríza. 

Povzbudzuje to slovenské firmy vlastnené 
cudzincami k nákupom pôdy?

Zdá sa nám, že sa ich apetít po pôde významne 
znížil. Pred krízou stál hektár poľnohospodárskej 
pôdy v  Dánsku 40  tisíc eur, kým na Slovensku 
štartoval pri tisícke eur. To, samozrejme, lákalo 
k  nákupom pôdy. Lenže kým v  Dánsku sa dajú 
nakúpiť ucelené bloky pozemkov, ktoré majú 
jednoznačných vlastníkov, na Slovensku má 
jeden pozemok stovky vlastníkov často s minia-
túrnou výmerou a  dedičsky nevysporiadaným 
vzťahmi. To komplikovalo a  naďalej komplikuje 
predaj pôdy. Medzitým sa pomery zmenili. Poľ-
nohospodárska pôda na Slovensku zdražela, keď 
sa hektár predáva zhruba od dvoch do štyroch 
tisíc eur, zároveň v  dôsledku poklesu cien poľ-
nohospodárskej pôdy v Dánsku tamojšie banky 
zmenili svoj pohľad na zábezpeky úverov pros-
tredníctvom pôdy. Začali znižovať úverové limity 
a tým zúžili priestor na ďalšie nákupy. Objavujú 
sa však noví investori z  Rakúska a  informácie 
o možnostiach investovať do pôdy zháňali aj zá-
ujemcovia až z Číny.
  To iba podporuje špekulácie okolo obchodu 

s pôdou.
Akokoľvek je pôda výnimočný prírodný feno-
mén, je to aj tovar. A ako tovar sa stáva aj pred-
metom rôznych špekulácií. Nemožno vylúčiť, 
že o pôdu sa interesujú zahraniční investori, ale 
kľúčovými sú slovenskí hráči. Práve oni nakupujú 
pôdu s cieľom akéhokoľvek druhu investovania. 
Zdôrazním, že nakupujú predovšetkým vlastníc-
ke podiely na pôdu a predpokladajú, že v ďalšom 
procese pôdu scelia.
  O čo ide týmto podnikateľom?
Možno rozlíšiť tri podnikateľské prúdy. Niektorí 
majú seriózne podnikateľské projekty a chcú na 
pôde hospodáriť. Iní uvažujú, že po scelení pôdu 
predajú so ziskom, alebo ako držitelia rozhodu-
júceho balíka vlastníckych podielov budú mať 
lepšiu vyjednávaciu pozíciu pri zvyšovaní ceny 
nájmu za pôdu. Takéto počínanie je typické pre 
rentiérov.
  Ako na tento vývoj reagujú 

poľnohospodári?
Znervózňuje ich. Či ide o  družstvá, akciovky, 
eseróčky alebo súkromne hospodáriacich roľní-
kov, všetci sa cítia byť ohrození. Preto sa usilujú 
nakúpiť časť pôdy, na ktorej hospodária. Rastie 
hlad po úveroch na nákup pôdy. Obchod s pô-
dou začali financovať banky a  Ministerstvo pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka pripravilo pre 
poľnohospodárov v spolupráci so Slovenskou zá-
ručnou a rozvojovou bankou úverovú linku Moja 
pôda. Trh s pôdou, akokoľvek ho komplikuje roz-
drobené a nevysporiadané vlastníctvo k pozem-
kom, sa začína hýbať. Vec má však jeden háčik.
  Pôda nie je lacná a poľnohospodárom na jej 

kúpu chýbajú voľné zdroje.
Presne. Voľný kapitál majú investori, ale poľno-
hospodárskym podnikom chýbajú na nákup 
pôdy peniaze, preto si naň musia zobrať úver. 
Ide o značné obnosy, ku ktorým sa možno dostať 
prostredníctvom dlhodobých úverov s  nároč-
ným splátkovým kalendárom.

  V slove náročný cítiť istú obavu. Z čoho ju 
ako človek, ktorý sa celý život pohybuje 
v poľnohospodárstve a bankovom sektore, 
máte?

Je správne, keď sa poľnohospodári usilujú pevne 
usadiť na pôde, na ktorej gazdujú. Každý farmár 
sa cíti istejší, keď chodí po vlastnej, nie prenaja-
tej zemi. Lenže všetci musia myslieť aj na to, ako 
budú financovať hospodárenie na pôde. Keď 
budú chcieť modernizovať svoje hospodárstva 
napríklad z Programu rozvoja vidieka a budú už 
mať požičané peniaze na nákup pôdy, nebude 
jednoduché získať úvery na nové stroje a splácať 
ich zároveň s  úverom na pôdu. Preto treba byť 
obozretný.
  Majú však poľnohospodári na výber?
Pokiaľ premýšľajú strategicky, musia aspoň istú 
ohrozenú časť pôdy v  chotári, ktorý obhospo-
darujú, nakúpiť. Ak ju nenakúpia, aj tak sa časom 
zvýši nájomné za pôdu a náklady farmárov tak či 
tak stúpnu. Situácia vo svete aj Európe ukazuje 
na to, že investícia do pôdy je dobrá investícia. 
Všetky analýzy nasvedčujú tomu, že trhy s  poľ-
nohospodárskymi surovinami a výrobkami majú 
tendenciu dlhodobo rásť.
  Kríza prehodnocuje vzťah k pôde 

a prínosom z nej. Myslíte si, že sa 
k hospodáreniu môžu vrátiť vlastníci pôdy, 
ktorí prišli o prácu vo svojich pôvodných 
povolaniach?

Ak má poľnohospodárstvo priniesť oživenie 
vidieka a  poskytnúť prácu väčšiemu počtu ľu-
dí ako v  súčasnosti, malo by byť podnikateľsky 
viacfarebné. Ľudia si uvedomujú, že celé roky 
mali z prenájmu pôdy neveľký príjem. Majú dve 
možnosti: buď pôdu predajú, alebo začnú na nej 
sami hospodáriť. Nájom ich neuživí. Pre mladých 
ľudí to môže byť alternatíva. Ale musí to byť al-
ternatíva efektívna a trvalo udržateľná. Nejde len 
o pôdu, ale aj stroje, farmy a celkový efekt z hos-
podárenia. Mladým treba ponúknuť komplexný 
program vrátane využitia fondov Európskej únie. 
Napriek tomu postaviť sa na vlastné nohy nebu-
de jednoduché.
  Len preto, že ľuďom chýba základný 

kapitál?
Peniaze nie sú vždy ten najväčší problém. Za 
posledné roky klesla v  spoločnosti prestíž poľ-
nohospodárstva, čo sa medzi mládežou prejavilo 
poklesom záujmu o  poľnohospodárske vzdela-
nie. Ba aj tí, čo získajú maturitu v odbore alebo 
vysokoškolský diplom, mieria často mimo poľ-
nohospodárstva. Keď banka, v  ktorej pracujem, 
chcela podporiť absolventov poľnohospodárskej 
univerzity smerujúcich po škole rovno na far-
mu, hľadali sme ich div nie ako ihlu v kope sena. 
V  spoločnosti treba hovoriť nielen o  mechaniz-
moch podporujúcich samotné podnikanie na 
pôde, ale vytvárať atmosféru, ktorá bude viac 
žičlivá voči poľnohospodárom.
  Čo nevidieť odíde z poľnohospodárstva 

generácia, ktorá začala pracovať ešte za 
socializmu. Kto príde po nej?

Najlepšie by bolo, keby podnikanie prevzala 
mladá generácia štyridsiatnikov a ešte mladších 
ľudí. Mladší a  vzdelanejší zakrátko po transfor-
mácií družstiev odišli za lepšie honorovanou 
prácou do iných odvetví a  náhrada namiesto 
nich prichádzala len sporadicky. Dnes sa ľudia 
pracujúci v  poľnohospodárstve rýchlo blížia 
k  hranici dôchodkového veku. Veľmi nezveli-
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čím, ak poviem, že zo zeleného odvetvia sa stá-
va strieborné. Len málo podnikom sa podarilo 
udržať kontinuitu, vychovať si náhradníkov. Ale 
začína sa to meniť!
  Na čele družstiev stoja neraz manažéri, 

ktorí majú 65 aj viac rokov. Sú ešte schopní 
ťahať podniky dopredu?

Je to samozrejme individuálne, veď niekto je sta-
rý už v štyridsiatke a iný aj v šesťdesiatke hýri ná-
padmi a má silu podnikať. Na margo generácie 
manažérov šesťdesiatnikov by som podotkol, že 
ide o ojedinelé pokolenie. Je to generácia, ktorá 
prežila za svoj život toľko, čo nezažilo päť gene-
rácii rakúskych sedliakov. Mnohí z nich úspešne 
pretransformovali družstvá na družstvá podielni-
kov a premenili ich na výkonné moderné agro-
firmy. Ale bez ohľadu na to, že v celej Európe sa 
posúva vek pre odchod do dôchodku, všetci sa 
musia obzerať po svojich nástupcoch.
  Nebudú sa družstvá predávať, pretože 

manažéri ich majetkovo ovládli, ale nemajú 
priamych následníkov?

Takýto vývoj sa nedá vylúčiť, pretože majorit-
ný balík podielov väčšiny poľnohospodárskych 
družstiev je v rukách manažérov. Len v menšine 
družstiev zostalo vlastníctvo roztrieštené. Nie-
ktorí majoritní vlastníci nemajú nasledovníkov 
a naozaj sa snažia svoje podiely predať.
  Koľko družstiev už zmenilo či v blízkej 

budúcnosti zmení vlastníka?
Nepoznám presné číslo, ale proces nákupu pod-
nikov cez družstevné podielnické listy alebo 
podiely v obchodných spoločnostiach sa rozbe-
hol. Možno hovoriť o desiatkach podnikov. Pre-
cedensom sa stal predaj PD Kalná nad Hronom. 
Odhadujem, že na predaj môže byť 20-30 pod-
nikov.

  To je dosť.
Áno, dosť. Keď uvážime, že sa predávajú väčšie 
podniky, majiteľa môžu zmeniť firmy hospodá-
riace na ploche 30-40 tisíc hektárov poľnohospo-
dárskej pôdy.
  Kto sú kupci?
Väčšinou ide o slovenských investorov.
  Čo vedie slovenských podnikateľov k tomu, 

aby kupovali poľnohospodárske podniky?
Je to rôzne. Niektorí majú v  družstvách či ese-
róčkach pohľadávky a kapitalizujú ich prevzatím 
a  kúpou zadlženého podniku. Iní majú voľné 
zdroje a vidia v poľnohospodárstve aj vzhľadom 
na európsku dotačnú politiku relatívne bezpeč-
ný a výnosný biznis. Prichádzajú s dobre pripra-
venými projektmi a rýchlo prebudovávajú pred-
tým horšie podniky na rentabilné firmy. Zúžia 
štruktúru poľnohospodárskej výroby, odstrihnú 
sa od prevažne stratovej živočíšnej výroby, nakú-
pia výkonné stroje a sprofesionalizovaný, no už 
menší tím pracovníkov dobre zaplatia.
  Nepovedie to k tomu, že na Slovensku 

vzniknú prevažne veľké podniky 
orientujúce sa na výrobu obilnín, kukurice 
a olejnín, ktoré sa skoncentrujú v rukách 
niekoľkých vlastníkov?

Áno, také tendencie sa črtajú, ale možno to vy-
tvorí aj viacfarebné podnikanie. V  zásade však 
veľké, jednostranne na rastlinnú výrobu špecia-
lizované farmy potláčajú priority trvale udrža-
teľného života na vidieku, nevytvárajú nové pra-
covné miesta. Som za to, aby štátna poľnohos-
podárska politika podporovala podniky, ktoré 
budú formovať komplexnejšiu podobu vidieka, 
rozvinú spoluprácu s  obcami a  posilnia tak ich 
ekonomické zázemie. Podporu treba nasme-
rovať predovšetkým do firiem, ktoré chcú hos-

podárenie na pôde diverzifikovať, majú záujem 
finalizovať rastlinnú, ale najmä živočíšnu výrobu 
a  predávať produkty v  regiónoch, kde pôsobia. 
Práve takéto firmy zamestnajú viac ľudí, vrátane 
mladých. Sú to menšie ovocinárske, zeleninárske 
či chovateľské farmy, ktoré zachovajú pôvodný 
roľnícky ráz slovenského vidieka.
  Tvár slovenského poľnohospodárstva 

a vidieka najprv zmenila kolektivizácia a po 
nej transformácia družstiev a privatizácia 
štátnych majetkov. Kam vlastne 
smerujeme?

Šesťdesiatročná história sa nedá zmazať a  od-
znova prepísať. Roľníctvo ako stav prestalo exis-
tovať. Hovoríme o  poľnohospodároch, farmá-
roch, ale správnejšie i presnejšie by bolo možno 
vravieť o podnikateľoch, manažéroch. Iste máme 
aj farmárov, ktorí sú manažérmi aj výkonnými 
pracovníkmi zároveň, ale v  slovenskom poľno-
hospodárstve musíme vidieť aj tisíce zamestnan-
cov. A  nezabúdajme, že poľnohospodárstvo už 
dávno nie je len vecou poľnohospodárov, ale aj 
ostatných vidiečanov. Všimnime si, ako sa zmeni-
li vidiecke sídla a to, ako poľnohospodárstvo vní-
majú sami vidiečania. Mnohým z nich pozatvára-
né farmy dobytka a ošípaných vôbec nechýbajú.
  Udrží si slovenské poľnohospodárstvo 

živočíšnu výrobu? Úplne sa prepadla 
výroba bravčového mäsa, v ktorom sme 
boli sebestační.

Veľmi by som si prial, aby Slovensko malo prime-
raný podiel živočíšnej výroby na celkovej poľno-
hospodárskej výrobe, ktorý ukazuje na pestrosť 
poľnohospodárskeho podnikania a  využitie prí-
rodných zdrojov. Doterajší vývoj trhu tomu však 
nie je veľmi naklonený.
  Je trh silnejší ako želania a zámery oživiť 

výrobu mäsa?
Trh je silnejší ako možnosti podpory odvetvia 
pri splnení parametrov a  podmienok Európskej 
únie. Aspoň nateraz. Zatiaľ podniky hrajú na is-
totu a tou živočíšna výroba nie je. Zvýšiť vlastnú 
produkciu mäsa znamená obnoviť nielen farmy, 
ale aj mäsospracovateľské zázemie a mať istotu 
v  predaji. Celá táto štruktúra je narušená. Tam, 
kde ešte držia farmy pri živote, robia tak z istého 
profesionálneho vzdoru. Dlhodobo však takýto 
vývoj nie je udržateľný.
  Pozerajúc sa do budúcnosti ste viac 

optimista či pesimista?
Určite optimista. Keď sa pozrieme na hospodáre-
nie poľnohospodárskych podnikov, z bankárske-
ho hľadiska na ich bilancie a výsledovky, vidno, 
že ich majetok rastie. Iste, želali by sme si, aby 
ho niektoré firmy využívali lepšie, ale dôležité 
je, že podniky sa dostali do pásma zisku, dokážu 
investovať a  rozvíjať sa. Do roku 2020 príde do 
odvetvia prostredníctvom európskych zdrojov 
okolo 160 miliárd starých korún. A  to je predsa 
obrovská suma v prepočte na hektár pôdy. Keď 
s ňou budeme dobre zaobchádzať, dá sa vybu-
dovať poľnohospodárstvo, ktoré môže obstáť 
v  konkurenčnom prostredí Európskej únie aj 
blízkej Ukrajiny a Ruska.
  Kto bude hrať prvé husle v slovenskom 

poľnohospodárstve o dvadsať rokov?
Prial by som si, aby prím hrali slovenskí poľno-
hospodári. Aby boli silní, integrovaní a  spolu-
pracujúci medzi sebou. Aby vytvárali spoločné 
projekty. Tu vidím najväčšiu slabinu. Hranice 
v Európe sa síce stierajú, ale napriek tomu je únia 
zväzkom národných štátov, ktoré si zakladajú na 
tom, že pôdu obrábajú najmä príslušníci daného 
štátu. Je to správne, lebo cez pôdu a  potraviny 
sa ľudia identifikujú so svojou krajinou. Voľný 
pohyb kapitálu je realitou, ale istá primeraná re-
gulácia v podnikaní na pôde by mala byť. To však 
neznamená, že cudzinci u nás nebudú podnikať.
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Traktory JOHN DEERE 6M - kvalita, spoľahlivosť, univerzálnosť

Spoločnosť John Deere, ktorá oslávila minulého roku 175. výročie svojho založenia, je
v súčasnosti najväčším výrobcom traktorov na svete. Nové úsporné motory PowerTech
PVX s technológiou 4V-HPCR, VGT a EGR dosahujú vyšší krútiaci moment, oveľa lepšiu
pružnosť, spĺňajú emisný stupeň IIIB a pritom vyžadujú iba naftu. K dispozícii sú motory
so 4 a 6-valcami s menovitým výkonom 115 – 170 koní.

Osvedčená celorámová konštrukcia, odpružená predná náprava, výkonná hydraulika
a integrovaný predný vývodový hriadeľ s TBZ umožňujú všestranné využitie a poskytujú
dlhú životnosť. K dispozícií sú tri reverzné prevodovky s manuálnym alebo automa-
tickým radením prevodových stupňov pod zaťažením. To umožňuje ideálne využiť výkon
motora a tým dosiahnuť maximálnu hospodárnosť ako na poli tak aj v doprave. Prie-
stranná kabína s jednoduchým nastavovaním a ovládaním stroja poskytuje obsluhe ten
najvyšší komfort. 

Používanie traktorov značky John Deere znamená profitovať rok čo rok a to zásluhou
vynikajúcej spoľahlivosti a životnosti. Nové traktory John Deere 6M, to je pokračovanie
legendárnej rady 6000. 

Preto neváhajte a dohodnite si stretnutie so svojim predajcom John Deere ešte dnes
pre získanie čo najviac informácii.

demonštrácia
spoľahlivosti 

spol. s r.o.                                        Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno, www.agroservis.sk             

• Agroservis spol. s r.o., prevádzka Komárno, Močenok 

• Agroservis - Západ s.r.o., prevádzka Trnava, Bánovce nad Bebravou, Levice, Radošina, Veľ ké Uherce 

• Agroservis - Stred s.r.o., prevádzka Rimavská Sobota, Detva, Oravská Poruba, Važec, Turnianska Nová Ves 

• Agrokom - Plus spol. s r.o., prevádzka Prešov, Michalovce
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Brusel hľadá uzdu  
na nekalé praktiky obchodu
Napäté vzťahy medzi obchodnými 

reťazcami a dodávateľmi potravín 
nie sú slovenským špecifikom. 

Veľké obchodné systémy uplatňujú tzv. 
nekalé praktiky nielen v nových, ale aj 
starých členských krajinách. Tvrdí to Igor 
Šarmír, člen Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru za Slovensko. Na 
vojnu medzi potravinármi a obchodom 
zareagovala aj Európska komisia vydaním 
Zelenej knihy o nekalých obchodných 
praktikách.

  Znamená vydanie Zelenej knihy 
prelom v tichej obchodnej vojne 
medzi dodávateľmi potravín 
a obchodníkmi? Čo je vlastne 
bojiskom, ktoré spotrebiteľ 
nevidí?

Reťazce dnes súperia o spotrebiteľa 
predovšetkým cenou potravín. 
Náklady tohto zápasu však uhrádzajú 
najmä dodávatelia potravín, ktorí 
platia rôzne poplatky. Aj „láskavosť“ 
obchodných reťazcov, že tovar 
vôbec zalistujú, teda zaradia medzi 
predávané výrobky, za lepšie 
umiestenia výrobku na pulte až 
po pravidelné vynucovanie si 
zliav na cenové akcie a rôzne tzv. 
spätné bonusy. Nie je to prax len na 
Slovensku, táto rakovina zasiahla 
predaj potravín v celej Európe.

  Obchodníci však vnímajú 
problém inak. Chceš byť na pulte, 
spolupodieľaj sa na riziku. Čo je 
zlé na tejto logike?

To, že obchodné reťazce zneužívajú 
svoju dominantnú pozíciu na trhu. 
Systémom rôznych poplatkov preniesli 
podnikateľské riziko z predaja potravín 
na dodávateľov. Je to nielen neetické, 
nemravné, ale v konečnom dôsledku 
to má zničujúce dosahy na výrobu 
potravín predovšetkým v nových 
členských krajinách únie. A v starých 
to prispieva k vyraďovaniu z trhu 
malých a stredných výrobcov potravín, 
ako aj farmárov. Stláčanie cien mlieka má 
likvidačné dôsledky nielen na slovenských, 
ale aj britských farmárov.

  Ani jeden z reťazcov nemá monopolné 
postavenie na trhu. Každý má len 

istý trhový podiel a spotrebiteľom 
konkurencia medzi nimi vyhovuje. Nie 
je to vari pravá hospodárska súťaž?

Nie je, pretože reťazce dosiahli svoje 
dominantné postavenie vytvorením tzv. 
oligopolu. Vznikla situácia, keď ani jeden 
z nich naozaj nemá monopolné postavenie, 
ale v sumáre držia v hrsti rozhodujúci balík 
predaja potravín. Európsky hospodársky 
a sociálny výbor upozornil komisiu, že 
prakticky v každej krajine únie je niekoľko 
reťazcov, ktoré v súčte vytvárajú oligopol. 
Nemusia sa ani dohovárať, znásilňujú 
dodávateľov potravín rovnakými nekalými 
obchodnými praktikami.

  Európsky hospodársky a sociálny 
výbor prijal vo februári 2013 kritický 
dokument Aktuálny stav vzťahov 
medzi obchodnými reťazcami 
a dodávateľmi potravín, v ktorom 
vyzýva komisiu, aby problémy riešila 
celoeurópskou reguláciou. Dozrel čas 
na takéto riešenie?

Výbor, v ktorom pôsobím, nemá legislatívnu 
iniciatívu. Zákon môže navrhnúť Európska 
komisia. Vzhľadom na všeobecnú 
nespokojnosť sme za radikálnu novelu 
legislatívy zameranej na hospodársku súťaž. 
Ide o to, aby za dominantné boli uznané 
nielen monopoly, ale i oligopoly, ktoré reálne 
vytvorili obchodné reťazce naprieč celou 
Európskou úniou.

  Doteraz sa na úrovni EÚ presadzoval 
vo vzťahoch medzi dodávateľmi 
a obchodníkmi skôr princíp 
samoregulácie alebo odvolávanie sa na 
dodržiavanie etických princípov. Prečo 

by mal regulovať citlivé obchodné 
vzťahy zákon, a nie trh?

Pretože pomery sa zmenili. Voľná súťaž 
ako taká má tiež svoje pravidlá, nad 
ktorými dohliadajú protimonopolné 
úrady. Európska komisia, ktorá 
niekoľko rokov mala snahu riadiť 
problematiku nekalých praktík, mení 
názor. Svedčí o tom v januári vydaná 
Zelená kniha, kde komisári vôbec 
po prvý raz pripustili, že zmluvná 
sloboda v niektorých vzťahoch 
vôbec nemusí existovať. Zdá sa, že 
komisia si do určitej miery osvojila 
logiku prezentovanú Európskym 
hospodárskym a sociálnym výborom.

  Dospeje Európska komisia 
k tomu, aby prijala jeden na 
európskej úrovni platný zákon 
o obchodných reťazcoch? Takúto 
legislatívnu úpravu v nejakej 
úprave má už viacero krajín.

Skôr či neskôr komisia prijme nejaké 
zákonné riešenie. Presvedčila sa 
totiž, že samoregulácia vzťahov 
nefunguje. Ani tzv. Fórum na vysokej 
úrovni pre potravinový reťazec zatiaľ 
neprinieslo a nesplnilo doň vkladané 
očakávania. Pokrivené obchodné 
vzťahy nenapravia reči, ale regule dané 
zákonom. Zmenu signalizuje aj to, že 
traja európski komisári pre vnútorný 

trh, konkurenciu a poľnohospodárstvo 
vyjadrili vo svojom tlačovom vyhlásení z 5. 
decembra 2012 rozčarovanie nad práve 
podpísaným implementačným rámcom 
„Fóra“ pre tzv. dobré obchodné praktiky 
a pripustili, že sa komisia môže vrátiť 
k myšlienke regulácie. K zákonu sa pomaly, 
ale isto schyľuje.
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Podnikáte v agrobiznise?

S nami
dosiahnete
výsledky.
Už dlhé roky sa pohybujeme v oblasti
agrobiznisu a sme pre vás silným
a skúseným partnerom, na ktorého
sa môžete kedykoľvek spoľahnúť.

www.unicreditbank.sk
UniTel 0800 180 180
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