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Čaká nás obdobie plné zmien
GABRIELA MATEČNÁ
podpredsedníčka vlády, 
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vážení priatelia poľnohospodárstva a potravinárstva, 
milí čitatelia, aj keď si to často neuvedomujeme, 
sme krajina, ktorá vlastní nesmierne prírodné bo-

hatstvo. Máme dostatok kvalitnej vody, čistý vzduch, 
úrodnú pôdu a skoro polovicu plochy Slo-
venska tvoria lesy. A  to v  súčasnej dobe 
ani náhodou nie je samozrejmosť. Pretože 
my sa neboríme ani s hladomorom, ani so 
škodlivými potravinami či ekologickými ka-
tastrofami, ani s  nedostatkom pitnej vody, 
dokonca ani s  obrovskými požiarmi, ktoré 
naposledy zachvátili viaceré krajiny. O  to 
viac by sme si mali naše prírodné bohatstvo 
vážiť a chrániť ho.

Zem sa totiž mení. To, čo dnes považu-
jeme za samozrejmosť, môžeme veľmi rých-
lo stratiť. Pred dvadsiatimi rokmi by sa azda 
zdalo, že pojem globálna zmena klímy je len 
pesimistický scenár niekoľkých futurológov 
a  tvorcov sci-fi žánru, ale dnes už takmer 
nikto nepochybuje o  tom, že klíma sa na-
ozaj mení. A  bytostne sa tento jav dotýka 
nás všetkých.

Horúčavy na Slovensku toto leto pre-
siahli 35 stupňov. To je teplota, ktorú sme 
kedysi poznali len z  filmov a  z  dovoleniek 
v  južných destináciách. Rozpálené ulice 
miest a rozhorúčené múry budov prakticky 
znemožňujú život na uliciach, ale aj v práci 
či dokonca doma. Pred dvomi rokmi sme 
zase zažili rekordné jarné mrazy, o  akých 
sme v  našich zemepisných polohách ne-
chyrovali 60 rokov. Tento rok je mimoriadne 
suchý a nedostatok jarnej vlahy sa premie-
ta do zníženej produkcie napríklad obilnín. 
Farmári rátajú výpadky tržieb spôsobené 
suchom v  miliónoch eur. Júlové záplavy 
v Tatrách spôsobili škody nielen v prírodnej 
rezervácii, ale aj na majetku ľudí. Úhrn zrá-
žok siahal na historické rekordy.

Zmena klímy zásadným spôsobom 
ovplyvňuje aj poľnohospodárstvo. Najtep-
lejšie oblasti Slovenska sa sťahujú na sever. 
Na juhu našej krajiny sa dajú dopestovať 
figy, kivi či mandle. Kukurica sa už pestuje na Liptove 
a Orave. Pred nami stojí otázka, ako môžeme globálnej 
zmene klímy zabrániť alebo ju spomaliť.

Ak si budeme chcieť zachovať súčasnú úroveň pesto-
vania plodín a chovu zvierat, čakajú nás náročné úlohy. 
Bude treba oveľa lepšie hospodáriť s  vodou a  pôdou. 
Poľnohospodári budú musieť oveľa viac investovať do 
závlahových systémov, odvodňovacích kanálov, čerpa-
cích staníc alebo vodných nádrží.

Tento rok sme sa aj my pustili do systémových opat-
rení v poľnohospodárstve, globálnu zmenu klímy nevyní-
majúc. Z Programu rozvoja vidieka sme vyčlenili 22 milió-
nov eur, ktoré sú určené na výstavbu, rekonštrukciu a aj 
modernizáciu závlahových systémov.

V auguste tohto roku sme tiež ohlásili podporné opat-
renie vo výške 50 miliónov eur, ktorého cieľom bude 
zvýšiť podiel slovenských výrobkov na pultoch. Poľno-

hospodári budú môcť investovať do výstavby objektov 
a skladovacích kapacít, zvýšiť efektívnosť výroby či spus-
tiť produkciu nových výrobkov.

Okrem spomínaných financií pripravujeme budúci rok 
aj ďalšiu významnú investíciu pre poľnohospodárov, kto-
rá budú pochádzať zo štátneho rozpočtu, resp. zo za-
vedenia osobitného odvodu od obchodných reťazcov. 
Počítame rádovo s desiatkami miliónov eur. Určené budú 

na vytvorenie rizikového a marketingového fondu na pod-
poru slovenských potravín a na budovanie závlahových 
systémov.

Pomôcť zmierniť následky globálnej zmeny klímy, to je 
výzva pre všetkých manažérov, ktorí pôsobia v agrosek-
tore. Uvedomujem si, že zvládnuť túto úlohu vôbec nie 
je jednoduché. Kvalitné slovenské poľnohospodárstvo sa 
preto bez šikovných a  zručných manažérov nezaobíde. 
Takých, ktorí sa popasujú nielen so spomínanou zmenou 
klímy, ale musia a  budú musieť riešiť aj otázky konku-
rencieschopnosti, investícií či inovácií. Len pri vzájomnej 
spolupráci môžeme dosiahnuť zvýšenie kvality sloven-
ského poľnohospodárstva a  práve preto nás teší, že 
medzi poľnohospodármi si našla svoje miesto prestížna 
súťaž TOP Agro.

Blahoželám všetkým oceneným!
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Poľnohospodárstvo ako zrkadlo
JOZEF SEDLÁK
predseda Klubu poľnohospodárskych novinárov

Možno ešte nikdy nečelilo slovenské 
poľnohospodárstvo toľkým výzvam 
ako na sklonku druhého desaťročia 

tretieho tisícročia. Naplnili sa predpovede 
meteorológov o  rastúcom výskyte extrém-
nych prejavov počasia a trh s agrokomodi-
tami sa správa čoraz nevypočítateľnejšie. 
Zabezpečiť prosperitu podniku za týchto 
podmienok si vyžaduje aj pri dobrom tech-
nologickom zázemí veľkú znalosť veci, dar 
predvídavosti, veľa obetavosti a, veruže, aj 
kúsok šťastia.

Do hry na poliach a farmách však vstúpilo 
aj množstvo iných faktorov. Zmenila sa le-
gislatíva upravujúca nájomné vzťahy k pôde, 
celá jar sa niesla v znamení úkladnej vraždy 
novinára Jána Kuciaka zaoberajúceho sa o. i. 
aj agrodotačnými kauzami. Vzápätí vypukli 
protesty východoslovenských poľnohospo-
dárov. Nemožno nepripomenúť tieto udalos-
ti. Práve ony okorenili atmosféru, v ktorej sa 
začala na Slovensku posudzovať Spoločná 
poľnohospodárska politika EÚ na obdobie 
rokov 2020 až 2027, ktorá môže priniesť stro-
povanie dotácií. Napätie hustlo aj v dôsled-
ku mimoriadne nízkej štátnej pomoci, ktorú 
vláda na poslednú chvíľu zvýšila uvoľnením 
30 miliónov eur pod titulom zelená nafta.

Nehľadiac na toto všetko sa manažmenty 
podnikov museli postaviť zoči voči problé-
mom všedného dňa. Lebo napokon dňom 
úrody príde deň zúčtovania a ten ukáže, čo-
ho je kto hoden. Práve to núti manažérov, 
aby si zachovávali nad všetkým, čo sa okolo 
nich deje, nadhľad a sústreďovali sa na veci, 
ktoré sú kľúčové pre rozvoj podniku či rodin-
ného hospodárstva.

Nepochybne súčasťou práce dobrého 
poľnohospodára je schopnosť improvizá-

cie. To prináša a  vyžaduje nevyspytateľné 
počasie, globálny trh, ale na Slovensku aj 
podmienky, v akých sa rozvíja poľnohospo-
dárstvo. Manažérom dnes najviac chýbajú 
jasné národné rámce, nielen finančné, ale 
aj spoločenské, v akých sa odvetvie rozvíja 
a bude rozvíjať.

Improvizovať možno, ale improvizácia 
nesmie trvalo nahrádzať koncepčnú prácu. 
Miera zneistenia v odvetví sa blíži k vrcholu, 
pretože stále nie sú známe a jasné základné 
veci: aké poľnohospodárstvo vlastne chce-
me mať, kto a čo má byť jeho fundamentom, 
koľko národných peňazí je doň štát ochotný 
vložiť. Tieto veci treba konečne sformulo-
vať a na rovinu povedať poľnohospodárom 
aj celej spoločnosti – či to s  potravinovou 
sebestačnosťou myslia slovenskí politici 
vážne, alebo ju používajú len ako predvo-
lebnú tému, na ktorú nehľadiac na záväzky 
v programových vyhláseniach, rýchlo zabú-
dajú.

Poľnohospodárstvo je súčasťou ekono-
miky, má mnohoraké, nielen výživové funk-
cie smerom k spoločnosti, je zložkou aktívne 
ovplyvňujúcou prírodné prostredie, je zrkad-
lom fyzického i psychického zdravia spoloč-
nosti. Neuvideli by sme dnes v tomto zrkadle 
gogoľovsky pokrivenú tvár? Nenadávajte 
však na zrkadlo, ak sa v ňom objaví skrivená 
tvár, odkázal – aj nám – veľký dramatik 19. 
storočia. Zrkadlo – poľnohospodárstvo – za 
to nemôže

Tohtoročná súťaž Top Agro ako každý 
rok upriamila pozornosť na nadštandard-
né manažérske výkony. Prinášame príbehy 
úspešných mužov a žien, ich postupy a vô-
bec ich podnikateľský koncept môžu byť 
inšpiráciou nielen pre ostatných poľnohos-
podárov, ako dobre hospodáriť. Zároveň sú 
bohatým študijným materiálom aj pre tých, 
ktorí analyzujú hlavné vývojové trendy v slo-

venskom poľnohospodárstve a  hľadajú vý-
chodiská ako ďalej. A my viac než kedykoľ-
vek predtým potrebujeme vedieť, ako ďalej.

Buďme optimisti a  učme sa preto aj 
z minulosti. Nedávno uplynulé 20. storočie, 
ktoré sme zažili, bolo plné zvratov, úpadku, 
ale aj veľkých vzostupov. O  rozvoj sa vždy 
pričinili nastupujúce pokolenia hospodárov 
– vzdelanejší synovia a  dcéry prekonávali 
otcov a matky. Svojou energiou zveľaďovali 
ich skúsenosti, obohacovali ich a  rozvíjali. 
Táto generácia dnes chytá do rúk kormidlo 
poľnohospodárskej lode. Jej prednosťou je 
priamosť, rozhodnosť pomenovať veci pra-
vým menom, chuť meniť stereotypy.

Áno, musíme mať guráž na zmenu. Kra-
jina, ktorá má napriek všetkým excesom 
počasia a  cenovému vlnobitiu globálneho 
trhu stále veľmi dobré podmienky na rozvoj 
poľnohospodárstva, musí a môže dosiahnuť 
viac. Chceme jesť čerstvé, teda naše potra-
viny. Ak ich budeme mať, budeme mať pod 
kontrolou nielen vlastnú krajinu, ale aj vlast-
né zdravie. Boj o emancipáciu seba samých 
v podmienkach globálneho trhu sa neskon-
čil, iba sa rozhorel s novou silou.

Poľnohospodárstvu môžeme pomôcť aj 
my, ktorí narábame so slovom a  obrazom. 
Nech sú vždy pravdivé, menej povrchné, 
nech sú kritické, ale nie vytrhnuté z kontex-
tu, nech prinášajú povzbudenie i zadosťuči-
nenie.

Priatelia, a ešte niečo sa žiada dodať na 
záver. Ďakujeme za všetku podporu, ktorú 
ste nám prejavili pri príprave tohtoročného 
už 23. ročníka súťaže Top Agro. Bez vašej 
ústretovosti a pochopenia by ročenka, ktorú 
držíte v  rukách, i  podujatie venované vám, 
nemohli uzrieť svetlo sveta.

Nech žije a prekvitá slovenské 
poľnohospodárstvo.
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V jednote tkvie úspech
EMIL MACHO
predseda Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory

Po určitom čase sa každý z nás obze-
rá späť a hodnotí, či bol v uplynulom 
období úspešný, alebo nie. Úspech je 

však naozaj ťažko merateľná veličina. Mno-
hí odborníci za úspech považujú uspokojivé 
dosiahnutie hodnotného cieľa. Venovať sa 
poľnohospodárstvu, a teda vytváraniu obži-
vy pre naše obyvateľstvo, najmä v podmien-
kach, ktoré na Slovensku aktuálne máme, je 
bezpochyby hodnotný cieľ.

V  rebríčku súťaže TOP Agro Slovensko 
sa nachádzajú tí najlepší manažéri a  pod-
niky v agropotravinárskom sektore. Víťazmi 
sú však pre mňa všetci tí, ktorí sa poľno-
hospodárstvu na Slovensku aktívne venujú 
– pestujú a chovajú, zamestnávajú ľudí bez 
ohľadu na to, či obhospodarujú tritisíc alebo 
päť hektárov pôdy. Pretože to je skutočne 
hodnotný cieľ, ktorý sa všetci poctiví poľno-
hospodári rozhodli dosiahnuť.

Som veľmi rád, že dodatočná pomoc vo 
výške 34 miliónov eur na podporu živočíšnej 
výroby a špeciálnej rastlinnej výroby smero-
vala na konci leta k chovateľom a pestova-
teľom. Ak však chceme naozaj konkurovať 
našim susedom, musíme ísť ešte ďalej. Pre-
to pokračujeme a  bojujeme za presadenie 
požiadavky na štátnu pomoc vo výške 70 
miliónov eur pre agropotravinársky sektor 
na rok 2019. K  ďalším prioritám najväčšej 
agropotravinárskej samosprávy na Sloven-
sku patrí aj zavedenie systému riadenia rizík 
či zvýhodnené úvery pre našich potraviná-
rov.

V rámci formovania novej Spoločnej poľ-
nohospodárskej politiky sa SPPK začala 
aktívne zapájať do odbornej debaty na me-
dzinárodnom poli už v  roku 2017. V  marci 

minulého roku sme iniciovali stretnutie, na 
ktorom bola podpísaná Bratislavská dekla-
rácia. Dnes jej obsah podporuje 10 agropot-
ravinárskych samospráv z  členských krajín 
Európskej únie. Neskôr sme spoločne s ko-
legami z  Českej republiky vytvorili Konzor-
cium, aby bol náš hlas v Bruseli silnejší a aby 
sme pre našich poľnohospodárov a potravi-
nárov zabezpečili čo možno najlepšie pod-
mienky na otvorenom európskom trhu. Aj 
všetky ďalšie kroky vedú k  zlepšeniu našej 
informovanosti a možnostiam prinášať alter-
natívy, ktoré by mohli nahradiť neprijateľné 
riešenia spoločnej politiky. Preto ma veľmi 
teší, že SPPK vstúpila do COPA COGECA, 
v ktorej už teraz aktívne pôsobí. Dôležitý je 
aj ďalší fakt, že máme veľmi dobrú spoluprá-
cu s podpredsedom Európskej komisie pre 
energetickú úniu Marošom Šefčovičom.

Veľmi podstatnou oblasťou, na ktorej 
musíme už túto jeseň začať pracovať, je 
príprava Národného strategického rámca 
k  Spoločnej poľnohospodárskej politike, 
ktorý potrebuje každá členská krajina prijať 
k 1. januáru 2020. Aj v kontexte chystaných 
zmien európskej politiky si musíme správne 
odpovedať na otázku, čo chceme od sloven-
ského poľnohospodárstva a potravinárstva? 
Ako by mali v  budúcnosti vyzerať a  koho 
máme z  európskych a  národných zdrojov 
podporovať? Naša odpoveď je pritom jed-
noznačná: podpora musí ísť tým, ktorí chcú 
vyrábať a nie iba zneužívať dotačný systém. 
Sme preto pripravení aktívne sa spolupodie-
ľať na definícii skutočného farmára.

Kto je vlastne aktívnym farmárom? Ten, 
kto zamestnáva, produkuje potraviny, stará 
sa 24 hodín denne o zvieratá, aktívne spo-
lupracuje s miestnou samosprávou, so ško-
lami i spotrebiteľmi. Z nášho pohľadu môže 
byť aktívnym farmárom veľká poľnohospo-
dárska firma alebo mladí farmári či malé ro-

dinné podniky, ktoré diverzifikujú vidiek a sú 
jeho prirodzenou súčasťou.

Poľnohospodárstvo sa na Slovensku 
konečne stalo témou, o ktorej sa v spoloč-
nosti hovorí. Začalo sa to síce veľmi smut-
nými okolnosťami, ktoré na povrch vyplavili 
mnoho doteraz neriešených problémov. Ve-
rím, že aj tlak okolností a verejnosti pomôže 
SPPK presvedčiť kompetentných, aby sa na 
poľnohospodárstvo začali skutočne pozerať 
ako na strategické odvetvie národného hos-
podárstva. Musíme aj my otvorene hovoriť, 
že to nie je len o výške finančných prostried-
kov, ale aj o spôsobe ich prerozdelenia efek-
tívnym a transparentným spôsobom. V tejto 
oblasti chce byť SPPK veľmi aktívna a ná-
pomocná.

Prispieť k  zlepšeniu však dokážeme 
všetci. Musíme spoločne zmeniť pohľad 
spoločnosti na slovenské poľnohospodár-
stvo a  potravinárstvo – prinavrátiť mu jeho 
vážnosť a  dôležitosť. Ukážme všetkým, že 
sme tu na to, aby sme vytvárali živý vidiek. 
Dokážeme vyrábať kvalitné potraviny, ktoré 
sú bez prívlastku akýchkoľvek škandálov 
a negatívnych reklám.

Slovenská poľnohospodárska a  potravi-
nárska komora bude vyvíjať maximálne úsi-
lie, aby sme všetky prioritné témy správne 
uchopili a vyťažili z nich pre Slovensko, pre 
slovenský vidiek a slovenského spotrebiteľa 
čo najviac.

V  konečnom dôsledku chceme investo-
vať do nášho zdravia a kvality potravín, a to 
sa nám v budúcnosti určite raz vráti! Chce-
me naďalej vyrábať, nie zatvárať podniky 
a chceme život na slovenskom vidieku.

Dôkazom tohto veľavravného sloganu sú 
všetci, ktorí sa úspešne umiestnili v  súťaži 
TOP Agro 2017.

Srdečne blahoželám!
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TOP AGRO je pre nás  
pestrou mozaikou inšpirácií
MARTIN HUBINSKÝ 
manažér VÚB banky pre poľnohospodárstvo

VÚB banka je stabilným partnerom poľ-
nohospodárov. Za ostatných desať 
rokov významne rastie naša úverová 

angažovanosť v  agrorezorte a  v  súčasnosti 
dosahuje približne 400-miliónov eur. Pri fi-
nancovaní priamych platieb sme sa s 35-per-
centným trhovým podielom stali lídrom.

Ide o  logické vyústenie našej snahy vy-
chádzať poľnohospodárom v ústrety a v hor-
ších časoch ich podržať. Za ostatné roky sme 
zažili niekoľko kríz. Či už hovoríme o mliečnej 
kríze, prepade cien komodít alebo poklese 
úrod z  dôvodu klimatických zmien. Naša 
banka si vždy uvedomovala vážnosť týchto 
situácií. Cieľom bolo nájsť také riešenia, aby 
sme klientom pomohli preklenúť nepriaznivé 
obdobia. Najmä tento prístup stojí za tým, že 
sme sa stali prvou voľbou našich poľnohos-
podárov.

Podobne je to napríklad aj v  materskej 
krajine našej banky v  Taliansku - kde je už 
roky skupina Intesa jednotkou v oblasti poľ-
nohospodárskeho financovania. Sme lídrom 
aj v krajinách ako Chorvátsko alebo Srbsko.

Logickým vyústením tohto stavu je, že 
sme mali záujem podieľať sa na organizovaní 
reprezentatívnej prehliadky nášho poľnohos-
podárstva. TOP AGRO je súťaž, ktorú máme 
v hlbokej úcte. Všíma si a oceňuje tých, ktorí 
svojimi podnikateľskými príbehmi vytvárajú 
ten krajší pohľad na naše poľnohospodár-
stvo. Už roky si so záujmom v ročenke TOP 
AGRO čítam príbehy spoločností, ktoré za-
mestnávajú, vytvárajú pridanú hodnotu a dá-
vajú tvár našej krajine a  vo výraznej miere 
ovplyvňujú náš vidiek.

Aj stratégiou našej banky je všímať si 
takéto subjekty. Financujeme stovky poľno-
hospodárov a vždy sa teším, keď máme pred 
sebou projekty, ktoré napĺňajú vyššie vyme-
nované atribúty. Výrobu posúvajú do efektív-
nosti, diverzifikácie a často aj spracovania.

Vážime si subjekty, ktoré dosahujú špič-
kové výsledky porovnateľné s  poľnohos-
podársky najvyspelejšími štátmi. Už dnes 
máme farmy s  úžitkovosťou prevyšujúcou 
10-tisíc litrov na dojnicu alebo výbornými 
úrodami. Nájsť správnu mieru takzvanej 
efektívnej intenzity nie je jednoduché. Každý 
poľnohospodársky subjekt volí svoju cestu. 
A inak to ani nejde.

Slovensko je krajinou, ktorá má neuveri-
teľne pestré poľnohospodárstvo. Z  geogra-
fického hľadiska hovoríme o  južných oblas-
tiach, ktoré sa aj v  dôsledku klimatických 
zmien stávajú takmer aridnými. Problémy 
a  starosti, ktoré trápia roľníkov na Žitnom 
ostrove, však nepoznajú na severe. Hospo-
dáriť pod Vysokými Tatrami je diametrálne 
odlišné ako pri Komárne.

Jednoduchšie to nie je ani vo vlastníckej 
alebo veľkostnej štruktúre fariem. Naše poľ-
nohospodárstvo tvoria malé rodinné hospo-
dárstva, družstvá, obchodné spoločnosti až 
po firmy holdingového typu, ktoré obhospo-
darujú desiatky tisíc hektárov pôdy.

Nájsť v  tejto rôznorodosti návod pre 
úspešné hospodárenie na pôde nie je mož-
né. Napriek tomu je jeden menovateľ, ktorý 

by celému rezortu vo výraznej miere pomo-
hol. Ide o  nachádzanie pridanej hodnoty, 
ktorá bude zostávať v  poľnohospodárskej 
prvovýrobe. Tých, čo takto rozmýšľajú, sme 
len v  ostatnom období podporili viacero. 
Spustili spracovanie obilnín, mlieka alebo 
mäsových produktov.

Tieto subjekty často postavili kvalitu pro-
dukcie na najvyššiu priečku svojho cieľa. 
Uvedomujú si, že zákazník sa zmenil. Už 
sa nechce len zasýtiť, ale ochutnať kvalitné 
produkty z regiónu. Ak poľnohospodár hľadá 
cestu, ako dopestované komodity alebo vy-
chované zvieratá dostať až k spotrebiteľovi, 
je to dobré zmýšľanie. A my nájdeme mož-
nosti, ako roľníkov v tomto snažení podporiť.

Uvedomujeme si našu úlohu v rezorte a aj 
do budúcnosti budeme hľadať možnosti, ako 
byť s tými, ktorí stoja za obrobenou krajinou 
a  kvalitnými potravinami. Najmä po roku 
2020 nás čaká viacero zmien, na ktoré sa 
musíme spolu s poľnohospodármi pripraviť. 
Nová Spoločná poľnohospodárska politika 
v sebe skrýva stále mnoho neznámych. Ve-
rím, že ich budeme odkrývať spoločne. Váš 
um a  chuť prekonávať prekážky dokazuje, 
že aj túto etapu nášho poľnohospodárstva 
zvládneme.

Oceneným v súťaži TOP AGRO  
prajem úspech a radosť z práce!
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Napriek nepriaznivým klimatickým podmienkam 
sa zisk v poľnohospodárstve vlani mierne zvýšil
ING. ŠTEFAN ADAM
riaditeľ NPPC-VÚEPP v Bratislave

Extrémne sucho najmä v  produkč-
ných regiónoch Slovenska, lokálny 
výskyt jarných mrazov, ktorý posti-

hol ovocné sady a vinice, i lokálne prívalo-
vé dažde v niektorých regiónoch – to boli 
niektoré z hlavných faktorov, ktoré ovplyv-
nili intenzitu výroby a do značnej miery po-
znamenali výsledky poľnohospodárskych 
podnikov v minulom roku.

Napriek všetkým nástrahám väčši-
na podnikov – až 72 percent – dosiahla 
zisk. Celkovo poľnohospodárstvo podľa 
predbežných údajov zaznamenalo za rok 
2017 kladný výsledok hospodárenia, t.j. 
zisk pred zdanením vo výške 602 milió-
nov eur. V porovnaní s rokom 2016 sa je-
ho úroveň mierne zvýšila – o 11,5 milióna 
eur (23,6  %). Bol to lepší výsledok aj pri 
porovnaní s  päťročným priemerom. Pozi-
tívny vývoj bol ovplyvnený nárastom cien 
pri hmotnostnom poklese hrubej poľno-
hospodárskej produkcie, najmä rastlinnej. 
Kladný výsledok hospodárenia bol dosiah-
nutý aj vplyvom stability vyplácania pod-
pôr pri súčasnom medziročnom zlepšení 
speňažovania živočíšnej produkcie, čo 
čiastočne vykompenzovalo celkový pokles 
tržieb z  rastlinnej produkcie. Bez podpôr 
by bola väčšina podnikov stratová.

Celkové výdavky do slovenského pô-
dohospodárstva z  európskych 
a  národných zdrojov dosiahli 
776,1 milióna eur. V  ich štruk-
túre najväčší podiel, a  to až 
52,9 percenta, tvorili výdavky 
na priame platby, ďalej to boli 
prostriedky z Programu rozvoja 
vidieka 2014 – 2020 s  podie-
lom 30 percent. Zostávajúcich 
17,1 percenta tvorili výdavky 
na všeobecné služby, trhovo 
orientované výdavky, operačný 
program – Rybné hospodár-
stvo, ako aj výdavky na štátnu 
pomoc a národné opatrenia.

Agropotravinársky zahranič-
ný obchod vykázal záporné sal-
do vo výške – 1,4 mld. eur.

Výsledky dosiahnuté v  poľnohospo-
dárstve sa odrazili aj v  záujme podnikov 
o súťaž Top Agro. Ich vyhodnotenie vyko-
nal NPPC-VÚEPP na základe výsledkov 
dosiahnutých za rok 2017 a  uložených 
v  údajovej databáze Informačných listov 
MPRVSR. S  cieľom predísť možným po-

chybnostiam, ktoré výsledky Top Agro 
občas vyvolávajú, bola zriadená komisia 
na schválenie kritérií súťaže za účasti od-
borníkov bankovej sféry, novinárov a pra-
covníkov NPPC-VÚEPP. Po vzájomných 
konzultáciách bolo dohodnuté použiť pri 
hodnotení poľnohospodárskych podnikov 
tieto základné ukazovatele:
• rentabilita celkového kapitálu
• nákladovosť výnosov z hospodár-

skej činnosti bez dotácií
• produktivita práce z pridanej hod-

noty
Sú to ukazovatele, ktoré zahŕňajú 

ekonomickú efektívnosť poľnohospodár-
skych podnikov. Pri hodnotení sa využila 
metóda ekonomickej bonity, spočívajúca 
v  integrácii bodového súčtu ukazovate-
ľov. Zohľadnili sa aj ďalšie ukazovatele, 
najmä obrat, tržby z rastlinnej a živočíšnej 
výroby, stavy hospodárskych zvierat a so-
ciálny aspekt, t.j. počet zamestnancov. 
Triedenie podnikov podľa organizačno-
-právnych foriem a prírodných podmienok 
boli zachované ako v  minulých rokoch. 
Poľnohospodársky podnik bol zaradený 
do znevýhodnených oblastí, ak 70 per-
cent jeho poľnohospodárskej pôdy sa 
nachádzalo v týchto oblastiach. Do úvahy 
sa brali okrem horských oblastí aj oblasti 
s prírodnými a špecifickými obmedzenia-
mi. Tým sa do skupiny znevýhodnených 
oblastí dostali aj podniky hospodáriace 

v okresoch západného Sloven-
ska.

Do súťaže sa cez databázo-
vý systém Informačných listov 
MPRV SR prihlásilo 531 pod-
nikov, z  toho 366 právnických 
osôb a  165 samostatne hos-
podáriacich roľníkov. Podniky 
mohli získať maximálne 300 
bodov integrovaného ukazova-
teľa a podľa jeho výšky sa určilo 
poradie prvých sto z  nich. Zo 
súťaže boli vylúčené podniky, 
ktoré vykázali stratový výsledok 
hospodárenia, vysoké záväzky 
voči Sociálnej poisťovni, resp. 
minimálne hodnoty jednotlivých 
ukazovateľov.



25 rokov poctivej práce v oblasti predaja a služieb pre poľnohospodárov  
 
Poľnohospodárske stroje, ktoré slovenským poľnohospodárom už 25 rokov dodáva spoločnosť AGROSERVIS so sídlom v Komárne, 
sú dlhodobo spájane so značkou JOHN DEERE.  
Výkonné a spoľahlivé kolesové traktory, obilné kombajny, rezačky ako aj ďalšie stroje z ponúkaného portfólia, prinášajú svojím 
užívateľom každý rok profit zásluhou vysokej spoľahlivosti a životnosti. Aj keď spoločným znakom všetkých dodávaných strojov je 
tradične vysoká kvalita a spoľahlivosť, bez kvalitného servisného zázemia by sa predaj len ťažko realizoval. Spoločnosť AGROSERVIS 
si v plnej miere uvedomuje tento fakt a neustále hľadá možnosti ako zlepšovať poskytované služby. 
Systém komplexnej starostlivosti o stroje FarmSight prináša jedinečnú kombináciu servisnej starostlivosti a špecifickej poradenskej 
činnosti, ktoré sú prepojené najnovšími komunikačnými technológiami inteligentných strojov. Dôležitou súčasťou tejto filozofie je 
napríklad predsezónna kontrola ExpertCheck a systém komplexného riešenia pravidelnej údržby PowerGard, ktorý v nemalej miere 
zvyšuje prevádzkyschopnosť a znižuje náklady.  
Rozsiahla predajná a servisná sieť, profesionálne vyškolení servisní technici, technické vybavenie najmodernejšou technikou a adekvátne 
zázemie, to sú atribúty, bez ktorých by sa uvedený systém dal len veľmi ťažko realizovať. 
Preto neváhajte a dohodnite si stretnutie so zástupcom spoločnosti AGROSERVIS ešte dnes pre získanie čo najviac informácií. 

spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno, www.agroservis.sk             

• Agroservis - Západ s.r.o., prevádzka Trnava, Levice, Bánovce nad Bebravou, Radošina 

• Agroservis - Stred s.r.o., prevádzka Rimavská Sobota, Pstruša, Oravská Poruba, Hybe, Turnianska Nová Ves 

• AGROKOM - PLUS, spol. s r.o., prevádzka Prešov, Michalovce

FarmSight
FarmSight

1993 – 2018
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Top Agro – celkové poradie podnikov
(na základe finančno-ekonomických výsledkov za rok 2017)

Por. č. Názov subjeku

Rentabilita 
celkového kapitálu 

v %

Nákladovosť výnosov 
z hospodárskej činnosti 

(bez dotácií) v €

Produktivita práce 
z pridanej hodnoty 
v € na pracovníka

Body

Hodnoty Body Hodnoty Body Hodnoty Body celkovo
1. – 2. AGROMAČAJ, a.s., Kráľová pri Senci 26,92 99 73,88 100 59 937 93 292
1. – 2. Agrospol, s.r.o., Michalovce 20,18 97 86,85 98 83 763 97 292

3. VITA – ZEL & company, s.r.o., Marcelová 16,64 96 96,63 94 49 483 90 280
4. GRANELAM, a.s., Ostrov 9,25 90 90,87 97 52 352 91 278
5. SEMA HŠ, s.r.o., Sládkovičovo 10,75 93 95,86 95 38 515 86 274
6. ZELSTAR, s. r. o., Zemné 5,64 85 105,17 86 59 562 92 264

7. – 8. AGRO – GOMBÁR, s.r.o., Dvory nad Žitavou 11,06 94 105,61 85 25 121 73 252
7. – 8. MATEX, s.r.o., Veľké Kapušany 7,03 87 102,05 89 26 071 76 252

9. Mgr. Milan Veliký, SHR, Nižná Kamenica 9,79 92 112,34 69 47 321 89 250
10. ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO – BÚŠLAK, s.r.o., Dunajský Klátov 3,95 73 100,33 91 36 900 84 248
11. FirstFarms Agra M, s.r.o., Malacky 4,49 76 104,13 88 36 289 83 247

12. – 14. Družstvo Agrospol, Boľkovce 9,72 91 111,29 73 29 114 80 244
12. – 14. Ing. Miroslav Hreus, SHR, Žilina 2,24 61 106,13 83 89 467 100 244
12. – 14. PLANTEX, s.r.o, Veselé pri Piešťanoch 4,85 79 99,15 93 24 714 72 244

15. Novogal, a.s., Dvory nad Žitavou 3,24 68 99,73 92 35 925 82 242
16. – 17. AGROTOM, s.r.o., Tomášovce 8,79 89 100,84 90 17 274 56 235
16. – 17. HYDINA SÚLOVCE, s.r.o. 2,00 58 95,00 96 35 351 81 235

18. Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. 5,16 82 110,97 74 25 478 75 231
19. AGROCOOP IMEĽ, a.s. 2,35 63 105,70 84 28 472 79 226
20. Magdaléna Szárazová, SHR, Nové Zámky 0,59 30 104,46 87 88 653 99 216
21. Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec, Okoč 2,93 65 109,72 78 23 366 71 214
22. Poľnohospodárske družstvo Veľké Kosihy 1,32 52 109,28 81 27 201 78 211
23. Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach 3,12 67 110,90 75 20 309 67 209
24. AGROTOP Topoľníky, a.s. 5,16 81 109,34 79 15 487 48 208
25. Ing. Richard Soják, SHR, Hlohovec 4,00 74 112,97 67 19 811 65 206
26. Poľnohospodárske družstvo Neverice 3,93 72 115,51 64 21 057 69 205

27. – 28. Podielnické poľnohospodárske družstvo Rybany 3,78 71 112,14 70 17 902 58 199
27. – 28. SAXAGRO, s.r.o., Zatín 22,91 98 80,58 99 425 2 199

29. POĽNOCHOV, s.r.o., Blesovce 5,44 84 112,67 68 14 951 46 198
30. PD Sokolce 4,79 77 110,20 76 14 749 44 197
31. PD v Chynoranoch 2,79 64 115,54 63 20 963 68 195
32. AGRORIS, s.r.o. , Rimavská Sobota 0,88 42 107,99 82 21 256 70 194
33. AGRO – SEMEG S 3, s.r.o., Horné Semerovce 4,84 78 116,43 60 16 376 54 192

34. – 36. Ing. Peter Horváth, SHR, Galanta 0,31 16 109,75 77 78 117 96 189
34. – 36. Poľnohospodárske družstvo Malženice 3,43 69 116,94 57 19 573 63 189
34. – 36. Stanislav Bartoš, SHR, Nemešany 5,09 80 134,39 24 38 067 85 189

37. GAMOTA JR, s.r.o., Bratislava 0,52 25 115,21 65 69 827 94 184
38. Poľnofarma MOGBI, s.r.o., Hrachovo 5,24 83 128,70 33 19 900 66 182
39. Poľnohospodárske družstvo Šalgovce, Orešany 3,70 70 117,89 54 17 022 55 179
40. Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie 1,80 56 116,77 58 19 754 64 178
41. Roľnícke družstvo Bzovík 3,01 66 116,03 62 14 755 45 173
42. Ing.Tomáš Molnár, SHR, Tachty 2,25 62 141,63 18 44 814 88 168
43. AGROSEV, s.r.o., Detva 1,81 57 114,19 66 14 127 41 164
44. Mária Molnárová, SHR, Tachty 0,53 26 124,39 39 86 771 98 163
45. Poľno SME, s.r.o., Palárikovo 0,40 21 109,28 80 18 228 60 161
46. Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice, síd. Jacovce 0,99 46 116,29 61 16 308 53 160
47. GAMA – poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom 4,43 75 119,80 50 11 465 34 159
48. Agrodružstvo Bystré 8,37 88 124,48 38 11 098 32 158
49. RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo 1,28 50 117,88 55 15 835 51 156
50. Ing. Jozef Mikuš Fa JM VINÁRSTVO, Doľany 0,08 5 117,38 56 39 682 87 148
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Por. č. Názov subjeku

Rentabilita 
celkového kapitálu 

v %

Nákladovosť výnosov 
z hospodárskej činnosti 

(bez dotácií) v €

Produktivita práce 
z pridanej hodnoty 
v € na pracovníka

Body

Hodnoty Body Hodnoty Body Hodnoty Body celkovo
51. Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 5,86 86 132,79 28 10 866 29 143
52. Roľnícka a obchodná spoločnosť Bojničky, a.s. 1,33 53 120,33 48 13 927 40 141
53. Poľnohospodárske družstvo Strekov 1,44 54 116,48 59 7 914 18 131

54. – 55. Poľnohospodárske družstvo "Vršatec", Pruské 2,00 59 125,92 36 11 484 35 130
54. – 55. Poľnohospodárske družstvo Lefantovce, Horné Lefantovce 0,53 27 133,80 26 26 507 77 130
56. – 57. Agrodružstvo v Soli, Soľ 12,75 95 145,37 15 7 765 16 126
56. – 57. Roľnícke družstvo Voľa 0,73 37 124,32 40 15 553 49 126

58. Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance 0,45 22 122,03 45 17 574 57 124
59. Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 0,26 13 121,75 46 19 120 62 121

60. – 61. Kukučínov – Poľnohospodárske družstvo 0,87 41 119,88 49 10 532 28 118
60. – 61. PD BREZINA PRAVOTICE, družstvo 0,07 4 118,36 53 18 665 61 118

62. AGROMARKT – Nýrovce, s.r.o. 0,03 1 111,90 72 14 627 43 116
63. PD Ponitrie Preseľany 0,22 9 121,11 47 18 192 59 115

64. – 65. FOOD FARM, s.r.o., Dvorníky 0,34 19 118,74 52 14 313 42 113
64. – 65. Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom 0,82 39 126,33 35 13 696 39 113
66. – 67. Poľnohospodárske družstvo KOLTA 0,63 34 166,78 4 25 121 74 112
66. – 67. Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany 0,34 18 122,15 44 15 585 50 112
68. – 69. Attila Tóth, SHR, Salka 0,23 11 170,31 3 77 336 95 109
68. – 69. VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s.r.o. , Veľký Krtíš 0,58 29 123,86 42 13 323 38 109

70. AGRORENT, a.s., Nesvady 0,59 31 118,82 51 9 870 24 106
71. – 73. AGROBAN, s.r.o., Bátka 1,12 48 132,34 29 10 460 27 104
71. – 73. Poľnohospodárske družstvo Senica 0,60 33 124,00 41 10 882 30 104
71. – 73. Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave 0,67 36 124,84 37 11 037 31 104
74. – 75. MOVIS-AGRO, AK, s.r.o. , Skalica 30,61 100 186,00 2 421 1 103
74. – 75. Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach 0,11 8 122,50 43 16 200 52 103

76. Poľnohospodárske družstvo Mestečko 0,97 45 128,53 34 9 413 23 102
77. – 78. Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo so sídlom v Bobrove 1,32 51 129,07 31 7 704 15 97
77. – 78. Roľnícke družstvo KOROMĽA 1,12 47 150,78 13 12 799 37 97

79. Poľnohospodárske družstvo BEBRAVA, Veľké Chlievany 0,56 28 128,82 32 11 633 36 96
80. Poľnohospodárske družstvo Kolárovo 0,05 3 112,04 71 9 249 21 95
81. AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš 2,10 60 145,31 16 7 790 17 93
82. Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 0,90 43 137,51 22 10 309 26 91
83. Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo 0,30 15 133,89 25 15 192 47 87
84. Agromart, a.s., Trakovice 0,87 40 129,23 30 6 875 13 83
85. Poľnohospodárske družstvo PREDMIER, družstvo 0,52 24 138,36 21 11 236 33 78
86. Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica, Karlová 0,63 35 143,76 17 9 987 25 77
87. Poľnohospodárske družstvo BATIZOVCE 1,70 55 155,41 8 5 867 11 74
88. AGRO, s.r.o., Raslavice 1,19 49 155,07 9 427 3 61
89. AGROZORAN, s.r.o., Michaľany 0,23 12 132,92 27 8 216 19 58
90. Družstvo podielníkov Včelince, Rimavská Sobota 0,59 32 139,45 19 957 5 56

91. – 92. Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov 0,73 38 161,97 7 3 417 7 52
91. – 92. Zemedar, s.r.o., Poprad 0,35 20 134,48 23 5 321 9 52

93. Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička 0,95 44 189,43 1 2 753 6 51
94. Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo – Veľký Lom 0,48 23 151,55 11 6 373 12 46
95. ŽIAREC, Poľnohospodárske družstvo, Tvrdošín 0,30 14 154,90 10 8 825 20 44
96. Poľnohospodárske družstvo Tokajík, Nižná Olšava 0,10 7 145,41 14 9 326 22 43
97. Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku 0,22 10 139,39 20 5 690 10 40
98. Roľnícke družstvo Klenovec 0,34 17 163,89 5 4 829 8 30
99. Poľnohospodárske družstvo Važec 0,08 6 162,70 6 7 179 14 26

100. Podielnicke družstvo ONDAVA, Stropkov 0,04 2 150,83 12 849 4 18

PRAMEŇ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava
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Poradie TOP podnikov
(podľa kategórií)

Por. Názov Body

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVÁ

Produkčné oblasti

1. Družstvo Agrospol, družstvo, Boľkovce 244

2. Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec, Okoč 214

3. Poľnohospodárske družstvo Veľké Kosihy 211

4. Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach 209

5. Poľnohospodárske družstvo Neverice 205

6. Podielnické poľnohospodárske družstvo Rybany 199

7. PD Sokolce 197

8. Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 195

9. Poľnohospodárske družstvo Malženice 189

10. Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie 178

11. Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice, sídlo 
Jacovce 160

12. Poľnohospodárske družstvo Strekov 131

13. Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 121

14. Kukučínov – Poľnohospodárske družstvo 118

15. PD Ponitrie Preseľany 115

16. Poľnohospodárske družstvo KOLTA 112

17. Poľnohospodárske družstvo Senica 104

18. PD v Smoleniciach 103

19. Poľnohospodárske družstvo Kolárovo 95

20. Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo 87

Znevýhodnené oblasti

1. Poľnohospodárske družstvo Šalgovce, Orešany 179

2. Roľnícke družstvo Bzovík 173

3. GAMA – poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom 159

4. Agrodružstvo Bystré 158

5. RaVOD Pata, roľnícke a výrobnoobchodné družstvo 156

6. Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom 
Mikuláši 143

7. – 8. Poľnohospodárske družstvo Lefantovce, Horné Lefantovce 130

7. – 8. Poľnohospodárske družstvo Vršatec 130

9. – 10. Agrodružstvo v Soli, Soľ 126

9. – 10. Roľnícke družstvo Voľa 126

11. Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance 124

12. PD BREZINA PRAVOTICE, družstvo 118

13. Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom 113

14. Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave 104

Por. Názov Body

15. Poľnohospodárske družstvo Mestečko 102

16. – 17. Podielnícke roľnícko – obchodné družstvo so sídlom 
v Bobrove 97

16. – 17. Roľnícke družstvo KOROMĽA 97

18. Poľnohospodárske družstvo BEBRAVA,Veľké Chlievany 96

19. Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 91

20. Poľnohospodárske družstvo PREDMIER, družstvo 78

21. Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica 77

22. Poľnohospodárske družstvo BATIZOVCE 74

23. Družstvo podielníkov Včelince, Rimavská Sobota 56

24. Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov 52

25. Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička 51

26. Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo – Veľký Lom 46

27. ŽIAREC, Poľnohospodárske družstvo, Tvrdošín 44

28. Poľnohospodárske družstvo Tokajík, Nižná Olšava 43

29. Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku 40

30. Roľnícke družstvo Klenovec 30

31. Poľnohospodárske družstvo Važec 26

32. Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov 18

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Produkčné oblasti

1. – 2. AGROMAČAJ, a.s., Kráľová pri Senci 292

1. – 2. Agrospol, s.r.o., Michalovce 292

3. VITA – ZEL & company, s.r.o., Marcelová 280

4. GRANELAM, a.s., Ostrov 278

5. SEMA HŠ, s.r.o., Sládkovičovo 274

6. ZELSTAR, s. r. o., Zemné 264

7. AGRO – GOMBÁR, s.r.o., Dvory nad Žitavou 252

8. ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO – BÚŠLAK, s.r.o., Dunaj. Klátov 248

9. FirstFarms Agra M, s.r.o., Malacky 247

10. PLANTEX, s.r.o, Veselé pri Piešťanoch 244

11. Novogal, a.s., Dvory nad Žitavou 242

12. HYDINA SÚLOVCE, s.r.o. 235

13. Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. 231

14. AGROCOOP IMEĽ, a.s. 226

15. AGROTOP Topoľníky, a.s. 208

16. POĽNOCHOV, s.r.o., Blesovce 198

17. AGRO – SEMEG S 3, s.r.o., Horné Semerovce 192



Por. Názov Body

18. GAMOTA JR, s.r.o., Bratislava 184

19. Poľno SME, s.r.o., Palárikovo 161

20. Roľnícka a obchodná spoločnosť Bojničky, a.s. 141

21. AGROMARKT – Nýrovce, s.r.o. 116

22. FOOD FARM, s.r.o., Dvorníky 113

23. AGRORENT, a.s., Nesvady 106

24. MOVIS-AGRO, AK, s.r.o. , Skalica 103

25. Agromart, a.s., Trakovice 83

Znevýhodnené oblasti

1. MATEX, s.r.o. ,Veľké Kapušany 252

2. AGROTOM, s.r.o., Tomášovce 235

3. SAXAGRO, s.r.o., Zatín 199

4. AGRORIS, s.r.o. , Rimavská Sobota 194

5. Poľnofarma MOGBI, s.r.o., Hrachovo 182

6. AGROSEV, s.r.o., Detva 164

7. Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., 
Kolíňany 112

8. VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s.r.o. , Veľký Krtíš 109

9. AGROBAN, s.r.o., Bátka 104

10. AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš 93

11. AGRO, s.r.o., Raslavice 61

12. AGROZORAN s.r.o., Michaľany 58

13. Zemedar, s.r.o., Poprad 52

SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍCI

1. Mgr. Milan Veliký, Nižná Kamenica 250

2. Ing.Miroslav Hreus, Žilina 244

3. Magdaléna Szárazová, Nové Zámky 216

4. Ing. Richard Soják , Hlohovec 206

5. – 6. Ing. Peter Horváth, Galanta 189

5. – 6. Stanislav Bartoš, Nemešany 189

7. Ing.Tomáš Molnár, Tachty 168

8. Mária Molnárová, Tachty 163

9. Ing. Jozef Mikuš Fa JM VINÁRSTVO, Doľany 148

10. Attila Tóth, Salka 109

PRAMEŇ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – 
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava

2 roky 
záruka

2 roky 
záruka

Svetový výrobca strojov
na zber krmovín, spracovanie pôdy a sejbu

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 Leľká Lomnica, 

Agrotyp s.r.o. Ružomberok, Agrozet Slovensko s.r.o. Nitra,  
P & L Slovakia s.r.o. Holíč

 diskové žacie stroje
 bubnové žacie stroje
 obracače a zhrňovače
 samozberacie vozy
 senážne vozy
 lisy

 nesené pluhy
 polonesené pluhy
 radličkové kypriče
 tanierové podmietače
 rotačné brány
  mechanické, univerzálne, 
pneumatické sejacie stroje
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Podniky podľa tržieb z rastlinnej 
a živočíšnej výroby (2017)
(s podielom tržieb zo živočíšnej výroby viac ako 30 %)

Por. Názov subjektu
Tržby z rastlinnej a 

živočíšnej výroby (tis. €)
Podiel tržieb zo 

živočíšnej výroby ( %)

1. FirstFarms Agra M, s.r.o., Malacky 12 081 83,79

2. PD Sokolce 9 471 48,98

3. Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce 5 639 35,46

4. Poľnohospodárske družstvo Kolárovo 6 793 68,33

5. Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. 6 726 32,21

6. PD v Chynoranoch 5 658 63,29

7. AGROSEV, s.r.o., Detva 3 567 79,47

8. Poľnohospodárske družstvo Senica 5 110 49,28

9. FOOD FARM, s.r.o., Dvorníky 4 024 44,59

10. Poľnohospodárske družstvo Neverice 4 178 24,11

11. Podielnické poľnohospodárske družstvo Rybany 3 790 47,77

12. Družstvo Agrospol, s.r.o., Boľkovce 3 087 88,96

13. AGRORENT, a.s., Nesvady 3 928 40,84

14. AGRORIS, s.r.o., Rimavská Sobota 3 664 58,16

15. AGROCOOP IMEĽ, a.s. 3 524 62,36

16. Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec, Okoč 3 275 59,78

17. AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš 3 383 57,45

18. Roľnícke družstvo Bzovík 2 358 74,64

19. ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO – BÚŠLAK, s.r.o., Dunajský Klátov 2 279 81,22

20. AGROBAN, s.r.o., Bátka 3 452 74,34

21. AGROTOM, s.r.o., Tomášovce 3 008 73,12

22. Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany 2 534 30,30

23. Poľnohospodárske družstvo Mestečko 2 189 86,77

24. RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo 2 601 42,69

25. Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 2 279 60,75

26. PD BREZINA PRAVOTICE, družstvo 2 345 46,32

27. Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie 2 387 29,98

28. AGROTOP Topoľníky, a.s. 2 366 38,03

29. Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku 1 920 74,13

30. Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach 1 963 52,41

31. GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom 1 956 37,09

32. Poľnohospodárske družstvo Strekov 1 931 38,60

33. Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach 1 839 45,15

34. Roľnícka a obchodná spoločnosť Bojničky, a.s. 1 831 36,26

35. Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica, Karlová 1 141 23,81

36. Poľnohospodárske družstvo „Magura“, Zborov 1 742 93,17

37. Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance 1 694 48,98

38. Poľnohospodárske družstvo „Vršatec“, Pruské 1 652 86,31

39. AGROMARKT – Nýrovce, s.r.o. 1 646 24,48

40. Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 1 638 69,12

41. Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom 1 565 44,76

42. Podielnicke družstvo ONDAVA, Stropkov 1 528 73,31
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Podniky zamerané na živočíšnu výrobu
(s podielom tržieb zo živočíšnej výroby nad 50 %)

Por. Názov subjektu Tržby zo živočíšnej 
výroby (tis. €)

Podiel tržieb zo 
živočíšnej výroby (%)

1. Novogal a.s., Dvory nad Žitavou 16 801 100,00

2. FirstFarms Agra M, s.r.o., Malacky 10 122 83,79

3. Poľnohospodárske družstvo Kolárovo 4 642 68,33

4. HYDINA SÚLOVCE, s.r.o. 4 639 100,00

5. Agrospol, s.r.o., Michalovce 2 747 67,95

6. AGROBAN, s.r.o., Bátka 2 566 80,81

7. AGROTOM, s.r.o., Tomášovce 2 200 73,12

8. Poľnohospodárske družstvo Mestečko 1 900 70,54

9. Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov 1 623 93,17

10. Poľnohospodárske družstvo "Vršatec", Pruské 1 426 86,31

11. Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku 1 423 68,95

12. Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 1 132 69,12

13. Podielnicke družstvo ONDAVA, Stropkov 1 120 73,31

14. Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo – Veľký Lom 1 057 71,81

15. Roľnícke družstvo Klenovec 959 100,00

16. Družstvo podielníkov Včelince, Rimavská Sobota 873 87,16

17. Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo so sídlom v Bobrove 850 72,24

18. Poľnohospodárske družstvo Važec 785 81,40

19. Poľnofarma MOGBI, s.r.o., Hrachovo 711 72,64

20. MOVIS-AGRO, AK, s.r.o. , Skalica 504 89,29

21. Poľnohospodárske družstvo BATIZOVCE 411 74,91

22. Poľnohospodárske družstvo Tokajík, Nižná Olšava 215 84,94

23. Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička 128 65,91

PRAMEŇ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava

Por. Názov subjektu
Tržby z rastlinnej a 

živočíšnej výroby (tis. €)
Podiel tržieb zo 

živočíšnej výroby ( %)

43. Roľnícke družstvo Voľa 1 514 38,85

44. Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo – Veľký Lom 1 475 71,64

45. Agrodružstvo Bystré 1 436 42,59

46. Poľnohospodárske družstvo Malženice 1 328 43,16

47. POĽNOCHOV, s.r.o., Blesovce 1 264 26,71

48. Podielnícke roľnícko – obchodné družstvo so sídlom v Bobrove 1 177 72,24

49. Zemedar, s.r.o., Poprad 1 040 48,21

50. Družstvo podielníkov Včelince, Rimavská Sobota 1 002 87,16

51. Agrodružstvo v Soli, Soľ 996 37,24

52. Poľnofarma MOGBI, s.r.o., Hrachovo 962 73,90

53. Poľnohospodárske družstvo Važec 785 99,93

54. AGRO, s.r.o., Raslavice 873 65,20

55. MOVIS-AGRO, AK, s.r.o. , Skalica 564 89,29

56. Poľnohospodárske družstvo BATIZOVCE 546 75,30

57. Poľnohospodárske družstvo Tokajík, Nižná Olšava 253 84,94

58. Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička 194 65,91

PRAMEŇ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava



Európsky rozpočet 
nás potiahne aj naďalej
Slovensko zostane čistým príjemcom európskej podpory aj po roku 2020.  
Mali by sme sa však naučiť využívať fondy efektívnejšie a nespoliehať sa iba na isté peniaze

Ladislav Miko
vedúci Európskej komisie v SR

Výstavba a oprava diaľnic a želez
níc, nové vlaky a električky, moder
nizácia škôl, nemocníc a sociálnych 
domovov, rekonštrukcie centier 
obcí či investície do znižovania ne
zamestnanosti a zlepšenia životné
ho prostredia. To je len stručný vý
počet, čo všetko sme v posledných 
rokoch financovali z  európskych 
fondov. Európske peniaze tvori
li u nás v niektorých rokoch až 80 
percent všetkých verejných investí
cií a aj vďaka nim sa naša ekonomi
ka za posledných 15 rokov citeľne 
priblížila priemeru krajín Európskej 
únie. Budú však tieto zlaté časy tr
vať aj po roku 2020, keď začne pla
tiť nový sedemročný rozpočet EÚ?
Prvý pohľad na návrh, ktorý Európska komisia predstavila 
iba nedávno, naznačuje, že európske peniaze budú aj v ro
koch 2020 až 2027 významným impulzom pre našu ekono
miku. Na definitívnej podobe rozpočtu sa ešte budú musieť 
zhodnúť všetky krajiny, objem peňazí pre Slovensko sa však 
s najväčšou pravdepodobnosťou zníži.

NOVÉ PRIORITY
Podľa návrhu Komisie môžeme namiesto doterajších 15 mi
liárd získať zhruba o tri miliardy menej. Slovensko však bude 
naďalej čistým príjemcom, čo znamená, že z  európskeho 
rozpočtu získa podstatne viac, ako doňho vloží. Príspevok 
na hlavu obyvateľstva by mal zostať stále druhý najvyšší 
v EÚ.
Pokles peňazí pre Slovensko súvisí s  viacerými dôvodmi. 
V prvom rade sme od vstupu do EÚ citeľne zbohatli a eu
rópsku solidaritu tak väčšmi pocítia chudobnejšie regióny. 
Európska únia sa zároveň musí vyrovnať s výpadkom 12 až 
15 miliárd eur, ktoré do spoločného rozpočtu každý rok od
vádzali odchádzajúci Briti.
Ďalším dôvodom je naliehavá potreba presunúť časť zdrojov 
na riešenie nových výziev, ako sú migrácia a boj proti tero
rizmu. Viac peňazí preto Komisia navrhuje vyčleniť na účin
nejšiu kontrolu hraníc, na rozvojovú pomoc, bezpečnosť, ale 
aj na vedu, výskum, inovácie a podporu mladých Európa
nov. Ťažiť z toho budú napríklad aj slovenskí študenti, ktorí 
budú môcť cez program Erasmus získavať skúsenosti na 
zahraničných školách v ešte väčšej miere, ako dnes.

MENEJ MÔŽE BYŤ VIAC
Naopak, s menším balíkom peňazí sa ráta pre politiku sú
držnosti (zameranú predovšetkým na znižovanie regionál
nych rozdielov) a na Spoločnú poľnohospodársku politiku. 
Podiel týchto výdavkov by mal klesnúť z 80 percent na zhru
ba dve tretiny európskeho rozpočtu.
V  rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky sa očakáva 
najväčšia zmena v podobe väčšej zodpovednosti členských 
štátov. Tie budú v novom programovacom období postu
povať podľa Strategického plánu, ktorý má členská krajina 
predložiť do začiatku roka 2020. Považujem za kľúčové, aby 
Slovensko nazaháľalo a do prípravy dokumentu sa pustilo 
s plným nasadením. Základná téza znie, že už teraz je na 
mieste myslieť na to, aby sme mali dostatočnú kapacitu, 
dáta a  vstupy. Stratégia by mala byť vypracovaná na ta
kej úrovni, aby sme sa v budúcnosti nesťažovali na to, že 
nemáme peniaze do oblastí, kde ich potrebujeme. Musíme 

byť schopní definovať, akým spô
sobom zamierime podporu. Pokiaľ 
sa nám podarí v  rámci týchto fle
xibilných princípov nastaviť stra
tégiu tak, aby vyhovovala našim 
podmienkam, máme šancu sa vo 
výkonnosti nášho poľnohospodár
stva výrazne posunúť. Členské kra
jiny si totiž popri potrebe solidarity 
uvedomujú, že rozvoj chudobnej
ších regiónov je nevyhnutný aj pre 
odolný jednotný trh EÚ a prosperu
júcu eurozónu.
Nový kľúč prerozdeľovania eu
rópskych peňazí by Slovensko 
malo vnímať aj ako príležitosť. Ak 
chceme z  európskych zdrojov ťa
žiť veľkú pridanú hodnotu aj na
ďalej, musíme sa ich naučiť využí
vať efektívnejšie. A  nepristupovať 
k nim ako k príležitosti, ktorá robí 

zlodeja. V prípade, že sa pochybenia aj vyskytnú, treba ich 
rázne riešiť a neobviňovať európsku solidaritu z  vlastných 
zlyhaní.
Naše inštitúcie a podnikatelia by sa zas namiesto spolieha
nia sa na národnú obálku (peniaze pridelené pre jednotlivé 
krajiny) mali aktívnejšie uchádzať aj o podporu z celoeuróp
skych programov (napríklad Európsky Horizont, InvestEU, 
Kreatívna Európa), kde treba o zdroje súťažiť. V tejto oblasti 
sme dosiaľ, žiaľ, hlboko podpriemerní.

DLHÁ CESTA
Finálna podoba európskeho rozpočtu na roky 2020 až 2027 
bude, samozrejme, ešte závisieť od dohody všetkých krajín 
EÚ. Dôležité pritom bude, či sa pri výpadku zdrojov po Bre
xite a súčasných vyšších očakávaniach obyvateľov dokážu 
zhodnúť aj na nových príjmoch rozpočtu. Ten dnes pred
stavuje iba 1,03 percenta HDP Európskej únie a jeho príjmy 
pozostávajú najmä z príspevkov členských krajín a z vlast
ných príjmov, ako sú dovozné clá a podiel dane z pridanej 
hodnoty.
Európska komisia navrhuje zvýšenie rozpočtu na 1,11 per
centa HDP Únie, pričom by prostriedky na nové priority 
chcela okrem šetrenia hľadať aj v nových zdrojoch. Tými by 
podľa návrhu mohli byť podiel z predaja emisných povole
niek, podiel na firemnej dani alebo poplatok za nerecyklova
né plastové obaly.
Dnes sme tak iba na začiatku dlhých rokovaní, ktoré však 
nastavia priority a možnosti EÚ na ďalšie desaťročie. Je pre
to mimoriadne dôležité, aby náš hlas bolo v  tejto diskusii 
počuť.
Ešte dôležitejšie však bude, aby sme veľké príležitosti, kto
ré s novým európskym rozpočtom vzniknú aj pre Sloven
sko, využili čo najzmysluplnejšie. Zďaleka pritom nejde len 
o nové cesty, vlaky či modernejšie nemocnice, ale aj o to, 
akí vzdelaní budú naši ľudia a  aká konkurencieschopná 
bude naša ekonomika.

KONTAKT:
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava
Vedúci Európskej komisie v SR: Ladislav Miko
Tel.: + 421/ 5443 1718
e-mail: info@europa.sk
www.europa.sk
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Zemiaky od Mačajovcov  
konzumuje každý druhý Slovák

Kto by sa nazdával, že na Slovensku niet 
farmára, ktorý by bol, aj keď s prestáv
kami, minimálne šiestou generáciou 

roľníkov, nesúcich štafetu rodinného hos
podárenia na pôde, mýlil by sa. V  Kráľovej 
pri Senci sa v roku 1809 narodil prvý gazda 
Mačaj a  pred 140 rokmi postavil kamenný 
kríž na začiatku role, aby každý vedel, kto na 
nej gazduje. Tú roľu ako prvú vybral z druž
stva po nástupe demokracie otec súčasného 
predsedu predstavenstva spoločnosti Agro
mačaj a.s. Ing. Juraja Mačaja. Mladý muž 
s  láskou k  roľníčeniu v  génoch dnes spolu 
so svojou rodinou, najmä bratom Marekom 
a sestrou Luciou, stojí na najvyššom stupien
ku 23. ročníka súťaže manažmentov v rezor
te pôdohospodárstva.

Mačajovcov poznajú Slováci ako pesto

vateľov zemiakov a  zeleniny. Takmer celú 
výmeru majú pod závlahou. V  tomto roku 
odskúšali kvapkovú závlahu aj pri pestovaní 
cibule na 40 hektároch a na jednom hektári 
pri pestovaní mrkvy. „Na zemiakoch kvapko
vú závlahu už používame, ale aj pri zelenine 
je to vhodný spôsob zavlažovania. Rastlin
ka dostáva vodu každý deň a nie iba raz za 
štyri dni ako pri bežných závlahových systé
moch,“ vraví Juraj Mačaj.

Mačajovci sú aj tvoriví farmári. K  pôde 
pristupujú odborne, pestujú s  fortieľom 
a prehľadom. Záleží im na tom, aby pridaná 
hodnota ich hospodárenia zostala doma. Vý
meru zemiakov postupne zvyšujú a nechcú 
zostať pri súčasných 800 hektároch. O  rok 
by to mala byť rovná tisícka. Prostredníc
tvom odbytového združenia Zeleninárska 
zásobujú zemiakmi skoro polovicu Slovákov. 
„Práve vďaka odbytovému združeniu sme sa 
dostali do všetkých obchodných reťazcov na 
Slovensku,“ tvrdí Ing. Juraj Mačaj.

Z roka na rok v spoločnosti nielen zvyšujú 
plochy zemiakov, mrkvy, kapusty či cesnaku 
a cibule, ale postupne investujú aj do sklado
vacích, triediacich či spracovateľských ka
pacít. Pestujú aj tradičné plodiny – cukrovú 
repu, osivovú kukuricu, obilniny, sóju či mak. 
Prísne pritom dodržiavajú osevný postup aj 
predplodinovú sejbu, preto pri raste plochy 
zemiakov hľadajú cesty, ako rozšíriť výmeru 
vhodnú na pestovanie tejto plodiny. Množ
stvo úrody však potrebujú aj uskladniť. V ro
ku 2017 rozšírili v Kostolnej pri Dunaji baliace 
a expedičné priestory na zemiaky a zeleninu 
a v  roku 2018 stavajú nový sklad na 7 500 
ton. Tretí rok produkujú kvasenú kapustu 
v  hlohoveckej spoločnosti ANDACO, s.r.o., 
v ktorej ich skupina vlastní polovičný podiel. 
Ich výrobky denne putujú k zákazníkom nie
len na Slovensku, ale aj v Čechách a v Ma
ďarsku.

„Našim cieľom je gazdovať na ploche, 

ktorá sa dá obísť za jeden deň. Pribúdajú 
nám polia, ale nie vo väčšej vzdialenosti ako 
20 km od centra pomyslenej kružnice. V sú
časnosti ich máme v  15 katastrálnych úze
miach,“ informuje predseda predstavenstva.

Mačajovci už roky patria k  popredným 
poľnohospodárom na Slovensku. A hoci vla
ňajšie poveternostné podmienky podstatne 
ukrojili z  úrody všetkých plodín, na ekono
mike rodinnej spoločnosti to nebolo výrazne 
cítiť. Aj preto, že investovali do technológií, 
ktoré umožnili eliminovať väčšie straty. In
žinier J. Mačaj má po ruke príklad, ktorý 
hovorí za všetko: „Predtým sme dostávali 
zemiaky z  poľa do skladu až po trochšty
roch zberových fázach. Z  kombajnu padali 
do veľkoobjemovej vlečky, odtiaľ sa posúvali 
do príjmového zásobníka, vytriedili sa a na
pokon putovali do debien. Teda 34 krát sa 
obúchali. Veľa ich bolo mechanicky poško
dených. Teraz sa z kombajnu dostávajú pria
mo do debien.“

V  Anglicku totiž kúpili šesť špeciálnych 
vlečiek. Vďaka nim sa dopadová plocha do 
debien zjemňuje. Na každú vlečku sa zmes
tí 12 debien po jednej tone zemiakov, ktoré 
sa priamo z kombajnu dostávajú do debny, 
v ktorej sa uskladňujú. „Mechanické poško
denie sa podstatne znížilo. Kým predtým sa 
až štvrtina poškodila, dnes je to len 67 per
cent. A hoci sa nám vlani urodilo o desatinu 
zemiakov menej ako rok predtým, predali 
sme ich iba o 2 percentá menej ako predošlý 
rok. Využitie tohto systému nám vlastne za 
rok vrátilo nové investície vložené do zberu 
zemiakov,“ pochvaľuje si Juraj Mačaj.

KONTAKT
Agromačaj, a.s.
Predseda predstavenstva:  
Ing. Juraj Mačaj
900 50 Kráľová pri Senci 455
Tel.: +421/ 903/ 256 680
e-mail: juraj.macaj@agromacaj.sk
www.zeleninarska.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 4 600 ha
Kapacita skladov 36 tisíc ton
Počet zamestnancov 300

Zemiaky putujú priamo z kombajnu do debien.

Ing. Juraj Mačaj si právom pochvaľuje kvapkovú 
závlahu pod cibuľou.

V roku 2017 pribudla v Kostolnej pri Dunaji nová baliareň a expedícia zemiakov i zeleniny.
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AGROSPOL Michalovce s úspešnou 
obhajobou vlaňajšieho prvenstva

AGROSPOL Michalovce patrí v  súčas-
nosti k špičke na slovenskej poľnohos-
podárskej mape a  o  pár mesiacov to 

bude presne 10 rokov, odkedy sa datuje no-
vodobá história tejto spoločnosti. Od januára 
2009 prevzali podnik noví majitelia – Daniel 
Kraus spolu s  otcom Herbertom. V  roku 
2014, žiaľ, H. Kraus podľahol vážnej chorobe 
a riadenie zostalo len na jeho synovi. To však 
nezmenilo chod firmy. Dnes jej zamestnanci 
pracujú v  žičlivej rodinnej atmosfére, vede-
nie si rovnako váži každého z nich. A veľké 
vstupné investície do strojov, technológií 
a najmä do pôdy, sa postupne vracajú.

Priebeh počasia v  minulom roku bol na 
juhovýchode Slovenska podstatne iný ako 
na západe krajiny. Dostatočné a dobre roz-
delené zrážky v  kombinácii s  priaznivými 
teplotami dopriali miestnym poľnohospodá-

rom rekordnú žatvu, najmä jesenných plodín. 
„Pôde sme dali všetko potrebné a mali sme 
šťastie na ideálne počasie. Pri 1 450 ha kuku-
rice sme zaznamenali hektárový priemer 14 
ton. Tento údaj je už prepočítaný na úrodu 
zrna v suchom stave. Výborný výsledok sme 
dosiahli rovnako pri sóji, kde sme na 450 ha 
mali priemernú úrodu 4,6 t/ha,“ hovorí Daniel 

Kraus. Tento rok sa situácia na východe oto-
čila a  absentujúce zrážky s  tropickými tep-
lotami ukrojili z úrod letných plodín, rovnako 
negatívne pôsobili aj na stav porastov kuku-
rice, sóje a slnečnice (podnik sme navštívili 
pred ich zberom v závere augusta). Porasty 
kukurice na 1 100 ha nevyzerali na pohľad 
zle, boli vysoké, deficit vody však spôsobo-
val ich predčasné usýchanie. Sója čakala na 
zber z plochy 600 ha a slnečnica z 210 ha.

Daniel Kraus k téme tohtoročného sucha 
dodáva: „Videli sme veľa polí aj v západnej 
Európe, preto náš medziročný 40-percentný 
výpadok úrod pri obilninách nevnímame až 
tak tragický. Pracujeme v prírode a nie všet-
ko vieme ovplyvniť.“ Jačmeň ozimný zberali 
v tomto roku z výmery 210 ha, s úrodou 6 t/ha. 
Pri pšenici pozberali priemerne po 5 t/ha. 
Tvrdú pšenicu pestovali na 186 ha a mäkkú 

na 390 ha. Vzhľadom na neprajný ročník do-
siahli slušné výsledky pri repke, na 500 ha 
bol priemer 4,2 tony z hektára. K  zachova-
niu pôdnej úrodnosti prispieva každoročné 
zapravenie maštaľného hnoja. V tomto roku 
vyhnojili 500 ha pod repku, väčšinou nakú-
peným materiálom.

Do strojového parku AGROSPOLU patria 
tie najvýkonnejšie a  najmodernejšie stroje 
dostupné na našom trhu. Pred rokom tam 
kúpili kĺbový pásový traktor Case IH Quad-
trac 620, ku ktorému pribudol nedávno hĺb-
kový kyprič Väderstad TopDown s  pracov-
ným záberom šesť metrov. Novší kombajn 
Claas Lexion 780 TT vybavili 10,7-metrovým 
žacím stolom MacDon. K jednému vlastnému 
kombajnu prichádzajú cez žatvu na pomoc 
ďalšie od pána Karcha zo Sejkova. Na rôz-
ne manipulačné práce používajú v  spoloč-
nosti aj nedávno kúpené nakladače Manitou 
a Gehl. Veľkú investíciu plánujú v budúcom 
roku. Chceli by vybudovať novú pozberovú 

linku, pribudne čistička, sušička a skladova-
cie kapacity. Rovnako majú zámer pokračo-
vať v modernizácii a obmene techniky.

Daniel Kraus si veľmi pochvaľuje spolu-
prácu so serióznymi obchodnými partnermi, 
ktorí majú podiel na ich úspešnom podnika-
ní: „Veľmi si vážime spoluprácu so spoloč-
nosťami RWA Slovakia, Tajba a poľskou Da-
ku,“ upresňuje.

Do portfólia AGROSPOLU patrí taktiež 
hotel Slnečný dvor, ktorý sa nachádza na 
Pekárenskej ulici v  Michalovciach. Vysoké 
hodnotenie 8,5 má toto ubytovacie zariade-
nie na prestížnej stránke booking.com, čo 
vypovedá o  dobrej úrovni poskytovaných 
služieb. Väčšina hostí, ktorí tam zavítajú, sa 
neskôr opäť vracajú.

V  Čečehove, kde je hlavné sídlo a  jedi-
ný hospodársky dvor spoločnosti, vidieť aj 
pasúci sa hovädzí dobytok. V chove bez tr-
hovej produkcie mlieka s celkovým počtom 
175 kusov je prevažne plemeno Limousine, 
Slovenský strakatý dobytok a Angus. Aj keď 
chov zatiaľ nie je oficiálne uvedený ako bio, 
celý systém starostlivosti a kŕmenia už tieto 
požiadavky spĺňa. Všetko krmivo pochádza 
len z vlastnej produkcie. Zaujímavá je infor-
mácia o predaji tohto kvalitného hovädzieho 
mäsa – až na 100 percent ho realizujú na 
Slovensku. Aj väčšinu rastlinných komodít 
predávajú priamo slovenským odberateľom 
a spracovateľom (na 75 %).

KONTAKT
AGROSPOL, s.r.o., Michalovce
072 11 Čečehov 150
Konateľ: Daniel Kraus
Tel.: +421/ 56/ 649 0202
e-mail.: info@agrospol-cecehov.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 3 950 ha
Počet stálych pracovníkov 27
Tržby 4 769 417 eur
Zisk po zdanení 1 260 983 eur

Najvýkonnejší traktor Case IH Quadtrac 620 
pri príprave pôdy pod repku.

Daniel Kraus spolu s partnerkou Michaelou Jakubovou 
a budúcnosť AGROSPOLU – dvojičky Noah a Elias.

Vo firme panuje medzi zamestnancami priateľská a dalo by sa povedať – rodinná atmosféra.
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Vita Zel: moderný pestovateľ zeleniny 
je dobrý obchodník

Zeleninárstvo je roky Achillovou pätou 
slovenského poľnohospodárstva. Ešte 
nikdy však nebol taký dopyt po domá-

cej čerstvej zelenine ako v  súčasnosti. Na 
Slovensku rastie životná úroveň aj vedomie, 
že kvalita potravín rozhoduje o  kvalite ľud-
ského života. Čoraz viac ľudí si uvedomu-
je, že je to na prvom mieste zelenina, ktorá 
ovplyvňuje ich zdravie.

Spoločnosť Vita Zel je jednou z tých, ktorá 
dokázala včas zareagovať na zvýšený dopyt 
po čerstvej zelenine. Dokázala to modernou 
organizáciou výroby, na ktorú nadväzuje pre-
daj zeleniny do obchodných reťazcov pros-
tredníctvom odbytového družstva Ovozela. 

Zastavme sa najprv pri výrobe. Jeden 
zo zakladateľov Vita Zelu Miroslav Sudický 
si ešte pamätá časy, keď na južnom Slo-
vensku zabezpečovali produkciu zeleniny 
tisícky drobných pestovateľov. Sám bol je-
den z  nich. Zeleninu vtedy vykupovali Zá-
hradkárske služby a distribuovali do celého 
Československa. Po novembri 1989 sa tento 
systém rozpadol. Zeleninárstvo bez silnej 
nákupnej organizácie začalo živoriť, zanikli 
zeleninárske družstvá.

Hoci slovenské vlády sa formálne prihlá-
sili k obnove sebestačnosti v produkcii zele-
niny, k zásadnému zvýšeniu výroby, vari až 
na rajčiny, neprišlo. Predsa sú tu však firmy, 
ktoré ukazujú, akým spôsobom možno po-
staviť chradnúce zeleninárstvo na nohy.

Sila Vita Zelu nespočíva v tom, že sa opie-
ra o  200-hektárovú farmu, kde sa zelenina 
produkuje na 80 hektároch (zvyšná plocha je 
potrebná na zabezpečenie správneho osev-
ného postupu). Vo Vita Zele predovšetkým 
pochopili, že ak sa chcú stať partnerom ob-
chodných reťazcov, kde sa predáva okolo 70 
percent všetkej zeleniny na Slovensku, mu-
sia zvládnuť nároky odberateľov na kvalitu 
produktov, na objemy, moderné obaly a vô-
bec na celú s tým súvisiacu logistiku.

Spoločnosť vybudo-
vala v  logistickom par-
ku v Senci distribučný 
sklad s baliacimi linkami 
na pozberovú úpravu 
všetkej zeleniny vrátane 
rajčín, čím urobila prvý 
krok k splneniu nárokov 
obchodu. Lenže čo je 
to 80 hektárov zeleni-
ny, ak chcete byť part-
nerom pre päť veľkých 
obchodných reťazcov? 
Pred rovnakou otázkou 
nestáli len vo Vita Zele, 
ale aj v iných ambicióz-
nych zeleninárskych 
spoločnostiach – naprí-
klad v Salemixe vo Veľ-
kom Krtíši, v Agro GTW 
v Novákoch, na Farme 

v Kameničanoch či v Brutoch. Keď sa všetci 
títo zeleninári zišli, zrodil sa projekt odbyto-
vého družstva Ovozela.

Ovozela vyriešila plynulosť dodávok do 
obchodných reťazcov. To, na čo jeden pro-
ducent nemal potenciál, spojením síl viace-
rých odrazu nebol problém. A  keďže Vita 
Zel mal baliace linky na pozberovú úpravu 
zeleniny, sklad v  logistickom centre v Senci 
za humnami Bratislavy, odrazu sa začalo zre-
álňovať efektívne obchodovanie s reťazcami. 
Nie pre jedného, ale pre všetkých pestova-
teľov združených v Ovozele. Dnes po troch 
rokoch fungovania družstva hovorí Miroslav 
Sudický o zásadnom prielome týchto pesto-
vateľov na trh so zeleninou.

Isteže, Vita Zel a odbytové družstvo Ovo-

zela nie sú jediní podobne zmýšľajúci hráči 
na trhu. „Nie je jednoduché dopestovať zele-
ninu, je to citlivá komodita podliehajúca vply-
vom počasia a, samozrejme, výkyvom cien 
na veľkom európskom trhu,“ hovorí Miroslav 
Sudický a dodáva. „Kľúčové pri samozrejmej 
kvalite pestovania je však zvládnuť pozbe-
rovú úpravu vrátane požadovaného balenia 
a potom logistiku do jednotlivých reťazcov.“

A ešte jedna dôležitá poznámka – reťazce 
sú naklonené slovenským dodávkam, a to aj 
v čase kolísajúcich cien na európskom zele-
ninovom trhu. 

Ovozela rozviazala ruky tak Vita Zelu, ako 
aj ostatným členom družstva. Preto Miroslav 
Sudický hovorí, že ak sa má Slovensko živiť 
vlastnou čerstvou zeleninou, musí začať so 
združovaním producentov do odbytových 
družstiev. Ovozela im je otvorená – malým 
farmárom aj na zeleninu orientovaným poľ-
nohospodárskym podnikom.

Veľa sa diskutuje o tom, že mladá gene-
rácia na vidieku nemá záujem o  prácu na 
poli. Naozaj, veľkým konkurentom sú auto-
mobilky či podniky ako Amazone, Samsung 
atď., lenže, ako vraví Miroslav Sudický, stá-
le je tu skupina pracujúcich, ktorú či už zo 
vzdelanostných alebo iných dôvodov môže 
zamestnať práve zeleninárstvo.

Treba však vyladiť podmienky na pracov-
nom trhu. A to tak, aby slovenskí zeleninári aj 
v odvodových zaťaženiach a iných paramet-
roch mohli konkurovať susedom v  Poľsku 
alebo v Maďarsku. Reálne sú totiž aj zele-
ninári odkázaní na to, a  to je aj prípad Vita 
Zelu, aby v sezóne zamestnávali brigádnikov 
zo Srbska, Rumunska či Maďarska.

Vita Zel je silným producentom predo-
všetkým uhoriek, kde výrobu z  2,5 hektára 
pod fóliou rozširuje na 4,5 hektáre. Je doma 
v pestovaní hlúbovej zeleniny, šalátov, pap-
riky, vodových melónov, zeleru atd. Sloven-
sko má podmienky, len treba podnikavým 
pestovateľom, a  to vo všetkých formách 
počnúc mladými farmármi a končiac zabeh-
nutými podnikmi, vytvárať podmienky, ktoré 
budú stimulovať pestovanie zeleniny. Vita 
Zel a  odbytové družstvo Ovozela združujú-
ce aktívnych pestovateľov ukazuje, ako sa 
zeleninárskej veci dá pomôcť. Ak štát bude 
analyzovať podnikanie práve takýchto podni-
kov, príde rýchle na to, ako sa dá pozdvihnúť 
výroba zeleniny v celej krajine.

KONTAKT
VITA ZEL @ company
Nová 1473
946 32 Marcelová
Konateľ: Miroslav Sudický
e-mail: miroslav.sudicky@vitazel.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 200 ha
Počet pracovníkov  90
Obrat z poľnohospodárskej činnosti 2,3 mil. eur

Baliičky rajčín sa pripravujú na cestu k spotrebiteľom. 

Miroslav Sudický je zdatný pestovateľ aj obchodník. 
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Granelam Ostrov:  
osivári s puncom svetovej kvality

Úroveň poľnohospodárstva tej alebo 
onej krajiny vyjadruje predovšetkým 
jej schopnosť produkovať kvalitné 

osivá či plemenné zvieratá. Ony sú zákla-
dom funkčnej rastlinnej aj živočíšnej výroby. 
V Ostrove pri Piešťanoch sídli najznámejšia 
slovenská osivárska spoločnosť Granelam. 
Nadväzuje na PD Pokrok Ostrov, ktoré 
pred aj po roku 1989 tvrdilo muziku v  slo-
venskom poľnohospodárstve. Granelam je 
pokračovateľom tradície, rovnako ako ňou 
bolo družstvo nadväzujúce na pestovateľské 
a chovateľské tradície miestnych gazdov. Na 
transformáciu ekonomiky reagovali v Ostro-
ve založením akciovej spoločnosti.

Názov symbolizuje osivársku tradíciu 
a modernu zároveň. Podnik patrí k svetovej 
špičke, už tridsať rokov spolupracuje s  ne-
meckým šľachtiteľsko-osivárskym gigantom 
KWS, ktorý má centrum v Einbecku neďale-
ko Hannoveru. Ide o vzájomne výhodnú ko-
operáciu – Slováci ponúkli nemeckým part-
nerom dve prirodzené podmienky na rozvoj 
osivárstva: na jednej strane vhodné pôdno-
-klimatické podmienky a na druhej – vysokú 
agronomickú kultúru pestovateľov kukurice 
a k tomu moderný osivársky závod.

Ako plynul čas, Ostrovania potvrdili, že 
držia krok s neustále rastúcimi nárokmi, ve-
dia čeliť klimatickej zmene aj výkyvom na 
trhu. Nedávno spoločnosť investovala 1,5 
milióna eur do modernizácie osivárskeho zá-
vodu s cieľom ešte šetrnejšie spracúvať zrná 
osivovej kukurice prihliadajúc tak na biolo-
gický, ale samozrejme aj ekonomický aspekt 
výroby osív.

Aktuálna situácia na trhu s  osivami ku-
kurice je poznačená rastúcou produkciou. 
Na to, aby si Granelam udržal pozície, musí 
vynakladať obrovské úsilie. 
„Čelíme odbytovej kríze, 
ktorá z  času na čas pre-
pukne v  každom odvetví. 
Hovorí sa o nej menej ako 
o  nedávnej mliečnej kríze, 
pretože sa týka úzko špe-
cializovaných producen-
tov. Na nás je napojených 
25 množiteľov osiva kuku-
rice, ktorých hospodárske 
výsledky závisia nielen od 
ich práce, ale aj od situá-
cie na svetových trhoch,“ 
hovorí Juraj Schuchmann, 
predseda predstavenstva 
spoločnosti Granelam.

Uprostred leta roku 
2018 ministerstvo pôdo-
hospodárstva ohlásilo 
revitalizáciu závlahového 
hospodárstva. Od závlah 
závisí aj pestovanie kuku-
rice. Nevedno prečo osi-
vová kukurica nie je me-

dzi špeciálnymi plodinami, ktoré majú byť 
prednostne vybavené pri oživovaní závlah. 
V  Ostrove závlahy vždy využívali práve tak 
ako v družstvách, ktoré pestovali a pestujú 
osivovú kukuricu. Predpokladajú, že rezort 
rýchlo vykoriguje svoje rozhodnutie. Zelenina 
a ovocinárstvo dostávajú v závlahách zelenú 
aj preto, lebo vytvárajú zamestnanosť. Lenže 
to robí aj osivová kukurica, ktorá dáva len pri 
kastrácii prácu 40 ľuďom a keď sa rozbehne 
sezóna v osivárskom závode, je tu práca pre 
ďalších 80 ľudí.

Napokon je tu ešte jedna vec, na ktorú 
treba myslieť. Trvalo desaťročia, kým sa osi-
vá zo Slovenska presadili na najnáročnejších 
európskych trhoch, predávajú sa v Japonsku 
aj v Latinskej Amerike. Preto je dôležité už aj 
s ohľadom na povesť krajiny urobiť žiaducu 
korektúru pri modernizácii slovenského zá-
vlahového hospodárstva. Treba predsa brať 
do úvahy návratnosť investície aj spomína-
nú pozíciu slovenských semenárov. Rekon-
štrukciou závlah môžu veľa získať, ale ak ich 
obíde, aj veľa stratiť.

V  ostatnom čase poľnohospodári pri-
pomínajú, že čoraz častejšie musia riešiť 
systémové veci na vlastnú päsť. Dochádza 
k  obmene generácii a  celý rad profesií niet 
kým nahradiť, pretože mladých ľudí nepripra-
vujú na ne na školách. Aj to dokazuje, ako 
sa podcenilo poľnohospodárstvo. Isteže, 
vo firmách si napokon nejakým spôsobom 
poradia. V Ostrove nedávno prijali mladého 
poľnohospodárskeho inžiniera Lukáša Ko-
vára, ktorého si však spoločnosť v podstate 
vychovala na svoj obraz, pretože praxoval na 
jej poliach.

Granelam je viacnásobný laureát Top Ag-
ro Slovensko. A  ak aj v  takejto spoločnosti 
a jej podobných hovoria o problémoch, ktoré 
by mal v tesnej kooperácii s nimi riešiť štát, 
ale ich v podstate nerieši, pretože „fédruje“ 
iné odbory ekonomiky aj na úkor chlebového 
odvetvia, svedčí to o tom, že je najvyšší čas 
prehodnotiť priority.

Isteže, v Granelame nečakajú so založe-
nými rukami, že ich pálčivé problémy vyrieši 
niekto tretí. Zhodnocujú napríklad odzrnené 
kukuričné šúľky premieňajúc ich na brike-
ty. Ich výhrevnosť je porovnateľná s  tvrdým 
drevom. Spoločnosť podporuje aj rozvoj ži-
vočíšnej výroby: Kapitálovo vstúpila do druž-
stva Radvaň-Nová Bošáca, kde na čistých 
bielokarpatských lúkach rozvíja chov do-
bytka bez trhovej produkcie. Ide o plemeno 
Charolais, ktoré dáva jedno z najkvalitnejších 
hovädzích mias. Na radvansko-bošáckych 
lúkach a pasienkoch mieni Granelam rozví-
jať aj chov oviec. Ako vidno, podnik vystihuje 
priority, ktoré si želá spoločnosť.

Granelam však ostáva predovšetkým 
výrobcom osív, a  to nielen kukurice, ale aj 
obilnín. Využíva tak osivársky závod aj na 
produkciu kvalitných osív husto siatych obil-
nín, ktoré ponúka v rámci vlastnej obchod-
nej siete. Ostrov vždy patril k pestovateľskej 
špičke a  chce si toto postavenie udržať. 
Každé poľnohospodárstvo je také silné, ako 
je jeho elita. Tá udáva tón a smerovanie ce-
lému odvetviu. To musia mať tvorcovia stra-
tégií rozvoja slovenského poľnohospodár-
stva na pamäti.

KONTAKT
Granelam, a.s.
922 01 Ostrov pri Piešťanoch
Predseda predstavenstva:  
Ing. Juraj Schuchmann
Tel.:+421/ 33/ 7914 354
e-mail: ostrov-eko@granelam.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 464 ha
Počet pracovníkov 56
Zisk po zdanení 800 000 eur

Granelam využíva osivársky závod na produkciu osív kukurice i obilnín.

Predseda predstavenstva Ing. Juraj Schuchmann.
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Úsmev dláždi v SEMA HŠ 
Sládkovičovo cestu k úspechu

Odkedy sa v  spo-
ločnosti SEMA 
HŠ Sládkovičovo, 

s.r.o., rozhodli hospodá-
riť ekologicky, vsadili na 
úspech. Už niekoľko ro-
kov sa firma pohybuje na 
prvých priečkach tabuľky 
100 najlepších v  súťaži 
Top Agro Slovensko. Za 
výbornými hospodárskymi 
výsledkami sa podľa riadi-
teľa Ing. Mariana Halmeša 
skrýva najmä spokojnosť 
zamestnancov, ktorí do-
kážu vďaka nej podávať 
vysoké výkony. „Ak mana-
žér urobí všetko preto, aby 
mali zamestnanci výborné 
podmienky na prácu, do-
káže ich motivovať a  ľu-
dia budú chodiť do práce 
s úsmevom, cesta k úspechu firmy je vydláž-
dená.“

Na prvý pohľad sa zdá, že je to iba po-
vrchné tvrdenie. Opak je však pravdou. Ak 
je na začiatku rozumné manažérske rozhod-
nutie, ktoré má reálny podklad, ak sa dodr-
žuje odbornosť na každom kroku a pracovná 
disciplína nemá medzery, to predchádzajúce 
tvrdenie sa stáva skutočnosťou a má ďaleko 
od obyčajného nič nehovoriaceho sloganu. 

Tým rozumným manažérskym rozhodnu-
tím v prípade spoločnosti SEMA HŠ, s.r.o., 
bolo pred niekoľkými rokmi hospodáriť 
v  ekologickom systéme. Využili spočiatku 
naplno aj podporu, ktorá v tom čase bola pre 
ekologický systém hospodárenia výrazná. 
Práve ekologická produkcia podľa Mariana 
Halmeša posledných desať rokov pozitív-
ne ovplyvňuje stabilitu firmy. Riaditeľ má 
po ruke aj argumenty: „Ceny bioproduktov 
sú vyššie. Ani burza, ani počasie ich neroz-
kývajú tak, ako sme toho 
svedkami pri konvenčnej 
produkcii. Cenu biopro-
duktov ovplyvňuje iba do-
pyt a  ponuka. Napríklad 
kukurica z  konvenčného 
poľnohospodárstva bola 
jeden rok za 220 eur a ďal-
ší rok padla na 100 eur. 
V ekológii to tak nefunguje. 
Istotou je, že to, čo zaseje-
me, slušne predáme. V bio 
produkcii sa jeden rok ce-
na pohybuje okolo 330 eur 
za tonu a ďalší, povedzme, 
300. V  problémových ro-
koch je teda pokles cien pri 
bioprodukcii nižší. Za po-
sledných desať rokov boli 
výkyvy cien bioprodukcie 
minimálne.“ 

Posledné roky však poľnohospodárov 
trápi najmä sucho a horúce počasie. V SEME 
HŠ sa so suchom naučili žiť a prispôsobili sa 
mu. „Jednoducho – závlahy sú našim kaž-
dodenným spoločníkom,“ vysvetľuje Marian 
Halmeš a jedným dychom dodáva, že kva-
lita musí byť samozrejmosťou: „O nekvalitnú 
bioprodukciu nie je záujem.“

Rok 2017 bol priemerný v  úrodách na 
poliach spoločnosti SEMA HŠ, ktoré sa na-
chádzajú v 5 katastrálnych územiach: Abra-
hám, Pusté Úľany, Malá Mača, Sládkovičovo 
a Veľký Grob. Keďže sa v  podniku dokážu 
čiastočne prispôsobiť aj vrtochom počasia, 
závlahy im umožnili podstatne eliminovať 
dôsledky sucha. Pred tromi rokmi vznikla 
spoločnosť Závlahy Abrahám, s.r.o., ktorej 
súčasťou je POD Abrahám, Agromačaj, a.s. 
a  SEMA HŠ, s.r.o. Vodu čerpajú zo štrko-
vého jazera v Pustých Úľanoch, tlačí sa do 
Pavlíc a  tam je tlačná stanica, ktorá vodu 

posúva ďalej, smerom na Voderady, Pusté 
Úľany a Abrahám. Marian Halmeš však tvrdí, 
že závlahové systémy potrebujú obnovu ako 
soľ. Netrpezlivo čakali na výzvu z  Progra-
mu na rozvoj vidieka. „Chceme novšie typy 
systémov. Máme staré fregaty, ktoré sú síce 
funkčné, ale nedajú sa porovnať s moderný-
mi riadenými zavlažovacími systémami.“

Každý rok prinesú v  spoločnosti niečo 
nové v bioprodukcii. V roku 2017 množili pre 
maďarského partnera reďkev olejnú na osi-
vo. Je to plodina, ktorá sa využíva najmä na 
zelené hnojenie. V roku 2018 sa zase orien-
tovali na osivovú kukuricu. Pre rok 2019 uva-
žujú nad osivom bielej horčice.  

A ešte čosi pomáha spoločnosti udržiavať 
ekonomickú stabilitu. Štyri pätiny produkcie 
vyvážajú do zahraničia. Osvedčených ob-
chodných partnerov majú v Nemecku aj vo 
Francúzsku. Ale už aj na Slovensku začína 
byť záujem o  ich bioprodukciu. Dve tretiny 
produkcie bioslnečnice kupuje spoločnosť 
Búšlak Oil, ktorá lisuje kvalitné bioslnečnico-
vé oleje a  záujem o  biokukurice sa pomaly 
zvyšuje. 

Marian Halmeš neustále zdôrazňuje vyso-
kú kvalitu. „Na ľudí sa môžeme spoľahnúť. 
Robíme všetko preto, aby chodili s úsmevom 
do práce. Lebo od nahnevaného pracovníka 
nemôže žiaden manažér čakať extra výkon. 
Ak zamestnávateľ pochopí, že na začiatku 
všetkého snaženia sú spokojní ľudia, fungu-
je to.“

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 1 300 ha
Produktivita práce na pracovníka 40 248 eur
Zisk po zdanení 472 181 eur

Od mája do konca októbra traktor drtí pásy medzi cestami a porastom 
plodín, aby sa do bioprodukcie nezanášala burina. 

Podľa Mariana Halmeša sa kukurice napriek vrtochom počasia  
v roku 2018 vydarili.

Aj chodníky a prístupové cesty v spoločnosti 
pravidelne obnovujú. Vylepšili aj hospodársky dvor 
a chystajú sa v sklade nahradiť staré podlahy liatymi, 
ktoré sa nedrolia.
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Agro-Gombár:  
Ako sa rodí dobrý rodinný podnik

S  odstupom troch desaťročí si čoraz 
viac uvedomujeme, ako sa zmenilo 
slovenské poľnohospodárstvo, život 

na vidieku a  vôbec celá spoločnosť. Ako 
v kvapke vody sa obrovské zmeny odzrkad-
ľujú na životných príbehoch ľudí, ktorí zobrali 
osud do svojich rúk a začali v čase porevo-
lučného kvasu budovať z gruntu nové pod-
niky.

Ivan Gombár sa základom manažmentu 
moderného poľnohospodárskeho podniku 
naučil na družstve v Dubníku. V osemdesia-
tych rokoch minulého storočia to bol jeden 
z najväčších podnikov v okrese Nové Zámky, 
ktorý s prehľadom viedol Ladislav Boros. Od 
neho sa Gombár veľa naučil – ekonomickej 
stratégii, umeniu hospodáriť s každou koru-
nou či spájať veľké veci s detailmi. A ešte čo-
musi dôležitému: rozumieť ľuďom, motivovať 
ich, aj si vynútiť potrebnú disciplínu, ktorá je 
matkou úspechu v každej práci.

Začiatkom deväťdesiatych rokov sa uda-

losti vyvinuli tak, že Gombárove cesty sa 
rozišli s družstvom, ktoré sa začalo deliť na 
pôvodné celky. Zrelému štyridsiatnikovi prá-
ve dospievali synovia a ich otec sa rozhodol 
založiť rodinný poľnohospodársky podnik. 
Začal gazdovať na pôde starých rodičov 
a  neskôr, bolo to presne pred dvadsiatimi 
rokmi, keď sa dostalo do konkurzu družstvo 
v Bardoňove, prevzal celý chátrajúci hospo-
dársky areál a prenajal si priľahlé polia.

Dnes patrí spoločnosť Agro-Gombár 
k  najlepšie prosperujúcim slovenským far-
mám s diverzifikovanou rastlinnou výrobou, 
v  ktorej má miesto aj ovocinárstvo i  chov 
ošípaných. Krok za krokom centrum firmy 
v  Bardoňove nadobudlo dnešnú podobu. 
Keď Ivan s manželkou Editou prišli po prvý 
raz na bardoňovský dvor spolu so synmi Ma-
rošom a Rolandom, vyzeralo to, že si uviazali 
na krk veľký balvan. Maštale, sklady a diel-
ne mali najlepšie roky za sebou, do dvora 
sa tlačila burina. Chýbala mu pevná ruka 

hospodára. Tú dnes vidno. Jadrom dvora 
je pozberová linka, kde sa vyčistí, pretriedi 
a usuší v priebehu sezóny 12 500 ton obilnín, 
repky a kukurice. Celé toto množstvo vedia 
vo firme uskladniť a  dodávať na trh v  čase 
dobrých cien aj podľa potrieb odberateľov. 
Maroš Gombár podotkne, že prestavba dvo-
ra sa odohrala v réžii podniku, bez toho, aby 
sa opierali o zdroje z fondov. Využili tehly zo 
starých budov a postavili sami na mieru nové 
objekty.

Postupne sa sformoval zhruba tridsať-
členný pracovný tím, ktorý mal pri prestavbe 
dvora stále čo robiť v čase, keď na poliach už 
bolo poorané, zasiate či pozberané. V dob-
rej firme vedia pohnúť rozumom, zužitkovať 
čas a zdanlivo nepoužiteľný materiál. Aj tak 
sa rodí nová hodnota. Takto vlastne vždy 
hospodárili dobrí gazdovia, predkovia Ivana 
Gombára aj jeho manželky. Podnik, ktorý 
postavili, iba ukazuje, že sa to, čo sa malo, 
vrátilo do správnych koľají.

Veľká premena sa odohrala na poliach. 
Ivan má radosť z  oboch synov – Roland, 
ktorý sa venuje obchodovaniu s  poľnohos-
podárskou technikou, pomohol vybaviť pod-
nik najmodernejšou technikou. Maroš objavil 
v  sebe talent agronóma, človeka s  veľkým 
citom pre pôdu a rastliny, ale najmä pre čas, 
kedy treba vedieť zasiať, zasiahnuť tak či 
onak do vyvíjajúceho sa porastu. Pôde pro-
spelo podrývanie, lepšia výživa a vo vyšších 
úrodách sa tiež prejavilo použitie najnovších 
odrôd a hybridov.

Gombárovci zareagovali na zmeny, kto-
rými prešiel slovenský vidiek. Vybudovali 
jahodovú plantáž s  kvapôčkovou závlahou 
aj marhuľový sad. Ich súčasťou je klimatizo-
vaný sklad. Hitom posledných rokov sa stal 
samozber ovocia. Gombárovci odhadujú, že 
ročne si k ním príde z okresov Levice a No-
vé Zámky naoberať ovocie okolo 500 až 800 
rodín. Pre ľudí je profesionálne vedená plan-
táž lepším riešením, ako pestovať ovocie vo 
vlastnej réžii.

Keď sa v posledných rokoch často hovorí 
o upadajúcej sebestačnosti v zelenine a ovo-
cí, štát by jej oživeniu napomohol správnou 
daňovou politikou. Zlaté časy fóliovnikových 
hospodárstiev boli spojené s úľavami, ktoré 
motivovali vidiečanov k produkcii. Aj teraz by 
farmám – väčším aj menším – pomohli úľavy 
viac ako komplikovaný systém administratív-
nych podpôr. Treba vziať viac rozum do hrs-
ti. Gombárovci ukazujú, ako je to na úrovni 
podniku, politici by mali ukázať, ako by to 
malo byť na úrovni celej krajiny.

KONTAKT
AGRO-GOMBÁR, s.r.o.
Hlavná 7
941 31 Dvory nad Žitavou
Konatelia:
Ing. Ivan Gombár  
a Ing. Marián Gombár
Tel.: +421/ 35/ 6484 305
e-mail: agrogombar@stonline.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 2 209 ha
Počet pracovníkov 27
Zisk po zdanení 276 760 eur
Produktivita práce z pridanej hodnoty 25 120 eur

Otec a syn Ivan a Marián Gombárovci.

Ivan Gombár začal gazdovať na pôde starých rodičov, pred dvadsiatimi rokmi prevzal celý chátrajúci 
hospodársky areál v Bardoňove a prenajal si aj priľahlé polia.
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Nie náhodou rastie záujem  
o osivá z MATEXU

V posledných rokoch sa poľnohospodári 
najmä na juhovýchode Slovenska čo-
raz viac orientujú na pestovanie sóje, 

ktorej sa v tejto oblasti darí viac než v iných 
častiach našej krajiny. Nečudo, že jej osev-
né plochy rastú. Avšak na rozvoji pestovania 
tejto plodiny majú veľký podiel aj ľudia zo 
spoločnosti Matex Veľké Kapušany-Veškov-
ce. Pripravujú kvalitné osivo sóje, poskytujú 
aj poradenstvo. V ponuke majú, samozrejme, 
aj osivá mnoho ďalších odrôd iných plodín.

História spoločnosti MATEX sa zača-

la písať 1. marca 2000. Na výmere 570 ha 
rozbehlo vtedy hospodárenie šesť pracovní-
kov. Od správcu konkurznej podstaty získali 
najskôr do nájmu hospodársky dvor vo Veš-
kovciach, neskôr ho odkúpili. Keďže priesto-
ry boli po bývalom Semenárskom štátnom 
majetku Veľké Kapušany, rozhodli sa ďalej 
rozvíjať miestnu tradíciu. V  prvých rokoch 
množili osivo pre iné firmy, ale už v roku 2006 
získali licenciu na výrobu osív pod vlastnou 
značkou.

Obhospodarovaná výmera postupne na-
rastala až na súčasných 1 840 ha, z ktorých 
je 1 650 ha ornej pôdy. Určitou nevýhodou 
je roztrieštenosť pozemkov v 11 katastroch.

Do osevného plánu sú zaradené obilniny 
– pšenica ozimná na 800 ha, sója na 500 ha 
a repka na 300 ha. Z výmery pšenice pripadá 
500 ha na mäkké a  300 ha na tvrdé odro-
dy. Množiteľské plochy zaberajú až polovicu 
z výmery pšenice a rovnako je to aj pri sóji. 
Osivo repky množia v  spoločnosti na pri-
bližne siedmich hektároch. „Našim krédom 
je zachovanie trvalo udržateľnej úrodnosti 
pôdy. Keďže máme 80 percent pôd kyslých 

alebo slabo kyslých, každoročne vápnime 
800 ha v  dávke 2 t/ha mletým vápencom. 
Na rovnakej výmere vykonávame aj hĺbkové 
kyprenie. Vychádza to tak, že repku a  sóju 
nezasejeme bez tohto, aby bola parcela 
vyvápnená a  podrytá,“ informuje konateľ 
Ing. Ladislav Kováč.

Úrody na poliach MATEXU dokazujú 
správnosť týchto investícií do pôdy. Pri mäk-
kej pšenici je niekoľkoročný hektárový prie-
mer sedem tony a s úrodou 6,8 tony neza-
ostáva ani tvrdá pšenica. Pri repke je priemer 

posledných troch rokov 4,2 t/ha, pričom naj-
nižšiu, ale vzhľadom na podmienky v regió-
ne veľmi slušnú úrodu, zaznamenali v tomto 
roku (3,6 t/ha). K tomu je potrebné dodať, že 
v spoločnosti pestujú len líniové odrody rep-
ky. Pochváliť sa môžu taktiež výbornými úro-
dami sóje, kde je 5-ročný priemer 3,8 t/ha.

Aj napriek tomu, že vlastnia štyri otočné 
pluhy, už sedem rokov ich nepoužívajú. Pre-

šli na bezorbové a minimalizačné technoló-
gie. Napríklad po zbere sóje nasleduje pria-
ma sejba pšenice do strniska. Hlavné práce 
pri obrábaní pôdy zvládajú traktormi New 
Holland T9.560 a Massey Ferguson 8690,so 
závesným náradím Lemken, Köckerling, Far-
met, Great Plains.

Ing. L. Kováč k  ponuke osív dodáva: 
„Všetko čo ponúkame, je vypestované na 
našich poliach a  pod našim dohľadom.“ 
V  ich portfóliu pšeníc je väčšinou 10 až 12 
odrôd, ako napríklad CH Combin, Genius, 
Annie, Pannonikus, Lukullus alebo tvrdé 
Wintergold, Julydur a  Selyemdur. Pri repke 
si zákazník môže vybrať spomedzi líniových 
odrôd Cortez, Cedric alebo novinku Quartz. 
Dobré skúsenosti majú s kanadskými odro-
dami sóje ako Lenka, Corus, Naya. Sľubne 
sa ukazujú tiež nové odrody z  európskeho 
šľachtenia Antónia, Meridian, Kea a  Alexa. 
Naposledy na poľnom dni sóje predstavili až 
39 odrôd, čo je určite slovenským unikátom.

Bez živočíšnej výroby si aj vo Veškov-
ciach vedia poľnohospodárstvo ťažko pred-
staviť. Chápu význam maštaľného hnoja pri 
výžive pôdy, ročne ho aplikujú na 100 ha. 
S chovom dobytka začali od roku 2011, keď 
kúpili prvých 70 jalovíc. Dnes je v základnom 
stáde 95 kráv a celkovo 270 kusov, prevažne 
mäsového plemena Charolais. V  uzatvore-
nom obrate stáda chovajú aj ošípané. S pia-
timi prasnicami a  jedným vlastným kancom 
odchovajú ročne zhruba 130 jatočných zvie-
rat, väčšina putuje do Poľska.

KONTAKT
MATEX, s.r.o.
Veškovce 1194
079 01 Veľké Kapušany
Konatelia: Ing. Ladislav Kováč, 
Ľubomír Kapustník
Mobil: +421/ 905/ 139 911
Tel.: +421/ 56/ 6389 068
e-mail: info@agromatex.sk
www.agromatex.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 840 ha
Počet stálych pracovníkov 42
Tržby 3 643 189 eur
Zisk po zdanení 271 939 eur

Ročne v spoločnosti organizujú dvakrát Dni poľa – 
prvý v júni so zameraním na repku a pšenicu, druhý 
v septembri venovaný odrodám sóje. Tieto podujatia 
majú vysokú úroveň aj vďaka účasti popredných 
odborníkov z Čiech a zo Slovenska.

Na snímke zľava konateľ Ing. Ladislav Kováč a obsluha techniky Barnabáš Čalfa pred ich najvýkonnejším 
traktorom New Holland T9.560.

Prvým krokom k výrobe kvalitného osiva je zber 
v optimálnom čase. Aj preto V MATEXE vlastnia  
až 5 kombajnov.



BAUER IRRIGATION, spol. s r. o.
Športová 1085, 900 61 Gajary
Mobil: +421 (0)903 706 643
Mobil: +421 (0)915 726 342
E-mail: p.andras@bauer-at.com
www.bauer.sk; www.bauer-at.com
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Rodinná farma Milana Velikého 
je najlepšia v kategórii SHR

Ak by sme sa pozreli do histórie hod-
notenia Top Agro, v  kategórii súk-
romnohospodáriacich roľníkov by sme 

našli meno, ktoré patrí stabilne do popredia 
– Mgr. Milan Veliký. Už na začiatku však tre-
ba zdôrazniť, že ide o rodinné hospodárstvo 
a na úspešnom rozvoji sa podieľajú aj syno-
via spolu so svojimi rodinami.

Začiatok hospodárenia Milana Velikého 
siaha do roku 1995, keď sa odhodlal obrábať 
vlastných 20 hektárov pôdy. Predtým praco-
val 25 rokov v oblasti školstva, bol riaditeľom 
detského domova v  Nižnej Kamenici. Dnes 
sa venuje najmä rokovaniam s obchodnými 
partnermi a  dohliada na celkový chod ro-
dinnej firmy. Traja synovia majú jednotlivo 
rozdelené úlohy. V pôsobnosti Petra je rast-
linná výroba, pričom mu v tom pomáhajú už 
aj jeho synovia Peter a Viktor. Tí vedia veľmi 
dobre pracovať aj s modernými technológia-
mi, ktorými sú vybavené súčasné traktory 
a kombajny. Ďalší syn Vladimír spolu s man-
želkou Ľudmilou sa starajú o živočíšnu výro-
bu. Náplňou práce Mariána je najmä údržba 
a opravy.

Živočíšna výroba je na hospodárstve Veli-
kých zastúpená chovom dobytka bez trhovej 
produkcie mlieka. Súčasné stádo 200 kusov 
plemena Charolais plánujú v budúcnosti roz-
širovať. Od jari do jesene sa dobytok pasie 
na lúkach priamo pod Slanskými vrchmi. 
A pri výrobe senáže počas letných horúčav 
pracujú doslova po nociach, aby zabezpe-
čili maximálnu kvalitu krmovín. Výsledkom 
dôsledného manažmentu pri chove zvierat 
a biologicky čistého krmiva je hodnotné ho-
vädzie mäso, o ktoré sa zaujímajú v širokom 
okolí. Vlastnia aj modernú technologickú lin-
ku na jeho spracovanie. Správne vyzreté mä-
so predávajú priamo z dvora, robia aj rozvoz 
záujemcom do okolitých okresov. Dopyt po 
kvalitnej hovädzine z  farmy Velikých je veľ-
ký, preto zatiaľ takmer vôbec nepotrebovali 
sprostredkovanie priekupníkov a bitúnkov.

Jediný hospodársky dvor sa nachádza 

v  Nižnej Kamenici, v  malebnej obci pod 
Slanskými vrchmi, neďaleko Košíc. Farma 
siaha aj do katastrov okolitých obcí Vyšná 
Kamenica, Čakanovce, Bidovce a Ďurďošík. 
Na miestnych silne mineralizovaných pôdach 
sopečného pôvodu sa osvedčilo základné 
spracovanie pluhom, naorávajú taktiež pod 
oziminy. Z celkovej výmery poľnohospodár-
skej pôdy 780 ha je 160 ha trvalých trávnych 
porastov, zvyšok je orná pôda. Kým vlaňaj-
šok prial pestovaniu plodín v tunajšom regió-
ne, v tomto roku vysoké teploty v spojení so 
suchom sa postarali o  medziročný prepad 
úrod, predovšetkým pšenice. Vlani zazna-
menali priemernú hektárovú úrodu 8 ton, te-
raz klesla na polovicu, pritom vstupy zostali 
rovnaké. Menšou útechou je vynikajúca po-
travinárska E-čková kvalita celej produkcie. 
Pšenicu zvyknú na farme pestovať na vý-
mere 300 až 350 ha. Ďalšou plodinou s vý-
razným prepadom úrod, kde napríklad nikto 
v širokom okolí nedosiahol viac ako dve tony 
z hektára, bola repka. Pre potreby živočíšnej 
výroby zvyknú pestovať na menšej 20-hektá-
rovej ploche ešte kŕmny jačmeň jarný.

O čosi lepšia situácia je v tomto roku pri 
zemiakoch, zrnovej kukurici a  sóji, ktorým 
ešte dokázali pomôcť júnové zrážky. Zber 
zemiakov z  výmery takmer 15 ha prebiehal 
práve v čase našej návštevy na začiatku sep-
tembra. Slušná bola kvalita a rovnako aj úro-
da – okolo 35 t/ha. Väčšina zemiakov putuje 
z Nižnej Kamenice do košických škôl. Neza-
stupiteľné miesto v tunajšom chotári má sója, 
ktorej úrody sa pohybujú na úrovni 3 t/ha. Pri 
jej pestovaní dbajú predovšetkým na dobre 
pripravenú pôdu pri sejbe a bezburinný stav 
počas vegetácie. Dôležitý je tiež zber, preto 
vybavili kombajn špeciálnym žacím stolom. 
Na farme pripravovali aj zber kukurice, kto-
rú zvyknú pestovať na 60 ha. Minuloročných 
10 t/ha možno bude aj tentoraz, lebo porasty 
boli pekné a šúľky dostatočne naplnené zr-
nom. Do osevného postupu je zaradená ešte 
aj slnečnica, celú produkciu z výmery 40 ha 

už mali dopredu zazmluvnenú so spoloč-
nosťou Interagros. Najviac a dlhoročne však 
obchodujú s neďalekou spoločnosťou Tajba.

V budúcnosti by chceli na farme vybudo-
vať novú pozberovú linku. Na túto investíciu 
mali precízne spracovaný aj projekt, ten bo-
hužiaľ neprešiel pre nedostatok finančných 
zdrojov. Na záver Milan Veliký dodáva jeden 
recept na aktuálnu tému – divá zver, ktorá 
trápi asi väčšinu poľnohospodárov u  nás: 
„Pri lesoch obetujeme 2-3 hektáre ako tzv. 
nárazníkové pásmo, kde zver zostane a ne-
pokračuje ďalej. Tam, kde máme zemiaky, 
urobíme cestičky, kadiaľ poslušne chodí.“

KONTAKT
SHR Mgr. Milan Veliký
044 45 Nižná Kamenica 48
Tel.: +421/ 905/ 548 543
e-mail: velikyshr@centrum.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 780 ha
Počet stálych pracovníkov 10
Tržby 545 620 eur
Zisk po zdanení 137 915 eur

V strojovom parku nechýba ani zemiakový kombajn 
Grimme. Na farme sú sebestační pri všetkých 
prácach, vrátane žatvy.

Mgr. Milan Veliký sa zaslúžene umiestnil na prvej 
priečke medzi súkromne hospodáriacimi roľníkmi.

Ekologicky zdravé krmoviny získavajú z lúk pod Slanskými vrchmi.
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Školské hospodárstvo – Búšlak 
uprednostňuje cestu z maštale na pult

Školské hospodár-
stvo – Búšlak patrí 
k  výnimočným spo-

ločnostiam, ktoré zamerali 
svoju aktivitu na biokva-
litu. Jej základná filozofia 
spočíva v  dorábaní kvalit-
ných a  zdravých potravín 
a  okrem tejto devízy je 
v  ekologickom poľnohos-
podárstve aj lepšie eko-
nomické zhodnocovanie 
produkcie. Hlavnou úlohou 
rastlinnej výroby je zabez-
pečenie dostatočného 
množstva objemových kr-
movín pre stádo hovädzie-
ho dobytka a  výrobu bio-
osív. Do živočíšnej výroby 
patrí chov hovädzieho do-
bytka na trhovú produkciu 
mlieka na farmách vo Veľ-
kých Dvorníkoch a  Dunaj-
skom Klátove.

Základom je teda produkcia v  divízii ži-
vočíšnej výroby, do ktorej sekcia rastlinnej 
výroby dodáva krmoviny. V  chove je 551 
dojníc a  celkovo 1 200 kusov hovädzieho 
dobytka. Keďže maštale sú plné, súčasný 
stav vo firme považujú za optimálny. Navy-
še produkcia je akýmsi pôvodným modelom 
tradičného hospodárenia, keď rastlinná a ži-
vočíšna výroba boli úzko prepojené. Určite je 
pšenica pestovaná na poliach zúrodnených 
maštaľným hnojom kvalitnejšia, ako tá, čo sa 
pestuje len s pomocou výživy priemyselnými 
hnojivami, keď do pôdy nejde žiadna orga-
nická hmota. Musí sa to prejaviť aj na kvalite 
produkcie.

„Od roku 2006 mávame živočíšne výrob-
ky v  bio kvalite. Nakupované sójové pláty 
do krmív mohli byť kontaminované genetic-

ky modifikovanými zložkami. Keďže sme sa 
tomu chceli vyhnúť, začali sme si proteíny 
do kŕmnej dávky pre dobytok vyrábať sami. 
Pripravovali sme slnečnicové výlisky a ved-
ľajšou produkciou bol bio slnečnicový olej. 
A ten sa stal hitom na našom potravinárskom 
trhu. Bio mlieko sme dodávali do Olmy Olo-
mouc. V roku 2010 tam však prišlo k zmene 
majiteľa a k prehodnoteniu sortimentu výro-
by. Pre nás to znamenalo stratu odberateľa. 
V tom období sme načas prešli späť na kon-
venčnú výrobu, ale len do roku 2016. Pred 
dvomi rokmi sme začali budovať vlastnú 
mliekareň a v závere roka 2018 ju spustíme 
do prevádzky,“ hovorí riaditeľ spoločnosti 
Juraj Nagy.

Budovanie vlastnej prevádzky má svoje 
logické opodstatnenie. Mlieko v  bio kvalite 

medzitým dodávali ne-
meckému spracovateľovi. 
Oplatilo sa ho voziť aj na 
takú diaľku, veď sa lepšie 
zhodnocovalo – o  desať 
centov za kilogram. „Bio 
mlieko sme začali nemec-
kému partnerovi dodávať 
v roku 2016. No na nemec-
kom trhu sme zaznamenali 
pohyby. Veľa nemeckých 
farmárov sa prihlásilo do 
systému ekologického 
poľnohospodárstva a keď-
že dva roky je prechodné 
obdobie na začiatok plnej 
prevádzky v bio produkcii, 
rozhodli sme sa z tohto tr-
hu ustúpiť a začať si spra-
covávať vlastnú bio pro-
dukciu,“ vysvetľuje riaditeľ 

a predstavuje dizajn výrobkov novej mliekar-
ne. „Je proti logike, aby sa naše bio mlieko 
vyvážalo do Nemecka a aby sa k nám dová-
žali z Nemecka hotové bio výrobky s prida-
nou hodnotou,“ dodáva.

Technológia novej mliekarne bola namon-
tovaná v roku 2017 a v súčasnosti je v tes-
tovacej prevádzke. Dodávky z Búšlaku budú 
na trhu výnimočné, pretože budú obsahovať 
aj mliečne bezlaktózové výrobky. A  o  tie je 
v čase rôznych alergií na mlieko veľký záu-
jem. Budú vlastne prvou spoločnosťou na 
Slovensku s  takouto produkciou. Moderný 
dizajn pilotnej vzorky výrobkov nasvedčuje, 
že by mohli mať úspech. „Mliekareň má ka-
pacitu 5-tisíc litrov a  produkujeme 12-tisíc 
litrov. Ak dokážeme 40 percent produkcie 
speňažiť s pridanou hodnotou, teda v hoto-
vých výrobkoch, potom účel spustenia novej 
mliekarne bol z ekonomického hľadiska spl-
nený. Časť produkcie, aj keď je v biokvalite, 
môžu prvovýrobcovia v Búšlaku dodávať aj 
v  konvenčnej kvalite, hoci je mlieko reálne 
v  biokvalite. „Kedysi bolo mlieko najstabil-
nejšou komoditou v  prvovýrobe. Ale to je 
dnes už minulosť. Neustále sa znižujú ná-
kupné ceny surového kravského mlieka a na 
pultoch sa ceny zhruba nemenia. Takže my 
nemôžeme ísť inou cestou, ale nás k  tomu 
dohnala situácia na trhu,“ prízvukuje konateľ 
spoločnosti Pavel Bíró.

Spomeňme, že spoločnosť Školské hos-
podárstvo – Búšlak je úspešná aj v  zahra-
ničí. Exportuje bioolej a  konvenčný olej do 
viacerých štátov EÚ. Najlepšími odberateľmi 
sú Nemecko, Taliansko, Litva a dokonca aj 
Izrael, keďže spoločnosť má certifikát na ko-
šér olej.

KONTAKT
Školské hospodárstvo Búšlak, 
spol. s r.o.
Riaditeľ: Ing. Juraj Nagy
Konateľ: Pavel Bíró
929 01 Veľké Dvorníky
Tel.: +421/ 905/ 408 405
e-mail: nagy@buslak.sk 
biro@buslak.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 000 ha
Stádo dojníc 551 kusov
Tržby z predaja vlastných výrobkov 1 734 tis. eur
Zisk po zdanení 338 647 eur

Nová linka na spracovanie biomlieka začne o niekoľko 
týždňov svoju prevádzku.

Riaditeľ spoločnosti Juraj Nagy a konateľ Pavel Bíró sa tešia novému 
a lákavému dizajnu výrobkov, ktorými exkluzívne vstupujú na slovenský trh 
mliečnymi a aj bezlaktózovými výrobkami.

Širokej spotrebiteľskej verejnosti je známy bio slnečnicový olej so značkou 
Školské hospodárstvo – Búšlak. Vyrába sa ako vedľajší produkt pri lisovaní 
slnečnice ako zdroja proteínov pre hovädzí dobytok.
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Agrospol Boľkovce:  
družstvo, kde to s ošípanými vedia

Na Slovensku nie je 
veľa poľnohospo
dárskych podnikov, 

kde by kľúčovou výrobou 
bol chov ošípaných. Na 
ten sa hľadí ako na rizikový 
z  viacerých dôvodov. Na 
jednej strane sa rozpadol 
domáci spracovateľský 
priemysel, predovšetkým 
chýba dostatočná sieť bi
túnkov. A na druhej strane 
pôvodné farmy ošípaných 
sú morálne aj fyzicky opo
trebované.

Novým faktorom, kto
rý nežičí rozvoju produk
cie bravčového mäsa, sú 
rastúce protestné nálady 
obyvateľstva namierené 
proti budovaniu či rekon
štrukcii fariem. A predsa aj 
v týchto podmienkach má
me podniky, ktoré ukazujú, 
že chov ošípaných môže 
byť základom prosperity 
poľnohospodárskeho pod
niku. K  takýmto firmám 
patrí Agrospol Boľkovce. 
Jeho farmy ležia pár minút 
cesty od okresného mes
ta Lučenec. To sa rozpína 
do okolia a časť mešťanov 
hľadá lepšie bývanie na vi
dieku.

Družstvo má, našťastie, 
dobre vyriešenú koncov
ku veľkochovu ošípaných, 
jadrom ktorého je stádo 
1 100 prasníc. Vybudovalo bioplynovú stani
cu, ktorá likviduje exkrementy z fariem a zá
roveň digestát obohacuje pôdu o  potrebné 
organické zložky. Aj v podmienkach moder
ného veľkovýrobného poľnohospodárstva sa 
dá elegantne zabezpečiť 
kolobeh živín.

Napokon, vidno to na 
rastlinnej výrobe. Nikomu 
netreba obzvlášť približo
vať peripetie roku 2018 
poznačeného suchom 
a  horúčavami. Dobre udr
žiavaná pôda v  chotári 
Agrospolu sa odmenila 
úrodami, ktoré hovoria 
samy za seba: pšenica sy
pala priemerne po 6,5 to
ny, jačmeň ozimný dal 5,5 
tony a  repka výborné štyri 
tony po hektári. Ak sme 
už pri pôde, podnik, ktorý 
staví na živočíšnu výrobu, 
nemôže existovať bez ma

terskej pôdnej základne. Potrebuje ju, aby 
mal kde produkovať zrnoviny a ako zásobník 
a transformátor exkrementov.

Agrospol dosahuje odstav priemerne 30 
prasiatok na prasnicu. Hoci je to na Slo

vensku špičkový výsledok, v podniku mieria 
vyššie. Vzorom je napríklad Agroris v Rimav
skej Sobote alebo farmy s dánskym kapitá
lom, kde je odstav ešte o tri prasiatka vyšší. 
Ing. Rastislav Slocík, ktorý stojí na čele pred
stavenstva družstva, považuje za nevyhnut
né učiť sa od najlepších.

Dôležitá je genetika, Agrospol pracuje 
s  materiálom známej americkej spoločnosti 
PIC, ale potom všetko ostatné je v rukách tí
mu chovateľov. Ing. Rastislav Slocík má pred 
očami fenomenálny výkon dánskej farmárky, 
ktorá na tohtoročnom seminári pre českých 
a slovenských chovateľov ošípaných objas
ňovala, ako možno dosiahnuť odstav z  ríše 
snov – 39,9 na prasnicu. Dokonalosť, pre
cíznosť a veľké chovateľské srdce, tak by sa 
v skratke dalo hovoriť o tomto inšpiratívnom 
chovateľskom výkone.

A práve o  to sa usilujú v družstve Agro
spol. „Sú to ľudia, ktorí napokon rozhodujú, 
či vytiahnu z genetického potenciálu zvierat 
maximum ich možností,“ hovorí Rastislav 
Slocík. Usiluje sa, aby v družstve vládol duch 
súdržnosti, zohratosti a  ľudia mali pocit hr
dosti na to, čo robia. Agrospol je už v pove
domí slovenských chovateľov, ale aj mäsia
rov zapísaný ako podnik, ktorý patrí k lídrom 
chovateľského peletónu. Zodpovedajú tomu 
aj zárobky, ktoré sú na úrovni priemeru slo
venskej ekonomiky. Pracovať v Agrospole sa 
teda oplatí.

V každej firme je dôležitá kontinuita, nik
de sa nevyhnú obmene pracovníkov. Lenže 
nie je zootechnik ako zootechnik, čo platí ta
kisto o ošetrovateľoch i traktoristoch. Jeden 
fakt hovorí o obrovskej spoločenskej zmene. 
Kým ešte v roku 2009 sa na post zootechni
ka hlásilo 20 uchádzačov, o necelé desaťro
čie neskôr už len dvaja. Vidiac demografické 
zmeny, meniaci sa vzťah mladých k  poľ
nohospodárstvu, družstvo rozvíja vzťahy 
s poľnohospodárskymi školami. Z poltárskej 
chodí na prax niekoľko študentov a  druž
stvo má tiež štipendistu – agromechatronika 
z Moldavy nad Bodvou Dominika Gombalu. 
Post zootechničky pred časom získala mladá 
vysokoškoláčka Flóra Zsoldosová. A čo roz
hodlo? Boli to pracovné podmienky, dobrý 
tím, v  ktorom manažment cieľavedome ve
die aj honoruje starších kolegov za to, aby sa 
venovali dorastu. Napokon konečná odborná 
profilácia odborníka na svoj obraz aj tak pre
bieha vo firme.

Neprezradili sme isteže všetko z  kuchy
ne Agrospolu, iba sme poukázali na kľúčové 
momenty, ktoré priviedli tento podnik na pie
destál víťazov tohtoročného Top Agro spo
medzi družstiev.

KONTAKT
Družstvo Agrospol, družstvo
984 01 Boľkovce
Predseda predstavenstva: 
Ing. Rastislav Slocík
tel.: +421/ 47/ 4394 020,  
+421/ 47/ 4394 364
e-mail: agrospolbolkovce@stonline.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 200 ha
Počet pracovníkov 45
Zisk 460 000 eur
Produktivita práce na pracovníka z tržieb 107 889 eur

„Sú to ľudia, ktorí rozhodujú, či vytiahnu z genetického potenciálu zvierat 
maximum ich možností,“ hovorí Ing. Rastislav Slocík.
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Slovenská oáza kvalitných vajec 
a hydiny, to je Novogal

Slovensko je jednou 
z  oáz produkcie 
bezpečných, teda 

zdravotne bezchybných 
potravín v  Európe. Spo-
meňme si na rok 2017, 
ktorý poznačila celoeuróp-
ska kauza fipronilových va-
jec. Vytryskla v Holandsku 
a Belgicku a cez Nemecko 
a  Rakúsko, ale aj Poľsko 
sa dostali tamojšie vajcia 
až do päťhviezdičkových 
slovenských hotelov a nie-
ktorých potravinárskych 
prevádzok.

To neukazuje iba na to, 
ako je súčasný svet výroby 
potravín poprepájaný, či na 
etiku chovateľov, ktorí sa 
neštítili použiť v boji proti parazitom sliepok 
zakázané prostriedky, ale aj na to, akej kon-
kurencii a nekalým výrobným a obchodným 
praktikám musia čeliť slovenskí poľnohospo-
dári.

Slovensko si stále uchováva sebestač-
nosť v  produkcii vajec a  jeho chovateľ-
ská povesť nie je pošramotená škandálmi 
ohrozujúcimi zdravie spotrebiteľov. Nemalú 
zásluhu na tom má spoločnosť Novogal síd-
liaca v Dvoroch nad Žitavou. Firma s viac ako 
40-ročnou tradíciou vyprodukuje ročne 180 
miliónov vajec a  4,5 tisíca ton brojlerových 
kurčiat. Stala sa osou slovenskej hydinárskej 
produkcie, keď iniciovala založenie odbyto-
vého družstva Ovogal Farm, zoskupujúceho 
ďalších producentov vajec, ako je Hybrav 
Nitra, RD Kameničná a  RD Kolárovo, Pro 
Ovo či Biogal Špačince. Každé tretie slo-
venské vajce prináša spotrebiteľom Ovogal 
Farm.

Takto by mali v podmienkach čoraz viac 
koncentrovaného trhu ovládaného obchod-
nými reťazcami fungovať aj iné odvetvia 
slovenského poľnohospo-
dárstva. Len tak si môžu 
uchovať perspektívu a čeliť 
na jednej strane tlaku ob-
chodných systémov a  na 
druhej – drsnej zahraničnej 
konkurencii, za ktorou, mi-
mochodom, vidieť aj súčin-
nosť reťazcov so západný-
mi producentmi. Taká je 
realita.

Pozrime sa, ako si mu-
sia počínať v  Novogale, 
aby nielen prežili, ale aj 
prosperovali v  zložitých 
podmienkach výroby 
a chovu hydiny. Kedysi sa 
hovorilo, že dobrého gazdu 

poznáš podľa upraveného hnojiska. Moder-
ný chov hydiny zameranej či už na vajcia ale-
bo kuracie mäso však pripomína skôr prie-
myselnú produkciu. No aj v nej o výsledkoch 
rozhoduje poriadok, čistota, stopercentná 
hygiena, dobré životné podmienky nosníc 
a brojlerov.

Malý parčík v  areáli Novogalu hovorí 
o tom, že ľudia tu majú radi životné prostre-
die. Srdcom výroby sú chovateľské haly a na 
ne nadväzujúce spracovanie hotovej produk-
cie. To je plne automatizované. Vajcia sú ži-
vý výrobok, čistá a najrýchlejšie obnoviteľná 
bielkovina. Sliepky chované v Novogale majú 
v  obohatených klietkach, ale aj v  podstiel-
kových halách zabezpečený požadovaný 
životný priestor. Chovy nosníc spĺňajú všet-
ky normy welfare na ochranu nosníc podľa 
smerníc EÚ.

V Novogale sa zaoberajú nielen výrobou 
bežných konzumných vajec, ale aj cereál-
nych, ktoré znášajú nosnice kŕmené špeci-
álnou kŕmnou zmesou. Ďalšou špecialitou 
sú Omega vajcia, ktoré majú vyšší obsah 

omega 3 mastných kyselín. Opäť je za nimi 
špeciálne kŕmenie. A chovajú tu tiež welfare 
brojlery, teda kurčatá, ktoré majú maximum 
životného priestoru, dobré krmivo, čo sa pre-
javuje na kvalite ich mäsa.

V ostatnom čase sa veľa hovorí o zlože-
ní potravín. V Novogale napríklad používajú 
pri kŕmení zvierat GMO free sóju. Slovensko 
je krajinou, kde sa pestuje sója klasicky, čo 
mnohí spotrebitelia nevedia. Treba im to pri-
pomínať, že sme krajinou, ktorá si zakladá na 
poctivej poľnohospodárskej výrobe.

Za kvalitnými vajíčkami a mäsom stoja ľu-
dia. Vybudovať spoľahlivo fungujúci kolektív 
nie je jednoduché. Veď aj ľudia starnú, treba 
sa starať o kontinuitu. Mladých dnes poľno-
hospodárstvo neláka. „Na odborných ško-
lách a bývalých učilištiach už ani nepripravu-
jú chovateľov hydiny, a tak je obnova, zácvik 
nových pracovníkov vecou samotného No-
vogalu,“ hovorí jeho riaditeľ Ladislav Birčák.

Hydinári vzali rozum do hrsti a  finančne 
motivujú majstrov a  vedúcich úsekov, aby 
v priebehu polroka venovali zvýšenú pozor-
nosť mladým pracovníkom. Napriek tomu sa 
stáva, že niektorí hotoví pracovníci odídu do 
automobiliek či atómovej elektrárne, pretože 
tam ich jednoducho preplatia.

Všimnime si ešte jeden aspekt výroby 
vajec. Obchodné reťazce teraz spustili kam-
paň, že chcú predávať len vajcia dorobené 
z  podstielkových chovov. Sú za tým opäť 
viac ekonomické záujmy ako deklarované 
pohodlie zvierat. Nie je to tak dávno, čo hydi-
nári museli prestavať znáškové haly na tech-
nológiu obohatených klietok. Všetko sa dialo 
v záujme zvýšenia pohodlia nosníc. Teraz ani 
nie v polčase využitia nových klietok, nákup 
a inštaláciu ktorých podporila EÚ 40 percen-
tami, sa už tlačí na ďalšiu prestavbu. Akú to 
má logiku? Nie je to hazard so zdrojmi, keď 
napokon deklarované lepšie podstielkové 
chovy vlastne komplikujú život tak nosniciam 
ako aj tímom ošetrovateľov?

Za oponu modernej výroby potravín ve-
rejnosť nevidí a  tí, čo ju opisujú ako nehú-
mannú, obchodníci a rôzne ochranárske zo-
skupenia, ju ani nepoznajú. O čo vlastne ide? 
O  získanie nových výhodnejších pozícií pre 
výrobcov z  niektorých krajín, ktorí majú na 
tričku škandály a tvária sa, že všetko je O.K.? 
O ďalší pokus dostať poľnohospodársku vý-
robu na Slovensku do slepej uličky a potom 
sa jej zmocniť?

Vraví sa, že niektoré veci vyrieši sám čas. 
Nemožno sa však prizerať, čo sa deje v sek-
tore, ktorý garantuje obyvateľstvu Slovenska 
kvalitnú výživu, poskytuje ľuďom na vidieku 
prácu a zhodnotenie toho najlepšieho, čo vy-
produkuje slovenská pôda.

KONTAKT
Novogal, a.s.
Hlboká cesta 1421
941 31 Dvory nad Žitavou
Riaditeľ: Ing. Ladislav Birčák
Tel.:/fax +421/ 35/ 6484 291,2
e-mail: novogal@novogal.sk

Zameranie produkcia vajec a hydiny
Počet pracovníkov 146
Zisk po zdanení 763 679 eur
Rentabilita 3,9 %
Produktivita práce na pracovníka 134 161 eur

Riaditeľ Ing. Ladislav Birčák.

Malý parčík v areáli Novogalu presviedča o tom, že ľudia sa tu radi starajú  
aj o životné prostredie.
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Zlepšenie efektivity prinieslo spoločnosti 
Poľnohospodár v Nových Zámkoch zisk

Spoločnosť Poľnohospodár Nové Zám-
ky, a.s., pôsobí v  úrodnom regióne 
juhozápadného Slovenska a venuje sa 

rastlinnej i živočíšnej výrobe.
Sezónu 2017 v  rastlinnej výrobe pozna-

čil najmä dlhodobý priemerný pokles vlahy. 
Napriek tomu pre novozámockých poľno-
hospodárov bol rok úspešný. Vďaka vysokej 
úrode repky dostali aj ocenenie za I. miesto 
v regióne od Regionálnej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory, úspechom bola tiež 
jej vysoká realizačná cena. Na sklade navyše 
mali značne zásoby komodít rastlinnej vý-
roby z  predchádzajúceho roka, ktoré sa im 
tiež podarilo vlani dobre speňažiť. A  čo je 
dôležité, zvládli problémy vo vývoji počasia, 
výrazne zapracovali na nižších nákladoch 
vstupov a  dôraznejšie vyhodnocovali kal-
kulačné náklady. „Najhoršie boli úrody raže 
a hrachu, ale to nie sú naše ťažiskové plo-
diny a nepodieľajú sa výrazne na ekonomi-
ke. Pšenica tiež nebola na úrovni plánu, no 
pšenica tvrdá dala úrodu vysoko nad naše 
očakávania. Celkovo sme pri pšenici dosiahli 

v  kvalite nadštandardné 
parametre a  časť produk-
cie sme mohli vyviezť do 
zahraničia. Úroda jačmeňa 
jarného bola na úrovni plá-
nu, ale kvalita nepotešila. 
Pri pestovaní jačmeňa by 
sme sa mali orientovať viac 
na kŕmny, lebo je úrodnejší 
a  menej náročný na para-
metre, ktoré sa v  našich 
podmienkach dosahujú 
ťažšie,“ hovorí predseda 
predstavenstva a  generál-
ny riaditeľ Marek Šimunek 
a doplňuje, že okrem mäk-
kej i  tvrdej pšenice, repky, 
raže, jačmeňa, kukurice na 
zrno, hrachu, slnečnice, 
pestujú aj cukrovú repu, 

kukuricu na osivo, pšenicu a  raž na osivo, 
konope a  na zabezpečenie vlastnej krmo-
vinovej základne lucernu, kukuricu na siláž, 
doplnkovo aj cirok. „Potešila nás aj úroda 
slnečnice,“ pripomína ešte a konštatuje: „Pri 
kukurici na zrno bola obava, že úroda bu-
de nízka, pretože vývoj počasia nebol dlho 
priaznivý. Aj nižšia úroda pšenice bola spô-
sobená zahorením. Kukuricu podržali ťažké 
pôdy, kde zostala dlhšie pôdna vlaha, a tak 
sme nakoniec dosiahli priemernú plánovanú 
úrodu. Kukurica na osivo vďaka zvládnutej 
technológii zo strany agronóma a závlah do-
siahla nadpriemernú úrodu.“

Do špeciálnej rastlinnej výroby patria 
v spoločnosti ovocné sady a vinič. Nepriaz-
nivé klimatické podmienky v roku 2017 spo-
lu s  následkami totálneho výpadku úrody 
po mrazoch v roku 2016, spôsobili zníženie 
tržieb skoro o  tristotisíc eur. Počas celé-
ho roka pretrvával aj nedostatok kvalitných 
pracovníkov, hlavne pri zberových prácach. 
V hodnotenom období zaznamenali doteraz 
najväčší počet tropických dní počas letných 
mesiacov. Všetky tieto skutočnosti sa pre-
javili na zhruba polovičných tržbách jabĺk 
oproti plánu za celkovú úrodu 850 ton. Po-
dobne to bolo aj v  prípade broskýň, sliviek 
a  viniča. Časť úrody hrozna spracúvajú na 
výrobu vlastného vína, v  ktorom sú najmä 
pri odrodách Nória a Devín celkom úspešní. 
Spomínanú produkciu sa snažia realizovať aj 
vo svojich podnikových predajniach.

Novozámockí poľnohospodári sú spokoj-
ní s vývojom živočíšnej divízie, ktorá po stag-
nácii v predchádzajúcom období začína vyu-
žívať svoj potenciál. Na dvoch farmách v Bá-
nove a na Bešeňovskej ceste majú dovedna 
vyše 700 dojníc a okolo 400 býkov na výkrm. 
„Podarilo sa nám naštartovať efektívnosť 
tohto segmentu. Predané mlieko v celkovom 
objeme 6 131 981 kg je v histórii podniku re-
kord a  postupne dosahujeme požadované 
hodnoty v úžitkovosti, ktorú sme v priebehu 

roka zvýšili o 4 kg na kravu za deň a celkovo 
sme nakoniec predali o 800-tisíc kilogramov 
mlieka viac ako v  roku 2016. Samozrejme, 
efektívnosť ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ako 
je reprodukcia, vek otelenia a podobne, kto-
ré môžeme počas ďalšieho obdobia zlepšiť. 
Plusové hospodárenie živočíšnej výroby za 
rok 2017 je dobrou motiváciou, aby sme ten-
to úsek ďalej rozvíjali a  postupne do neho 
výraznejšie investovali,“ prízvukuje predseda 
predstavenstva.

Rok 2017 bol pre novozámockých hos-
podárov aj rokom, v ktorom sa opäť inves-
tovalo do techniky. Celkovo nakúpili stroje 
za 618-tisíc eur a do produkcie sa dostal aj 
celý rad doplnkových mechanizmov. Do bu-
dúcnosti potrebujú spoľahlivejšiu sušičku na 
kukuricu, ktorá by bola aj energeticky efek-
tívnejšia, pretože majú veľmi starú sušičku 
na plyn a  nevýkonnú a  poruchovú sušičku 
na slamu, a tak rozbiehajú výstavbu nového 
finančne náročného diela. Výrazné investície 
išli aj do opráv administratívnej budovy, bu-
dov na mechanizačnom stredisku a zrekon-
štruovala sa sociálna časť pre pracovníkov 
divízie živočíšnej výroby na stredisku Bánov. 
Rekonštrukcie sa museli urobiť pre ubyto-
vanie sezónnych pracovníkov a  presunu 
zamestnancov rastlinnej výroby zo strediska 
v Bánove na mechanizačné stredisko. V spo-
ločnosti intenzívne pracujú aj na prilákanie 
mladých ľudí do poľnohospodárstva. Aktu-
alizovali odmeňovanie o  motivačné zložky 
a postupne zvyšujú mzdu.

KONTAKT
Poľnohospodár Nové Zámky, a.s.
Komjatická 67
940 85 Nové Zámky
Predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ:  
Ing. Marek Šimunek
Podpredseda predstavenstva:  
Ing. Ivan Moravčík
Tel.: +421/ 35/ 6428 314, 18;
e-mail: simunek@polno.sk; 
moravcik@polno.sk

Výmera obhospodarovanej pôdy, sady a vinice 3 850 ha
Počet zamestnancov 102
Čistý zisk 570 902 eur

Na dvoch farmách v Bánove a Bešeňovskej ceste 
majú dovedna vyše 700 dojníc a okolo 400 býkov 
na výkrm.

Efektivitu sa podarilo zvýšiť aj vďaka využitia skrytých rezerv najmä 
v živočíšnej výrobe, zhodne konštatujú predseda predstavenstva a generálny 
riaditeľ Ing. Marek Šimunek (vpravo) a podpredseda predstavenstva  
Ing. Ivan Moravčík.

Vysokovýkonná technika na poli z vtáčej perspektívy.
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Súlovskí hydinári vedia,  
že nie je kura ako kura

Hydináreň v  Súlovciach patrí k  naj-
väčším a  najmodernejším nielen na 
Slovensku, ale v  rámci celej Európy. 

Mohlo by sa zdať, že je to podnik, ktorý sa 
nemusí boriť s väčšími problémami. Ibaže nie 
je to tak celkom. Do značnej miery ich spôso-
buje partner, ktorému hydinári dodávajú ja-
točné kurčatá. Ten nepotrebuje dôkaz o tom, 
že ich dostáva zo Súloviec vysoko kvalitné 
a zdravé. Preňho je dôležité, aby boli čo naj-
lacnejšie. A  to komplikuje obchodné vzťahy 
s  jediným veľkým spracovateľom hydiny na 
Slovensku v  Topoľčanoch. „Najbližšia fab-
rika okrem topoľčianskej je na spracovanie 
jatočných kurčiat v Poznani a v Krakove. Le-

bo aj nad Košickou hydinou sa už zmráka. Aj 
preto sme pred časom vypracovali projekt na 
spracovanie jatočných kurčiat. Žiaľ, museli 
sme od toho odstúpiť, lebo výpalníci od nás 
chceli 20 percent z  55 miliónovej investície 
do vrecka,“ smutne konštatuje konateľ spo-
ločnosti Ing. Marián Čakajda.

S druhým konateľom Ing. Vojtechom Fa-
biánom štvrťstoročie zdokonaľujú chov broj-
lerov. V  roku 1993, keď založili firmu, cho-
vali brojlery v štyroch halách prenajatých od 
Liaharenského podniku. Dnes ich je 14 a celý 
chov je riadený počítačom. „Teplotu v halách 
či stav krmiva, ba aj vetranie a klímu môžeme 
kontrolovať a regulovať cez mobil prostred-
níctvom internetu odkiaľkoľvek na svete,“ 
dopĺňa Vojtech Fabián. A  hoci úvery sú už 
splatené a hospodárske výsledky roku 2017 
zaradili spoločnosť spomedzi stovky najlep-
ších na Slovensku do prvej pätiny, obaja ko-
natelia nevidia ďaleko do budúcnosti.

Slovenskí hydinári vyťažili z  vaječných 
škandálov obrovských rozmerov spred roka. 
Vtedy európsky trh zamorili vajcia s  obsa-
hom jedovatého pesticídu fipronil. Rok pred-
tým strašilo európske pulty kuracie mäso 

plné antibiotík z  Brazílie a  aj mäso s  obsa-
hom salmonely z Poľska. A keď sa zdalo, že 
situácia je stabilizovaná, dnes v Súlovciach 
nestoja pred rozhodnutím, ako najlepšie 
ďalej rozvíjať firmu, ale ako vydržať. „To-
poľčiansky spracovateľ nás v  zime na pre-
lome rokov 2017/2018 donútil na niekoľko 
týždňov zavrieť fabriku. Chcel kupovať kilo-
gram jatočných kurčiat za 0,79 eura. Keďže 
sme mali predtým pár úspešných mesiacov, 
mohli sme si dovoliť iba to, aby sme poslali 
zamestnancov na platené voľno. Stálo nás to 
menej, ako by bola strata z nákupu jednod-
ňových kurčiat, ich odchov v jednom turnuse 
a predaj na spracovanie,“ vysvetľuje Ing. Ma-

rián Čakajda a dodáva: „Keď sme argumen-
tovali vysokou kvalitou našich jatočných 
kurčiat, potvrdenou certifikátom auditorskej 
firmy, topoľčiansky spracovateľ odpovedal, 
že ho viac ako kvalita zaujíma cena.“

V  súčasnom období (august 2018) sú 
jatočné kurčatá na Slovensku najlacnejšie. 
Stoja 81 centov. V  Česku však 87 centov 
a v Poľsku dokonca 91 až 94 centov.

Majiteľom topoľčianskeho spracovateľa 
je Agrofert a zástupkyňa podniku sa necha-
la počuť, že na českej strane hraníc stavajú 
za eurodotácie nové hydinové farmy, ktoré 
budú mať spoločnú strechu s  topoľčian-
skym spracovateľom a možno už ani nebu-
dú potrebovať slovenské jatočné kurence. 
Namieste je otázka, či to nezvoní umieračik 
slovenskému hydinárstvu, ktoré je už beztak 
poriadne zdecimované.

„Keby sme si na Slovensku vážili vlast-
ných producentov a slovenské potraviny by 
zaujali väčšiu časť pultov predajní, zrejme 
by tomu tak nebolo,“ síce pesimisticky, ale 
predsa len s  náznakom nádeje konštatuje 
Marián Čakajda. Na mysli má konštruktívnu 
podporu slovenskej produkcie v poslednom 
období. Takú, ktorá by finančne podporila 
aj vysokú kvalitu slovenských potravín. Aby 
aj v  praxi bol zrejmý rozdiel medzi cenou 
za kvalitu a  za štandardnú potravinu. Lebo 
v skutočnosti nie je kura ako kura.

Kapacita výrobných hál v  Súlovciach je 
600-tisíc kurčiat ročne. V súčasnosti však ide 
hydináreň na 87 percent. Bežne je to ročne 
osemtisíc ton kurčiat. Vlani ich však už bolo 
menej, lebo súlovskí hydinári zvolili menšie 
ekonomické zlo. Lenže, donekonečna tak 
nemôžu postupovať. Majú síce v zálohe eš-
te nejaké možné riešenia, ale iba čas ukáže, 
nakoľko sú reálne a či prispejú k rozvoju hy-
dinárstva na Slovensku.

KONTAKT
Hydina Súlovce, s.r.o.
956 14 Súlovce
Konateľ: Ing. Marián Čakajda
Mobil: +421/ 903/ 788 240
Konateľ: Ing. Vojtech Fabián
Tel./fax: +421/ 38/ 5317 191
+421/ 38/ 5317 363
e-mail: hydinasu@stonline@sk

Jednorazová kapacita zástavu 600 000 kurčiat
Ročná produkcia hydinového mäsa 8-tis. ton
Počet zamestnancov 22

Marián Čakajda (vľavo) a Vojech Fabián (vpravo) s hlavným zootechnikom Andrejom Adamkom.

Najmodernejšia a najväčšia hydinová farma v EÚ 
z vtáčej perspektívy.

Kurčatá majú zdravotný certifikát, sú zdravé a mäso 
z nich kvalitné. Spracovateľa to však nezaujíma.
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V PD Okoč-Sokolec sa držia hesla: 
všetko je v ľuďoch

Už piaty rok je PD Okoč-Sokolec súčas-
ťou skupiny Agrofert. Materská firma 
– subholding Agropodnik, a.s., Trnava 

– vstúpila do podniku uprostred žatvy v roku 
2013 a odvtedy v  ňom úspešne hospodári. 
Jedným z  prísľubov, ktoré pri kúpe podni-
ku predchádzajúcim majiteľom dali, bol, že 
aj v budúcnosti zachovajú živočíšnu výrobu 
a k tomu primeraný počet pracovných miest. 
To rozhodlo aj pri výbere budúceho majiteľa 
spomedzi viacerých záujemcov, medzi nimi 
aj zahraničných.

Svoj sľub aj dodržali. V podniku pracuje 
v  súčasnosti 52 ľudí, ktorí sa starajú o ply-
nulý chod rastlinnej výroby, ako aj o hovädzí 
dobytok. Už tretí rok sa pritom podnik drží 
medzi prvými desiatimi v dojivosti na Sloven-
sku: od 575 dojníc dodal vlani viac ako 6 mi-
liónov litrov mlieka.

Skladba rastlinnej výroby na 1 700 ha poľ-
nohospodárskej pôdy predstavuje produkciu 
trhových plodín v  kombinácii so zabezpe-
čením dostatočného množstva kvalitného 
krmiva pre zvieratá. Nosnými plodinami sú 
pšenica ozimná, slnečnica a  repka ozimná, 
ktorá sa tu predtým nepestovala, ale dobré 
výsledky nabádajú k rozširovaniu jej výmery. 
Na budúci rok už bude založená na 180 ha. 
Kukuricu pestujú na zrno aj na siláž a  časť 
výmery je určená na variabilné využitie pod-
ľa potreby v  živočíšnej výrobe. Krmovinovú 
základňu dopĺňajú trvalé trávne porasty a lu-
cerna siata.

Pri pohľade do výkazov výsledkov dosiah-
nutých v živočíšnej výrobe vidieť, že od roku 
2013 rastie počet dojníc a zároveň sa takmer 
zdvojnásobila dojivosť. Priemerná dodávka 
na kus a deň sa do konca roka 2017 zvýšila 
z 20,5 litra na 29,4 litra mlieka. Hlavný zoo-
technik Milan Blaho to pripisuje zlepšeným 
podmienkam pre zvieratá, zodpovednejším 
prístupom ošetrovateľov, lepšou kvalitou si-
láží, senáží, starostlivému zostaveniu kŕmnej 
dávky aj zvýšeniu welfare zvierat. „Zostaviť 
kŕmne dávky tak, aby boli čo najvýživnejšie, 
ale zároveň čo najlacnejšie, je veľmi dôležité, 
pretože jeden cent nákladov na liter mlieka 
pri šiestich miliónoch litrov ročne predstavuje 
60 000 eur. Preto musíme každý cent inves-
tovať správne,“ zdôrazňuje.

„Keď sme sem nastúpili, družstvo zápa-
silo s  viacerými problémami,“ hovorí riadi-
teľ družstva Ing. Róbert Pataki a pokračuje: 
„Samozrejme, že sme museli urobiť viaceré 
opatrenia, aj mnohé nepopulárne. Ekonomi-
ka je na prvom mieste. Mohli by sme byť ´za 
pekných´, ale keby to celé po roku skracho-
valo, bolo by to nám nanič. Sme tu predsa 
preto, aby podnik prosperoval. Bolo teda 
potrebné nastaviť podmienky tak, aby eko-

nomika fungovala. Bez ľudí by to však nešlo. 
Každý jeden pracovník je dôležitý, pretože 
ak zlyhá jeden článok, spôsobí problémy 
všetkým. Poľnohospodársky podnik je jeden 
harmonický celok a  tak ho musíme všetci 
vnímať.“

Výroba mlieka prešla v predošlých rokoch 
ťažkým obdobím, mnoho chovateľov dojníc 
to kvôli nízkym cenám mlieka vzdalo. Pre-
čo sa na mlieko v Okoči naďalej spoliehajú? 
„Verili sme tomu, že sa cenová politika musí 
zlepšiť. Treba vydržať. Jesť bude treba vždy, 
piť mlieko tiež. Samozrejme, treba mať aj tro-
chu šťastia. Aj keď sa nedarí, aj keď zúfate, 
treba pracovať a  tie výsledky sa dostavia,“ 
približuje svoju filozofiu R. Pataki.

Mohlo by sa vari zdať, že družstvo ako 
súčasť obrovského medzinárodného agro-
potravinárskeho komplexu Agrofert nemá 
problém s prísunom financií, stačí si len po-
vedať. Ale nie je to úplne tak. „Je to veľká 
skupina, ktorá zabezpečuje právne pozadie, 
spoločný nákup vstupov či odbyt produktov 
(aj keď mlieko z  Okoča ide samostatne do 
mliekarne Rajo, mimo skupiny). Avšak čo 
sa týka investícií, berieme si úvery z  banky 
ako iní. Je na nás, na aké investície si trú-
fame a  sme presvedčení o  ich efektivite,“ 
hovorí hlavný ekonóm Ing. Vincent Dosztál. 
Investície sa teda upresňujú každý rok prie-
bežne podľa toho, čo je najpálčivejšie. Do 
technického vybavenia pribudli dva traktory, 
rozmetávadlo umelých hnojív, postrekovač, 
nakladač a došlo aj na rekonštrukciu dielne. 
Ak všetko dobre pôjde, v  družstve uvažujú 
aj o väčšej investícii do nových maštalí a do-
jacej techniky. „Stále rozmýšľame, čo by sa 
dalo vylepšiť. Žijeme s  podnikom 24 hodín 
denne. Aj keď je to náročná práca, máme ju 
radi a sústružníci z nás už nebudú,“ pozna-
menáva na záver R. Pataki.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo  
Okoč-Sokolec
Hlavná ul. 716
930 28 Okoč
Konateľ: Bc. Emil Macho – predseda
Výkonný riaditeľ: Ing. Róbert Pataki
Tel.: +421/ 31/ 5558 106

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 700 ha
Počet zamestnancov 52
Počet dojníc 575 kusov

Práce pri príprave siláže musia byť dobre naplánované

Manažment PD Okoč-Sokolec tvorí zohratý tím: zľava ekonóm Ing. Vincent Dosztál, agronóm Július Fitos,  
riaditeľ Ing. Róbert Pataki, zástupca riaditeľa Štefan Győri a zootechnik Milan Blaho.

Úžitkovosť dojníc Holšajnskeho plemena sa pod 
dohľadom Milana Blaha za posledných 5 rokov  
takmer zdvojnásobila.
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PD Veľké Kosihy – po štrukturálnych 
zmenách dôraz aj na služby

Samostatná história Poľnohospodár-
skeho družstva Veľké Kosihy sa začala 
písať po roku 1990, keď družstvo v juž-

nej časti Žitného ostrova vystúpilo zo spoloč-
ného zväzku štyroch JRD (Čičov, Klížska Ne-
má, Trávnik, Veľké Kosihy), aby sa pokúsilo 
vlastnými silami čeliť výzvam a nástrahám v  
nových podmienkach voľného trhu. Tradičná 
výrobná štruktúra so živočíšnou a rastlinnou 
výrobou sa postupne javila ako záťaž, čo 
viedlo najprv k  obmedzeniu a  neskoršie aj 
k zrušeniu živočíšnej výroby. 

Zásadnejšie zmeny vo výrobnej  štruktú-
re a  v hospodárení nastali v  roku 2012 po 
vstupe nového strategického partnera do 
majiteľskej štruktúry družstva: Ing. Jozef 
Bartalos, konateľ spoločnosti Sunflower, 
získal v  nej majoritný podiel. Sunflower je 
obchodná firma poskytujúca služby svojim 
partnerom – od dodávania umelých hnojív aj 
podľa špeciálnych požiadaviek zákazníkov 
cez výkup a skladovanie úrody po sušenie, 
balenie a predaj. Nové vedenie naordinovalo 
hneď opatrenia, ktoré zásadným spôsobom 
ovplyvnili smerovanie a chod družstva. 

Najprv úplne zrušili pozostatky chátrajú-

cej živočíšnej výroby, aby sa zbavili neúnos-
nej straty, reorganizovali a  zúžili štruktúru 
rastlinnej výroby, kde z  tradičných poľných 
odvetví ostalo len pestovanie pšenice tvrdej, 
tzv. durumky, kukurice a pásikavej slnečnice. 
Zároveň sa začali prípravy na rozvoj služieb 
v podobe obnovy a rozvoja skladovacích ka-
pacít, sušenia a čistenia ako aj balenia poľ-
nohospodárskych produktov.

„Ako samostatná organizačná jednot-
ka patriaca do skupiny podnikov Sunflower 
v súčasnosti hospodárime na 800 ha bez 
živočíšnej výroby. V  rámci poľnej výroby 
pestujeme tvrdú pšenicu na 300 ha, pási-
kavú slnečnicu na 150 ha a na ostatnej plo-
che kukuricu,“ informujú o súčasnej skladbe 
osevnej štruktúry Štefan Szendi, predseda 
družstva a  Ing. Arpád Őry, vedúci rastlinnej 
výroby. Zároveň dodávajú, že túto štruktúru 
sa snažia vždy prispôsobiť aktuálnej situácii 
na trhu. „Kolegovia z obchodnej spoločnosti 
Sunflower priniesli aj do našej činnosti a hos-
podárenia nové pohľady, preto v rámci part-
nerskej spolupráce kladieme dôraz aj na do-
budovanie skladovacích kapacít a kvalitných 
služieb, ktoré sú druhým oporným bodom 

nášho hospodárenia,“ dopĺňa informácie 
predseda družstva.

V záujme naplnenia týchto zámerov v os-
tatných rokoch na bývalom hospodárskom 
dvore pribudli nové skladové  kapacity na 
vyše 30-tisíc ton, kde dokážu uskladniť 
a spracovať vlastnú ako aj nakúpenú úrodu 
vlastnou sušičkou a čističkou. Zároveň pre-
vádzkujú aj miešačku umelých hnojív, ktorá 
dokáže namiešať presné dávky podľa re-
ceptúr a požiadaviek zákazníkov. V ponuke 
umelých hnojív popri sypkých materiáloch 
a kvapalných hnojív v rôznom zložení dová-
žajú a predávajú aj špeciálne fermentované 
hnojivo z hydinového trusu, ktoré zodpove-
dá špeciálnym požiadavkám pestovateľov. 
Predstaviteľka Sunfloweru JUDr. Ing. Berna-
dett Bodó Bartalos pripomína, že okrem to-
ho do prevádzky uviedli aj baliaci stroj, ktorý 
dokáže zabaliť semená plodín – v súčasnosti 
slnečnice – do 5 a 25-kilogramových vreciek. 
Samozrejme, balia sa produkty aj do big-
-bag obalov hlavne pri dodávkach umelých 
hnojív. K vybaveniu skladov a služieb patria 
aj moderné nakladacie stroje, 3 teleskopické 
a jeden kĺbový nakladač.

Nové pohľady sa v družstve snažia uplat-
ňovať aj v tradičnej poľnej výrobe, kde z dô-
vodu racionalizácie, hospodárnosti a  efek-
tívnosti pristúpili k  minimalizačnému obrá-
baniu pôdy. Arpád Őry vysvetľuje dôvody 
prechodu na túto technológiu: v  dôsledku 
každoročnej orby v predchádzajúcom obdo-
bí vznikla na väčšine ornej pôdy tvrdá vrstva 
v  podorničí, ktorú sa snažia postupne pre-
rušiť hlbokým podrývaním a zároveň ďalšími 
procesmi zabezpečiť maximálne udržanie 
vody v pôde. „Náš kataster je známy tým, že 
z hľadiska dažďov je akoby zakliaty. Dlhoroč-
né skúsenosti potvrdzujú, že aj keď v sused-
ných obciach prší, u nás nepadne ani kvap-
ka,“ konštatuje vedúci výroby a  prízvukuje, 
že táto technológia im nielen znížila výrobné 
náklady, ale popri kvalitnej výžive prispela aj 
k zvýšeniu hektárových úrod. Bez živočíšnej 
výroby a teda bez vlastného kravského hno-
ja sa im to darí aplikovaním fermentovaného 
slepačieho trusu, ktorý Sunflower dováža 
z  Maďarska a  predáva na našom trhu pod 
názvom Biofer. Tento produkt nielen zlepšuje 
obsah humusu v pôde a hospodárenie s vo-
dou, ale oproti kravskému hnoju – keďže je 
fermentovaný – nezvyšuje ani zaburinenosť. 

Radikálna reštrukturalizácia a  vzájom-
ne previazaná spolupráca so strategickým 
partnerom prinášajú poľnohospodárom vo 
Veľkých Kosihách stabilizáciu hospodáre-
nia a  sľubné predpoklady ďalšieho rozvoja 
výroby a služieb. Tie boli aj budú základom 
úspešného napredovanie aj v  nových pod-
mienkach.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo 
Veľké Kosihy
Predseda: Štefan Szendi
Tel.: +421/ 35/ 7794 112
e-mail: pdvelkekosihy@stonline.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 800 ha
Výnosy 1 408 755 eur 
Náklady 1 336 861 eur
Počet zamestnancov 16

Miešačka umelých hnojív dokáže namiešať presné 
dávky podľa receptúr a požiadaviek zákazníkov.

Predseda družstva Štefan Szendi (zľava) a vedúci rastlinnej výroby Ing. Arpád Őry kontrolujú prípravu pôdy 
pod jesennú sejbu.

Na hospodárskom dvore sú vybudované nové 
skladové kapacity.
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PD Šenkvice sa drží mlieka,  
ktoré ho drží nad vodou

Aké je a kam smeruje slovenské poľno-
hospodárstvo 21. storočia? Základ-
nú tendenciu možno vyčítať z  vývoja 

družstiev, ktoré tvorili jeho kostru v prelomo-
vom roku 1989 a v rôznych transformačných 
modifikáciách zostali ňou dodnes. Určujúcim 
trendom pretrváva snaha udržať si výhody 
plynúce z  koncentrácie pôdy, z  využívania 
vysokovýkonných strojov a  čoraz viac aj 
z automatizácie a robotizácie.

Len to umožní rozvíjať poľnohospodár-
stvo aj v  podmienkach rastúceho nedo-
statku pracovných síl, ktorý na Slovensku 
vyostril búrlivo sa rozvíjajúci automobilový 
priemysel. „Ak si uvedomíme tieto ekono-
mické rámce, primeranou odpoveďou mo-
derného poľnohospodárstva je, že ponúkne 
ľuďom atraktívnejšiu prácu aj platy,“ hovorí 
Karol Motyka, predseda PD Šenkvice, ktorý 
s družstvom spojil celú profesionálnu karié-
ru. Veď tu nepretržite pracuje od skončenia 
vysokej školy. Je to už celých 40 rokov. Jeho 
predsedom sa stal v roku 1990.

PD Šenkvice je typickým prímestským 
družstvom, ktorému roky kradne pracov-
né sily blízky Pezinok aj neďaleké hlavné 
mesto. Napriek tomu si vždy vedelo poradiť, 
hoci jeho hendikepom sú pôdy chudobné 
na humus. Veď aj preto tu v minulosti drob-
ní roľníci vo veľkom pestovali tisíce čerešní 
a vysádzali vinice, kde sa dodnes rodí chýrne 
veltlínske zelené. Možno práve nevyhnutnosť 
hospodáriť v sťažených podmienkach, ktoré 
vyostruje zrážkový tieň Malých Karpát, nútila 
tunajších hospodárov, aby pohli rozumom 
a z minima získali maximum.

Šenkvické družstvo vždy považovalo za 
os svojho rozvoja chov hovädzieho dobytka. 
Ako prvé na Slovensko prelomilo v dojnosti 
hranicu 5-tisíc litrov mlieka na kravu a  rok, 
neskôr 6-tisíc litrov. Aj dnes patrí medzi top 
producentov mlieka, keď napríklad za rok 
2017 sa radí priemernou dojnosťou 10 527 
litrov do prvej dvadsaťpäťky najproduktív-

nejších chovateľov kráv 
Holštajnsko-frízskeho ple-
mena. Nikdy tu však kravy 
nechovali kvôli rekordom, 
ale preto, že dotovali pôdu 
organickým hnojivom, 
a tým v priebehu desaťročí 
zvyšovali jej úrodnosť.

Bol to dobytok, ktorý 
sa postaral o  to, že sú-
časťou osevného postupu 
zostala lucerna, prirodzený 
zlepšovateľ pôdy a  dobrá 
predplodina pre obilniny. 
Krátko po revolúcii si po-
niektorí vlastníci vybrali 
pôdu z  družstva a  keďže 
nechovali dobytok, ne-
hnojili maštaľným hnojom. 

A  dnes sa sťažujú, že pôda sa stala neob-
rábateľnou. Družstvo však hnojí a  aj preto 
malo v žatve 2018 hektárovú úrodu napríklad 
pšenice 5,14 tony či repky 3,6 tony. Hnoj, to 
je dobrá štruktúra pôdy a preto aj lepšie hos-
podárenie s čoraz vzácnejšou vlahou. A ďalší 
dôvod na to, prečo stále chovať dobytok.

Pravda, tradičným spôsobom to už ne-
pôjde. Ešte v roku 1990 zamestnávalo druž-
stvo 360 ľudí vrátane pridruženej výroby, 
z  toho 250 pracovalo v  poľnohospodárstve 
a rovných sto „obsluhovalo“ živočíšnu výro-
bu. Dnes, o  necelých tridsať rokov neskôr, 
podnik už stačil obrobiť celý chotár a mlieč-
nu farmu iba s 28 pracovníkmi. Aj to ukazuje, 
kam sa posunulo poľnohospodárstvo. Ale 
ani takýto prudký rast produktivity nestačí. 
Každé nové kolo nevyhnutnej modernizácie 
strojov a  technológií je investične náročnej-
šie.

V  roku 2016 dostalo šenkvické družstvo 
ponuku vstúpiť do Rhea holdingu, za ktorým 
stojí moravský agropodnikateľ Josef Kolář. 
Družstvo ju využilo. Kolář nebol pre nich 

neznámym partnerom, poldruha desaťročia 
s ním kooperovali pri zbere obilnín a videli je-
den druhému dobre do kariet. V čase, keď do 
poľnohospodárstva vstupuje veľa investo-
rov z  iných sfér s  jediným cieľom vytrieskať 
z podniku čo najrýchlejšie vložené investície, 
J. Kolář ponúkol plán, ako družstvo ďalej 
rozvíjať.

V  priebehu ani nie dvoch rokov došlo 
k obmene celého traktorového parku a stro-
jov na prípravu pôdy a sejby, ktoré stoja na 
značke Claas a  Väderstadt. Pripravuje sa 
veľká investícia do vybudovania robotic-
kej mliečnej farmy. Bude na mieste mašta-
lí z  roku 1957, ktoré sú stále v  prevádzke. 
Podmienkou je vysporiadanie pozemkov na 
hospodárskom dvore, čo už prebieha. Nová 
investícia vyrieši nedostatok pracovných síl 
a prispeje k efektívnejšej výrobe mlieka.

„To, že sme sa stali súčasťou Rhea hol-
dingu, nám pomohlo zracionalizovať ekono-
miku naprieč celým družstvom. Náklady na 
kľúčové vstupy klesli takmer o  30 percent, 
pretože sa obstarávajú v rámci skupiny, kto-
rá hospodári na 22-tisíc hektároch. Aj pod-
statne lepšie realizujeme, pretože holding 
dokáže vyjednať lepšie ceny,“ zhrnul podsta-
tu zmien Karol Motyka.

Nepochybuje o  tom, že družstvo urobilo 
krok správnym smerom. Podnik hospodári 
na 1 250 hektároch, ktorú si prenajíma od 
1 950 vlastníkov. Vie si niekto predstaviť, že 
by títo drobní vlastníci začali farmárčiť? To 
neprichádza do úvahy, nie je však vôbec 
jednoduché vysporiadať pozemky pod hos-
podárskymi areálmi, kde družstvo plánuje 
rekonštrukciu mliečnej farmy. Podaktorí si 
myslia, že tu pribudne nová linka Volkswa-
genu a pritom sa tu bude produkovať mlieko, 
liter ktorého stojí v  akcii spotrebiteľa toľko, 
čo fľaša minerálnej vody. Ale v  konečnom 
dôsledku nejde len o  mlieko, jogurty či sy-
ry. Fakt, že sa tu bude vyrábať, znamená, že 
krajina zostane zelenou, obhospodarovanou, 
umožňujúcou život všetkým, ktorí po nás prí-
du.

KONTAKT
PD Šenkvice
900 81 Šenkvice
Predseda družstva: 
Ing. Karol Motyka
Tel.: +421/ 33/ 6496 121, 
+421/ 905/ 844 792
e-mail: pdsenkvice@stonline.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 250 ha
Počet pracovníkov 28
Zisk po zdanení 149 000 eur
Produktivita práce na pracovníka 90 000 eur

Technika stojí na značkách Claas a Väderstadt.

Predseda PD Šenkvice Karol Motyka v pozadí s mliečnou mlaďou.

Základom šenkvického stáda je zdravé stádo jalovíc.
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AGROTOP Topoľníky – napriek 
úbytku pôdy naďalej úspešný

Ukončenie pozem-
kových úprav v  ka-
tastri obce sa po 

roku 2016 prejavili radikál-
nym znížením výmery pôdy 
v  spoločnosti AGROTOP 
Topoľníky. Z  pôvodných 
1 300 ostalo na obrábanie 
len 800 hektárov. Napriek 
vynúteným zmenám v pod-
mienkach hospodárenia 
vedenie i  celé osadenstvo 
podniku celkom úspešne 
zvládlo novovzniknutú si-
tuáciu – výsledkom čoho 
je aj výborné umiestne-
nie v  rebríčku Top Agro 
2017/18.

A  to ešte treba dodať, 
že je to poľnohospodár-
sky podnik, ktorý aj v dnešnej dobe naďalej 
udržiava na slušnej úrovni živočíšnu výrobu. 
Veď 1 100-kusové stádo hovädzieho dobyt-
ka, z ktorého je 400 kráv, si vyžaduje zabez-
pečenie dostatku krmovín, čomu sa musela 
prispôsobovať aj osevná štruktúra pestova-
ných plodín. Možno by bolo jednoduchšie 
zbaviť sa po týchto zmenách zvierat, ako to 
urobili v mnohých firmách na Slovensku, ale 
v  Topoľníkoch v  predchádzajúcich rokoch 
investovali do živočíšnej výroby nemalé pro-
striedky – na prebudovanie dojárni, na vybu-
dovanie novej krytej výbehovej plochy atď. 
Napokon, predseda predstavenstva Štefan 
Papp naďalej zastáva názor, že bez živočíš-
nej výroby žiaden poľnohospodársky podnik 
nie je kompletný.

„Súčasná obhospodarovaná pôda ešte 
pokrýva požiadavky živočíšnej výroby, ale 
pestovanie trhových plodín sme museli ob-
medziť, čo nám znížilo príjmy z tradičnej rast-
linnej výroby približne o polovicu,“ priznáva 
a  zároveň dodáva, že v  minulom roku im 
pomohli hlavne zvýšené príjmy zo špeciálnej 
výroby. V 65- hektárovom sade, kde pestujú 
jablká a hrušky, sa skutočne vydarila úroda, 

bol to rekord vo vyše 50-ročnej histórii pes-
tovania ovocia v Topoľníkoch. Kým v pred-
chádzajúcom roku jarné mrazy zničili takmer 
90 percent očakávanej úrody a  spôsobili 
takmer 200-tisícovú stratu, vlani akoby prí-
roda chcela vykompenzovať predchádzajúce 
škody. „Celková úroda jabĺk bola vyše tritisíc 
ton a k tomu sa podarilo predať ich za dob-
rú realizačnú cena,“ pochvaľuje si aj výrobný 
riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Podhorný.

Samozrejme, ovocný sad s  vybudova-
nou kvapkovou závlahou, s  riadenou výži-
vou a  ochrannými sieťami proti krupobytiu, 
pri pravidelnej obmene odrodovej štruktúry, 
zároveň s uskladnením ovocia pod riadenou 
ochrannou atmosférou si vyžaduje dôkladnú 
starostlivosť v každom roku a nemalé nákla-
dy. „Bez ohľadu na nepredvídateľný vývoj 
počasia a na výkyvy realizačných cien,“ pou-
kazuje na osobitosti súčasnej podpory tohto 
odvetvia výrobný riaditeľ. Dotácia na ovoc-
né sady v  rámci špeciálnych podpôr je to-
tiž v súčasnosti 160 eur na hektár, čo oproti 
vyše 200-eurovej priamej podpore na hektár 
pestovania tradičných poľných plodín ukazu-
je na výhody mať radšej poľnohospodársku 

pôdu na tento účel. Pritom v niektorých prí-
padoch ju stačí len udržiavať namiesto sta-
rostí okolo zakladania alebo prevádzkovania 
ovocných sadov. „Neprekvapuje preto, že 
rozvoj živočíšnej výroby a  špeciálnych od-
vetví, ktoré vyžadujú oveľa viac starostlivosti 
a  aj dlhodobejších investícií, zatiaľ zaostá-
vajú. Bez jednoznačne vytýčeného smeru 
a masívnejšej podpory to nepôjde,“ zdôraz-
ňuje Ing. Štefan Papp.

Akciová spoločnosť AGROTOP Topoľ-
níky je v  súčasnosti jedným z  mála poľno-
hospodárskych podnikov, ktorý si vo svojej 
výrobnej štruktúre zachoval popri živočíšnej 
aj špeciálnu výrobu, a  môže byť príkladom 
proklamovanej diverzifikácie a  mnohostran-
nosti. Podľa predsedu namiesto prísľubov 
a  niekoľko koncepčných zámerov prebu-
dovať terajšiu výrobnú štruktúru, rezortné 
vedenie by malo vyslať jednoznačný signál 
o  svojich zámeroch v  podobe vyššej pod-
pory doteraz chátrajúcich odvetví. Na tento 
účel by možno nebolo potrebné zvýšiť ani 
celkovú sumu podporných prostriedkov, ale 
rozhodnúť o inom pomere ich prerozdelenia. 
V dnešnej situácii navrhované 5 až 10-eurové 
prídavky nevyriešia základnú otázku rentabi-
lity. „Ale keby napríklad z doterajších 200 eur 

priamej podpory pri tradičnej poľnej výrobe 
prerozdelili, povedzme, polovičku na pod-
poru živočíšnej výroby, to by bol impulz, na 
ktorom by sa už mohlo stavať. Nakoniec, kde 
je napísané, že by sme mali vypestovať toľko 
pšenice alebo kukurice, ktorú doma nespot-
rebujeme a bez pridanej hodnoty aj tak vyvá-
žame často spod kombajnov do zahraničia,“ 
zamýšľa sa Ing. Štefan Papp.

KONTAKT
AGROTOP Topoľníky, a.s.
Chladná 71
930 13 Topoľníky
Predseda predstavenstva a riaditeľ: 
Štefan Papp
Tel.: +421/ 31/ 5582 411
Fax: +421/ 31/ 5582 316
e-mail: agrotop@real-net.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 802 ha
Hospodársky výsledok po zdanení 170 143 eur
Výnosy 3 236 659 eur
Počet stálych zamestnancov 54

V 65-hektárovom sade, kde pestujú jablká a hrušky, v minulom roku dosiahli rekordnú úrodu.

Predseda spoločnosti Ing. Štefan Papp naďalej zastáva názor, že bez 
živočíšnej výroby poľnohospodársky podnik nie je kompletný.

Výpadok príjmov z tradičnej poľnej výroby v roku 
2017 vykompenzovala úroda z rekordnej úrody jabĺk, 
vysvetľuje výrobný riaditeľ spoločnosti Ing. Peter 
Podhorný.
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V Nevericiach tancujú tak,  
aby si hudbu mohli zaplatiť

Už pri príchode do areálu PD Neverice 
je vidieť, že tu všade vládne poriadok 
a pevná ruka. Vykosené brehy potoka, 

vyzametané cesty, upravené okolie nielen 
reprezentatívnej administratívnej budovy, ale 
aj centrálnych dielní, odkiaľ každodenne vy-
chádzajú stroje do polí.

Najväčší poľnohospodársky podnik 
v  okrese Zlaté Moravce zahŕňa šesť obcí 
a 13 katastrov. Na jeho čele už 19. rok stojí 
Ing. Peter Horňáček. Rozmanité podmienky 
na úpätí pohoria Tribeč poskytujú priestor 
na pestovanie plodín na ornej pôde, na chov 
dojníc aj výkrm býkov a dokonca aj pre zve-
rofarmu s danielmi a muflónmi.

Veľký podnik, ktorý si stále udržiava for-
mu klasického poľnohospodárskeho druž-
stva so 73 členmi a 90 zamestnancami, hos-
podári na 3 553 ha poľnohospodárskej pôdy, 
z čoho je 3 247 ha ornej pôdy a zvyšok sú 
trvalé trávne porasty. V  osevnom postupe 
majú najväčšie percentuálne zastúpenie na 
necelých 1 900 ha hustosiate obilniny a na 
630 ha ozimná repka, 150 ha zrnová kukurica 
a slnečnica. Rozhodujúcou pre chod živočíš-
nej výroby je kukurica na siláž, ktorej je v si-

lážnych jamách ročne päť 
až šesť tisíc ton a zabezpe-
čuje krmivo pre kravy, býky 
a mladý dobytok počas ce-
lého roka. Potreby kŕmenia 
dopĺňa senáž a  seno pre 
mladý dobytok z  lucerny 
siatej a kultúrnych tráv.

Medzi obilninami náj-
deme potravinársku pše-
nicu, raž, ovos siaty a  jar-
ný a  ozimný jačmeň. Ten 
v  Nevericiach vedia robiť 
na najvyššej kvalitatívnej 
úrovni a  v  roku 2017 do-
siahli úrodu ozimného jač-
meňa 7,25 t/ha. Darí sa tu 

odrode Wintmalt, o ktorú majú sladovne veľ-
ký záujem. Je to plodina, ktorá prináša profit, 
preto sa jej výmery stále zväčšujú. Podob-
ne ziskovou plodinou je repka, ktorá počas 
sezóny prináša aj najrýchlejšie peniaze. Raž 
už často na poliach nenájdeme, ale v Neve-
riciach s  ňou majú dobré skúsenosti a  do-
sahujú dobré kvalitatívne parametre a úrody 
od 6 do 7,5 tony z hektára. O tvrdej pšenici 
sa často hovorí, že sa ju neoplatí pestovať, 
pretože napriek vyššej cene má oveľa nižšie 
hektárové úrody. Ing. Peter Horňáček je však 
iného názoru: „Tvrdá pšenica je ekonomic-
ky výhodnejšia. Úroda je o niečo nižšia, ale 
u  nás tie rozdiely nie sú až také veľké. Vý-
razne rozdielna je však cena. Tona potravi-
nárskej pšenice stála v roku 2017 okolo 140 
eur, tvrdá pšenica – 200 eur. Sklady, ktoré 
má družstvo vybudované, umožnia počkať 
na lepšiu cenu, ktorá po ukončení žatvy ob-
vykle ešte stúpa. Jej odberateľmi sú hlavne 
Taliansko, Nemecko a Rakúsko.

Z  výberu plodín vidieť, že sa v  Neveri-
ciach nespoliehajú len na notoricky známe 
a  „isté“ plodiny. Nechýba tu odvaha ani cit 
pre správne rozhodnutia. Podnik má k  dis-

pozícii všetko vybavenie na to, aby rastlin-
ná výroba zabezpečovala krmovinovú zák-
ladňu a  zároveň prinášala čo najväčší zisk. 
Veď straty z  výroby mlieka treba aj napriek 
zlepšeniu cien ešte stále vykrývať. Perfektne 
vybavený strojový park dopĺňajú technológie 
na sušenie, čistenie a skladovanie obilia.

Ak sa vrátime k  živočíšnej výrobe, 355 
dojníc plemena Slovenské strakaté zvýši-
lo dojivosť oproti predchádzajúcemu roku 
o 0,57 litrov na kus a deň. Ročná úžitkovosť 
tak dosiahla 6 853 litrov. Keďže toto plemeno 
je univerzálne, produkciu mlieka dopĺňa vý-
krm býkov do 24 mesiacov. A že ich kŕmia 
dobre, o  tom svedčí predajná hmotnosť aj 
750 kg.

Zaujímavým na tomto poľnohospodár-
skom družstve je chov danielov na zvero-
farme vo Velčiciach. Jej história siaha až do 
roku 1986, keď boli vytipované niektoré pod-
niky s vhodnými podmienkami na produkciu 
mäsa z diviny. Dá sa povedať, že veľa danie-
lov, ktoré sú na Slovensku, pochádzajú prá-
ve odtiaľto. „Bolo to veľmi pekné, genetický 
materiál sme mali z  Maďarska a  z  Moravy 
a  všetko potrebné sme spravili vo vlastnej 
réžii pridruženej výroby. Teraz však budeme 
musieť počet zvierat znížiť, lebo produkcia 
mäsa nie je rentabilná a znížila sa aj výme-
ra zverofarmy. Nedá sa brať do úvahy cenu 
v  obchode, výkupná cena je veľmi nízka,“ 
hovorí predseda.

Neverické družstvo je okrem svojej pro-
dukcie, najmodernejšieho strojového parku 
a  zariadení na pozberovú úpravu známe aj 
tým, že banky s ponukou úverov u nich ne-
pochodia. Peter Horňáček nastúpil do funk-
cie predsedu v roku 2000 a zo dva – tri roky 
trvalo, kým sa zbavili úverov, ktoré družstvo 
malo. „Odvtedy žijeme bez úverov. Všetko 
zaplatíme hneď, nie sme odkázaní na bar-
trovanie ani na započítavanie úrody za po-
skytnuté vstupy. Umožňuje nám to získať čo 
najnižšie ceny za vstupy a na druhej strane, 
čo najvyššie ceny za komodity. Tancujeme 
na koľko máme, aby sme si muziku zaplatili,“ 
približuje svoju filozofiu Ing. Peter Horňáček.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo 
Neverice
951 72 Neverice 520
Predseda: Ing. Peter Horňáček
Tel.: +421/ 37/ 6315 233
e-mail: pdneverice@stonline.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 3 553 ha
Počet zamestnancov 90
Produktivita práce z pridanej hodnoty na pracovníka 21 057 eur

Sklad obilia má kapacitu 2,5 tisíc ton.

Na farme dojníc v Jelenci vládne zootechnik Ivan Pekár.

V celom areáli družstva je poriadok a perfektná organizácia.
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V PPD Rybany vedia,  
v čom spočíva prosperita

Poľnohospodárstvo je odvetvím, kde sa 
ctí kontinuita. Stabilita rezortu a pod-
nikov, ktoré sú jeho kostrou, sa meria 

nie jedným či dvoma dobrými hospodársky-
mi výsledkami, ale tým, ako si počína v prie-
behu dlhého času. Družstvo podielnikov so 
sídlom v Rybanoch založené v roku 1949 vy-
kazuje v priebehu desaťročí prosperitu.

Za ten čas sa v družstve vystriedali vari tri 
generácie a pre každú z nich bolo príznačné, 
že odovzdávali svojim nasledovateľom pod-
nik v dobrej kondícii. Pre pokračovateľov to 
bol záväzok a odkaz, robte tak dobre, ako 
my. PPD Rybany sú opäť medzi sto najlep-
šími poľnohospodárskymi podnikmi na Slo-
vensku, súťaž top manažmentov sa vyhod-
nocuje po 23. raz a  tím z  Rybian je medzi 
nimi stálicou. To je najlepší dôkaz o  konti-
nuite dobrého, poctivého a fortieľneho hos-
podárenia na pôde a v maštaliach.

Akýmsi nepísaným meradlom kvality prá-
ce slovenských poľnohospodárov je porov-
nanie ich výsledkov so západoeurópskymi 
farmármi. Zoberme si napríklad výrobu a do-
dávku mlieka. V tomto desaťročí medzi rokmi 

2013 a 2017 zvýšili družstevníci v Rybanoch 
od stáda kráv s priemerným počtom okolo 
560 kráv dodávku z necelých štyroch milió-
nov litrov na 5,181 mil. litrov mlieka. Dojnosť 
na kravu sa prehupla cez 10 280 litrov.

Takáto úžitkovosť radí tento podnik 
medzi špičkových producentov mlieka na 
Slovensku. Družstvo ju pritom dosiahlo 
v  podmienkach objektov aj dojárne, ktoré 
majú najlepšie časy za sebou. Je to ukáž-
ka toho, že kľúčový je predovšetkým výkon 
ľudí. S  tým v Rybanoch súhlasia, ale hneď 
dodajú, že by mohli byť ďalej. Uchádzali sa 

o  podporu z  eurofondov s  cieľom postaviť 
farmu pre 330 dojníc s  dojárňou. Dôvod, 
prečo neuspeli, vedia a nie je to chybou pro-
jektu.

Je to zvláštne, keď na Slovensku nevie-
me podporiť tých, ktorí dlhodobo prispievajú 
k stabilite výroby kľúčových rastlinných a ži-
vočíšnych produktov. Zoberme si len fakt, 
že družstvo dlhodobo dáva prácu takmer 
stovke ľudí. Na výrobe mlieka ani pri vynika-
júcej úžitkovosti dojníc nezarába. V podsta-
te podnik udržiava aj pri stúpajúcej výrobe 
mlieka rentabilná rastlinná výroba.

Lenže tak ako špičkový bežec potrebuje 
na trvale dobré výkony kvalitné tretry, musia 
aj poľnohospodári v  pravidelných cykloch 
inovovať technológie, stroje a  investovať aj 
do ľudí. Oficiálne sa síce deklaruje podpora 
živočíšnej výroby, ale v podstate sú podniky 
ponechané samy na seba. Na to, ako si na-
príklad zabezpečia obmenu jednej generácie 
ošetrovateľov, ale aj zootechnikov za druhú.

V priebehu posledného poldruha roka sa 
vystriedalo pri chove dobytka v  Rybanoch 
13 ľudí, ale z  nich sa podarilo stabilizovať 
len zopár. Ani mzdy v rozmedzí tisíc aj vyše 
1 100 eur nestačia na to, aby ľudia, často aj 
z cudziny, zostali nastálo pracovať. Čerstvý 
šesťdesiatnik Milan Mozola, šéfzootechnik 
družstva, ktorý v ňom pracuje od skončenia 
vysokej školy, práve tak ako predseda druž-
stva Jaroslav Jaško, vravia, že v tomto sme-
re musí podnikom viac pomôcť štát. Nielen 
tým, že im prispeje na modernizáciu farmy 
a zatraktívni tak prácu na nich, ale aj tým, že 
bude viac poľnohospodárstvo predstavovať 

verejnosti ako dôležité a  spoločnosti pro-
spešné odvetvie.

V  Rybanoch si neodpustia porovnanie 
medzi podporami, ktoré pri podstatne vyš-
ších nákladoch na liter mlieka dostávajú 
Nemci či Rakúšania, a  koľko ich slovenskí 
kolegovia. Z  toho de facto vyplýva, že na 
slovenskom družstve musia pohnúť viac 
rozumom, aby udržali krok so zahraničnou 
konkurenciou.

Bolo by vari nosením dreva do lesa spo-
mínať dva posledné suché roky. Napriek 
tomu v  Rybanoch stále dáva pšenica vyše 
šesť ton priemerne po hektári. Pravda, v ro-
ku 2017 to bolo takmer sedem ton, kým 
tohto roku to bolo o  0,7 tony menej. V  ta-

kejto korelácii sa pohybu-
je aj úroda jačmeňa. Ale 
všimnime si, v  Nemecku 
žiadajú farmári po suchom 
roku vládu o  miliardu eur 
odškodného, u  nás sa 
s  poľnohospodármi veľmi 
neráta, veď štátna pomoc 
bola na rok 2018 na úrovni 
jedného milióna eur. Po-
tom síce vláda sľúbila dať 
30 miliónov na zelenú naf-
tu, ale je to iba slabá ná-
plasť na skutočné potreby 
odvetvia.

Akosi príliš sa spolieha-
me na to, že poľnohospo-
dárstvo vydrží vďaka entu-
ziazmu, húževnatosti a od-
danosti ľudí v  podnikoch, 
kde prežili celý život. To je 
vlastne príbeh všetkých ry-
bianskych družstevníkov. 
Ako pripomína ekonómka 
Emília Géciová, ľudia dr-
žia podniky predovšetkým 
vlastnou vytrvalosťou. Po-

važuje ju za samozrejmú, ale to nestačí, keď 
konkurencia v  EÚ, ako pripomína predse-
da Jaroslav Jaško, môže rátať s výdatnými 
podporami.

Družstvo garantuje svojim pracovníkom 
solídne zárobky aj sociálne zabezpečenie. 
Všimnime si napríklad, že družstevník doplá-
ca na obed len 70 centov. To dnes nie je sa-
mozrejmosť. Predstavitelia štátu pri rôznych 
oficiálnych príležitostiach poľnohospodárom 
poďakujú za ich prínos a prácu pre spoloč-
nosť, poľnohospodári však hovoria, že tieto 
slová treba pretaviť do takej podpory, akú 
pociťuje automobilový priemysel.

Komu vlastne idú obrovské verejné zdro-
je, na ktoré sa skladajú slovenskí daňoví 
poplatníci? Podnikateľom zo zahraničia. Je 
načase dávať podporu tým, ktorí sa starajú 
o to, že stále jeme slovenský chlieb, mliečne 
výrobky a trochu vlastného mäsa. Možno aj 
preto, že družstevníci v  Rybanoch chovajú 
aj mäsový dobytok. Oceňujme po zásluhe 
tých, čo si to naozaj zaslúžia.

KONTAKT
Podielnické poľnohospodárske 
družstvo
965 36 Rybany
Predseda: Ing. Jaroslav Jaško
Tel.: +421/ 38/ 7463 714
e-mail: sekretariat@ppd.rybany.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 2 258 ha
Počet pracovníkov 92
Zisk po zdanení 161 366 eur
Produktivita práce na pracovníka 76 033 eur
Priemerný zárobok 1 227eur

Šéfzootechnik Milan Mozola pracuje v družstve 
od skončenia vysokej školy a výrazne sa pričinil 
o úspechy živočíšnej výroby.

Ekonómka Emília Géciová a predseda Ing. Jaroslav Jaško môžu byť spokojní 
aj s tohtoročnými výsledkami.



„Chcem mať veci  
pod kontrolou.  
O poistenie sa mi 
stará silný maklér.“

Agropoistenie s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava
Ing. Milan Knoll, knoll@agropoistenie.sk, +421 918 900 830
Ing. Marek Dudáš, dudas@agropoistenie.sk, +421 903 380 135

Vypočítajte si cenu poistného online na www.agropoistenie.sk
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SAXAGRO – prosperujúci rodinný 
podnik na juhovýchode Slovenska

František Szaxon začal súkromne hos-
podáriť v Zatíne od roku 2002. Výmera 
jeho pôdy postupne narastala, preto 

o päť rokov neskôr padlo v rodine rozhodnu-
tie a založili ešte obchodnú spoločnosť SA-
XAGRO, s.r.o. Hlavným dôvodom bolo efek-
tívnejšie hospodárenie a  riadenie. Výsledky 
podnikania vo vzájomnej symbióze ukazujú, 
že zvolili správny krok.

Spoločný a  jediný hospodársky dvor sa 
nachádza v  obci Zatín, patriacej do okresu 
Trebišov. Celkovo obhospodarujú 2 157 ha 
poľnohospodárskej pôdy, z  toho je 480 ha 
zaradených do kategórie TTP. Lúky a  pa-
sienky sa nachádzajú prevažne v okolí rieky 
Latorica a  297 ha z  nich spadá do najvyš-
šieho stupňa ochrany prírodných biotopov. 
V osevnom postupe majú zaradených sedem 
plodín, ktoré podľa agrotechnických zásad 
pravidelne striedajú. Z najväčšej 608-hektá-
rovej plochy zberali v poslednej žatve pšeni-
cu ozimnú. Kým vlani zaznamenali hektárový 
priemer 6,2 tony, tento rok vplyvom poča-
sia poklesli o 0,5 tony. Potešila však kvalita 

tohtoročnej pšenice, každý jeden gram spĺ-
ňa elitné potravinárske parametre. Naprí-
klad dusíkaté látky sú s hodnotami okolo 15 
percent a lepok sa pohybuje pri jednotlivých 
odrodách na približne 35 percent. V závere 
augusta bola ešte celá produkcia na sklade, 
s vyhliadkou blížiacich sa lepších výkupných 
cien. Celkovo majú vo firme vybudované 
skladovacie kapacity na päť tisíc ton.

Vzhľadom na nepriaznivé podmienky ne-
bola tohtoročná úroda repky zlá, z  358 ha 
zožali po 3,7 t/ha. Pritom na 16 hektároch 
plodina vymokla hneď na začiatku vegetácie, 
takže nebolo čo zbierať. Dobrým výsledkom 
sa hospodárom odvďačil jačmeň ozimný, zo 
75 ha zobrali vo výbornej sladovníckej kvali-
te vyše 6,2 tony z hektára. Počasím najviac 
postihnutou plodinou bol tento rok jačmeň 
jarný, ktorému vôbec nesvedčalo jarné su-
cho a vysoké teploty v spojení s neskoršou 
sejbou. Na výmere 101 ha bola úroda tesne 
pod štyri tony z hektára. Na porovnanie, vlani 
bola 6,2 tony z hektára.

Jesenné plodiny pri písaní tohto článku 
ešte len čakali na zber, zrnová ku-
kurica na 227 ha, slnečnica na 27 ha 
a sója na 110 ha. Kým minuloročná 
úroda kukurice prekročila 10 t/ha, 
teraz bude pravdepodobne o  jednu 
až dve tony nižšia. Najmä v kukurici 
zvyknú spôsobovať veľké škody aj 
diviaky, ale v  poslednom čase po-
zorujú v spoločnosti mierne zníženie 
ich populácie. Spomenieme ešte 
vlaňajšie úrody sóje 4,15 t/ha a  sl-
nečnice 3,42 t/ha.

V  Zatíne sa snažia pôde posky-
tovať všetko potrebné. Tento rok 
napríklad prebehlo vápnenie na 300 
ha pod repku. Na 500 ha aplikovali 
prípravok Revital, obsahujúci pôdne 
baktérie, ktoré viažu vzdušný dusík, 

rýchlejšie rozkladajú rastlinné zvyšky a zlep-
šujú štruktúru pôdy.

Za úspechom rodinného hospodárstva 
stojí práca každého jedného jej člena. Fran-
tišek Szaxon st. stál v čele na začiatku pod-
nikania, dnes sa venuje najmä obchodným 
vzťahom a dohliada na celkovú ekonomiku. 
Jeho synovia majú rozdelené jednotlivé prá-
ce. František má na starosti rastlinnú výrobu, 
Tomáš živočíšnu výrobu a skladové hospo-
dárstvo a Peter sa venuje pozemkom, zmluv-
ným vzťahom, rôznym legislatívnym záleži-
tostiam a  poľovníctvu. Do podnikateľského 
portfólia Szaxonovcov patrí aj nepoľnohos-
podárska činnosť, ktorú manažuje dcéra An-
nabella. Manželka Terézia spracováva účtov-
níctvo a všeobecnú administratívu. Pomáha 
jej pri tom aj nevesta Klaudia. Rodina si váži 
aj prácu zaťa Krisztiána, ktorý má na starosti 
predovšetkým prevádzku mechanizácie.

Z lúk v CHKO Latorica získava firma eko-
logicky čisté krmoviny pre vlastný chov ho-
vädzieho dobytka plemena Limousine. V stá-
de je 300 zvierat, z toho 170 dojčiacich kráv. 
Predávajú zástavový dobytok s hmotnosťou 
150-200 kg.

V  Zatíne sa snažia priebežne obnovovať 
strojový park. V  poslednom období kúpili 
niekoľko náradí na kvalitnejšiu prípravu pôdy. 

Napríklad druhý podrývak Maschio. Ročne 
tak už spracujú do hĺbky 40 – 50 cm približne 
400 až 450 ha. Ďalšie dva nové stroje sú od 
výrobcu Horsch, 6-metrové diskové nára-
die Joker 6 HD a 5-metrový hĺbkový kyprič 
Terrano 5 FX. Novším je aj 8-radličný pluh 
Kuhn. Novú závesnú techniku kupujú najmä 
k ich najvýkonnejšiemu traktoru John Deere 
8345 R.

KONTAKT
SAXAGRO, s.r.o.
Hlavná 247
076 53 Zatín
Konatelia: Ing. Peter Szaxon, 
František Szaxon ml., 
Terézia Szaxonová
Tel.: +421/ 948/ 811 822
e-mail: saxagro@gmail.com
web: www.saxagro.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 937 ha
Tržby 1 491 646 eur
Zisk po zdanení 364 199 eur

Traktor John Deere 8345 R s diskovým náradím  
Horsch Joker 6 HD pri príprave pôdy pod repku.

František Szaxon bol nedávno ocenený za svoju celoživotnú poctivú prácu vyznamenaním od ministerky 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Na úspešných výsledkoch rodinného podniku sa podieľajú: (zľava) synovia 
Peter, Tomáš, manželka Terézia, František Szaxon, dcéra Annabella a František ml.

Konateľ Ing. Peter Szaxon sa venuje najmä agende 
pozemkov a legislatívnym záležitostiam.
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Predseda zo Sokoliec splnil  
svoju najväčšiu úlohu

Poľnohospodárske družstvo v  Sokol-
ciach je subjekt s  klasickou štruktú-
rou poľnohospodárskej prvovýroby. 

Spoločnosť poskytuje prácu dvesto ľuďom. 
Ako je možné, že toto družstvo vybočuje zo 
zaužívaných celoštátnych priemerov? Odpo-
veď je taká, ako pri všetkom v živote, zložitá 
a v niečom až primitívne jednoduchá. Zloži-
tosť vyplýva z  komplexnej rastlinnej a  živo-
číšnej výroby, zo spracovania komodít alebo 
v rozvíjaní pridružených výrob. Jednoduchosť 
reprezentuje prirodzený pohľad dlhoročného 
predsedu PD Sokolce. „Poľnohospodárstvo 
musíte mať rád,“ hovorí Peter Lelkes. V tejto 
jednoduchej vete je všetko, čo často obaľu-
jeme do zložitých definícií pojmov, ako rozvoj 
vidieka, spolupráca s obcou alebo prepája-
nie praxe so školstvom. V Sokolciach majú 
realizáciu týchto činností vrodenú.

„To je veľký rozdiel 
oproti tým, ktorí poľ-
nohospodárstvo vní-
majú ako ekonomickú 
možnosť investova-
nia. Vtedy sme často 
svedkami racionalizá-
cie všetkých výrob-
ných potrieb a postu-
pov s cieľom maxima-
lizácie zisku. Vzťahová 
alebo ľudská stránka 
sú v  pozadí. Naše 
družstvo sa snaží byť 
organický člen všet-
kých väzieb, ktoré na 
dedinách, kde hospo-
dárime, existujú. Sú tu 
školy, škôlky, cirkvi, 
obecné úrady, združe-

nia a všetky majú určité potreby,“ zdôrazňuje 
Peter Lelkes.

Jeho pracovná história siaha do roku 
1982. Vtedy ako čerstvo vyštudovaný eko-
nóm nastúpil na družstvo, ktoré obhospo-
darovalo 4 200 hektárov pôdy. Po spoločen-
ských a ekonomických zmenách na prelome 
osemdesiatych rokov aj tu došlo k zníženiu 
výmery. Vznikli nové farmy a chotár družstva 
sa zúžil na 3-tisíc hektárov pôdy. Dnes je 
situácia iná. V deväťdesiatych rokoch svoju 
výmeru družstevníci zvyšovali. Krachujúce 
firmy postupne začleňovali pod krídla svojho 
stabilizovaného podniku.

To, prečo sa oni rozvíjali a iní padali, sú-
visí s efektívnou a širokou štruktúrou výroby. 
Tento spôsob hospodárenia je síce náročný 
na riadenie ľudských zdrojov a  v  ostatnom 
čase aj na získanie kvalitných spolupracovní-

kov, ale z  rozprávania tamojšieho predsedu 
sa zdá, že je to rozhodujúci činiteľ stabilizo-
vaného hospodárenia.

„Za ostatných desať rokov si spomínam 
len na tri, ktoré boli z  hľadiska zrážok, ale 
napríklad aj teplôt priaznivé pre rastlinnú 
výrobu,“ zamýšľa sa predseda. Ďalší dôle-
žitý faktor je vývoj cien rastlinných komodít. 
Podľa Petra Lelkesa je dôležité ísť cestou 
zvyšovania pridanej hodnoty. V  čase našej 
návštevy spúšťali do prevádzky výrobu ces-
tovín zo špaldovej múky. Zaujímavý produkt 
sa na pultoch obchodných reťazcov objaví 
pred Vianocami 2018.

Týmto krokom zavŕšili výrobu múky, ktorú 
melú už dlhšie. Jej spotrebiteľské balenia im 
pritom doteraz dokázali vyriešiť odbyt pšeni-
ce zo 400 až 500 hektárov pôdy.

Pri výrobe mlieka či chove ošípaných je 
situácia iná. Ide o dominantné výroby s ob-
rovskými objemami dodávky, kde by bolo 
spracovanie a  odbyt náročné. Pri výrobe 
mlieka išli v podniku cestou intenzity, ktorá 
im vlani priniesla rekord. Prvý raz v  histórii 
dokázali prekročiť dodávku 7 miliónov litrov 
mlieka ročne.

Pri chove ošípaných vsádzajú na dlho-
dobé a  korektné vzťahy s  odberateľom. Sú 
kľúčovým dodávateľom bitúnku v Komárne, 
ktorému dokonca pomáhajú aj s  predajom 
výrobkov cez tri vlastné mäsiarstva.

„Najväčšou úlohou našej generácie je 
nájsť za seba takú náhradu, ktorá bude po-
kračovať a rozvíjať to, čo sme spoluvytvárali. 
Ľudí musíte mať tak pripravených, aby ste 
vedeli, že keď sa rozhodnete odísť, podnik 
bude v dobrých rukách. Najlepšie je, keď sa 
vám podarí mať okolo seba vlastné deti,“ 
myslí si Peter Lelkes.

Vie o  čom hovorí. Takmer desať rokov 
pracoval ako ekonóm vedľa svojho otca, 
vtedy hlavného ekonóma družstva. Dnes 
pracuje so svojim synom tak, aby úspešný 
príbeh sokolského družstva mal svoje pokra-
čovanie.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo Sokolce
Roľnícka 64
946 17 Sokolce
Predseda: Ing. Peter Lelkes
Tel.: +421/ 35/ 7780 051
e-mail: pdsokolce@pdsokolce.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 6 900 ha
Počet ošípaných 9 500 kusov
Ročná výroba mlieka 7 mil. litrov

Peter Lelkes pri novom automobile do výrobne kŕmnych zmesí, ktorý družstvo kúpilo nedávno.

Sušička zrnín LAW.

Investície vo výraznej miere putovali aj do obnovy kombajnov.
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V PD Chynorany 
vsadili na vysokú kvalitu

Chynoranskí družstevníci hospodária 
na pôde v katastrálnych územiach 17 
obcí a  v  šiestich z nich majú hospo-

dárske dvory. Na dvoch z  nich investovali 
pred jeden a pol rokom 800-tisíc eur. Pres-
nejšie – v Krušovciach a v Chynoranoch re-
konštruovali v objektoch pre dojnice a jalovi-
ce ventiláciu, osvetlenie, vymenili ležiskové 
boxy aj matrace. Za pohodu v maštali sa im 
dojnice odvďačili lepšou úžitkovosťou. Pro-
dukcia mlieka sa medziročne zvýšila o deväť 
percent a rok 2017 ukončili v podniku s úžit-
kovosťou 8 745 litrov na dojnicu.

Nosnou komoditou v  družstve, ktorého 
chotár zasahuje do troch okresov dvoch 
krajov, je práve mlieko. Chovajú tu celkovo 
1 750 kusov hovädzieho dobytka. Mladé 
štyri- až päť-týždňové býčky predávajú na 
výkrm a jalovice si nechávajú na obnovu stá-
da. V roku 2017 predali od 860 dojníc sedem 
tisíc päťsto ton mlieka vysokej kvality. Keďže 
ho dobre speňažili a  partnerská mliekareň 
MILSY v  Bánovciach nad Bebravou platila 
včas a plní sľuby, bolo to mlieko, ktoré po-
držalo ekonomiku družstva. „Za mlieko sme 
mali vyššie tržby, ako za všetky rastlinné ko-
modity,“ konštatuje predseda PD Chynora-
ny Ing. Ivan Šmatlák a dodáva: „Podobným 
trendom ideme aj v roku 2018. Našou métou 
je v rozpätí troch – štyroch rokov dosiahnuť 
10-tisícovú hranicu v dojivosti.“

Investícia do maštalí sa postupne vracia 
a  vylepšovanie pokračuje. Vlani dokúpený 
kŕmny voz teraz zásobuje obidve mliečne 
strediská.

Živočíšna výroba pohltí 40 percent pro-
dukcie rastlinnej výroby. Ako jedni z  mála 
chovateľov na Slovensku si v družstve pone-
chali aj takmer päťtisícové stádo ošípaných 
s uzavretým obratom. Ročne dodajú na trh 
900 ton bravčového mäsa, pričom dve tre-
tiny spracujú vo vlastnom bitúnku, ktorý dali 
do prevádzky pred dva a pol rokom, a tretina 
putuje v  živom pre zahraničných spracova-
teľov.

Predseda si myslí, že urobili dobre, keď si 
chov ponechali. „V roku 2002 sme uvažova-
li, či zrušiť, alebo ponechať chov ošípaných. 
Rozhodli sme sa nechať si ho a  investovali 
sme do toho celkovo 50 miliónov korún (je-
den milión 660-tisíc eur). A hoci nás ošípané 
odvtedy dostali každý rok do straty, kom-
penzuje sa rastlinnou výrobou a  mliekom. 
Vlani bola strata už podstatne nižšia. Vďačí-
me za to lepšej úžitkovosti, primeranej reali-
začnej cene a najmä tomu, že až dve tretiny 

ošípaných dávame na trh 
v  bravčovom mäse sami,“ 
vysvetľuje predseda druž-
stva. Hoci by sa do chovu 
zišli ďalšie investície, aby 
ešte viac zlepšili úžitkovosť 
a  udržali výborný zdravot-
ný stav zvierat, zvažujú, či 
sa im to pri súčasných re-
alizačných cenách oplatí. 
„Pre nás je však dôležité 
aj to, či si budeme kupovať 
španielske, belgické, poľ-
ské či nemecké bravčové 
mäso alebo slovenské. To 
naše je predsa len najčer-
stvejšie a  najchutnejšie,“ 
zamýšľa sa Ivan Šmatlák 
a dodáva: „Keby sme zru-

šili aj chov ošípaných a  redukovali stádo 
hovädzieho dobytka, ako poniektorí naši 
kolegovia, kam by sa podeli ľudia, ktorí v ži-
vočíšnej výrobe pracujú?“ Odpoveď na túto 
otázku nepozná ani on, ani vedenie družstva. 
Veď u nich v živočíšnej výrobe pracuje viac 
ako polovica zo 115 zamestnancov.

Podľa agronómky Ing. Aleny Gubánovej 
napriek problémovým klimatickým podmien-
kam v  roku 2017 potešila aj časť rastlinnej 
výroby. Úrody dosiahli päťročné priemery. 
Ale za to, že rok dopadol napokon ekono-
micky dobre, vďačia najmä vysokej kvalite 
sladovníckeho jačmeňa aj pšenice. Roz-

hodujúce bolo to, že sa dobre speňažili.
Vychádzajúc zo svojej viac ako 35-roč-

nej poľnohospodárskej praxe sa predseda 
domnieva, že pre poľnohospodára je lepšie 
vyrobiť menej vo vysokej kvalite a dobre spe-
ňažiť, ako vyrobiť viac a predať za nízke ce-
ny. Aj pšenice sa lepšie predajú, ak sú dusík 
a  objemová hmotnosť vyššie, ako uvádza 
slovenská norma. Tento trend priniesli na 
trh zahraniční odberatelia. Prax ukazuje, že 
takéto pšenice sa dajú naozaj predať lepšie. 
„Keďže sa zameriavame najmä na potra-
vinárske pšenice, veľký dôraz kladieme na 
výživu a  ochranu,“ vraví Alena Gubánová. 
A tak chynoranskí družstevníci presviedčajú, 
že venovať sa kvalite sa oplatí. Ich aktivity 
ukazujú, že kto sa zastaví čo i len na chvíľu, 
budúcnosť mu pretečie pomedzi prsty.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo
Bernolákova 202/18
956 33 Chynorany
Predseda: Ing. Ivan Šmatlák
Tel.: +421/ 38/ 5439 111
e-mail: pdchynorany@pdchynorany.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 3 137 ha
Pridaná hodnota na zamestnanca 20 864 eur
Tržby 5 738 000 eur

Družstevníci dbajú na pohodu zvierat, ktoré sa im odvďačia skvelými 
úžitkovými vlastnosťami.

Štvorica manažérov (zľava) ekonómka Ing. Anna Bérešová, Ivan Šmatlák, zootechnik Andrej Petruš a agronómka 
Ing. Alena Gubánová sú spokojní s tým, že kvalita krmiva je naozaj dobrá.
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Agroris – moderný podnik,  
ktorý drží krok s konkurenciou

Aký by mal byť moderný poľnohospo-
dársky podnik na Slovensku? Odpo-
veď je komplikovaná, ale určite by mal 

dosahovať parametre európskej konkuren-
cie. Takýto podnik buduje spoločnosť Agro-
ris v Rimavskej Sobote.

Agroris je na jednej strane stelesnením 
slovenskej poľnohospodárskej skúsenosti 
hospodáriť na veľkej pôdnej základni a  na 

druhej ho posúva vpred kvalitný strojo-
vý park, technológie a  biologický materiál. 
Pôda, stroje, osivá, plemená sú však vždy 
len predpokladom dobrého výsledku, osou 
každej firmy je dobre manažovaný a motivo-
vaný tím ľudí.

Pozornosť na seba púta Agroris aj úsi-
lím o  komplexný vyvážený rozvoj rastlinnej 
a  živočíšnej výroby, vyznačuje sa tiež dob-
re zvládnutou generačnou obmenou. Firmu 
vedie Ladislav Sedmák, ktorý prevzal ma-
nažérsku taktovku od svojho otca a budúci 
rok uplynie už desaťročie od tohto momentu. 
Stál pred ťažkou úlohou, ako v neľahkých ča-
soch z priemerných až úpadkových družstiev 
vybudovať dobre fungujúci moderný agro-
podnik. Po rokoch húževnatej práce máme 
pred sebou firmu s jasným manažérskym ru-
kopisom. „Motto Agrorisu znie: Poctivá prá-
ca a odbornosť sú základom každého úspe-
chu,“ konštatuje Ladislav Sedmák.

V Agrorise rozvíjajú komplexné poľnohos-
podárstvo, teda vyváženú rastlinnú aj živo-
číšnu výrobu. Základ chovu ošípaných tvorí 
700 prasníc, ročne vyprodukujú 
zhruba 24-tisíc jatočných zvie-
rat. Udržujú aj chov hovädzieho 
dobytka so 120 kravami, ktorý 
spása lúky a  pasienky. V  rámci 
rastlinnej výroby, v ktorej apliku-
jú precízne poľnohospodárstvo, 
obhospodarujú cca 5 000 ha. 
Zhruba tretina produkcie je po-
užitá do kŕmneho fondu, ostatok 
tvoria klasické trhové plodiny.

Agroris predstavuje sloven-
skú špičku v  chove ošípaných. 
Ladislav Sedmák sa drží zása-

dy, že konečným cieľom je kvalitné a zdravé 
bravčové mäso. „Nám sa darí, lebo náš tím 
tvoria ľudia s profesionálnymi chovateľskými 
návykmi. Sú odborne zdatní a majú v  sebe 
disciplínu nadobudnutú v  dánskych cho-
voch. Práve ona je základom úspechu.“

Snom každého manažéra je, aby podnik 
išiel ako švajčiarske hodinky. Ako to však 
dosiahnuť? V Agrorise hovoria, že ako prvú 

informáciu potrebujú vedieť tú zlú. „Dobrá 
nás príliš nezaujíma, lebo tam nie je čo rie-
šiť. Musíme vedieť o probléme, aby sme ho 
rýchlo prekonali.“

Napokon si všimnime, na čom sto-
jí úspech v  poľnohospodárstve. Ladislav 
Sedmák podčiarkne dve samozrejmé veci: 
odbornosť a  disciplínu. „Ľudia musia byť 
zodpovední k práci, ktorú robia, a musia sa 
s tým stotožniť. A ukáže na aktuálny problém, 
s ktorým zápasí nielen Agroris: „Mladým ag-
ronómom a zootechnikom, ktorí prichádzajú 
z našich škôl, chýba všeobecné ekonomické 
vzdelanie a najmä prax. Najväčšia hektárová 
úroda neznamená ešte aj najväčší zisk. Ne-
potrebujeme mať diplomy na stenách, potre-
bujeme ziskovosť výroby. Lebo zo zisku žije 
firma, zo zisku investuje a vytvára sa priestor 
na zvyšovanie miezd.“

Manažmenty podnikov si musia v posled-
ných rokoch poradiť s  čoraz extrémnejšími 
prejavmi počasia a veľkou nestabilitou trhu. 
Miera rizika, ktorú prináša trh, sa vyrovnala 
rizikám plynúcim z  globálneho otepľovania. 

Ladislav Sedmák si všíma, že trhový vývoj 
je čoraz menej čitateľný a  čoraz viac pre-
kvapivý, dokonca umelo deformovaný a sil-
ne ovplyvňovaný medzinárodnou politickou 
scénou. Už nefungujú základné schémy 
a vzorce, ako sme to poznali z minulosti.

Tieto anomálie trhu sú čoraz častejšie 
a veľmi ťažko sa s nimi dá manažérsky vy-
rovnávať. Preto treba podľa L. Sedmáka 
uvažovať v dlhších horizontoch a robiť dlho-
dobejšie kontrakty, aby sa ekonomika stabi-
lizovala. Manažér vie svojimi rozhodnutiami 
ovplyvniť zhruba dvojročné obdobie, dlhšie 
ťažko predvídať – spomeňme ruské embar-
go, americko-čínsku colnú vojnu či trenice 
medzi USA a EÚ.

Lenže hospodárenie na pôde významne 
ovplyvňujú aj rozhodnutia štátu. Ten by sa 
mal už aj vzhľadom na biologický charakter 
poľnohospodárskej výroby pozerať pri kre-
ovaní koncepcie dopredu aspoň v 10 a viac 
ročných horizontoch. Tak je to v  Rakúsku, 
Nemecku či vo Francúzsku, dokonca aj 
v Rusku, ktoré významne zvyšuje svoju se-
bestačnosť.

Privítali by sme, ak by Slovensko ako člen 
únie pri plánovaní zosynchronizovalo svoju 
poľnohospodársku politiku s Bruselom, ktorý 
zaviedol sedemročné rozpočtové obdobia. 
Nastavenie štátnych podpôr či iných stimu-
lov by malo korešpondovať s  plánovacím 
obdobím EÚ tak, aby to presahovalo voleb-
né obdobie a bolo záväzné pre všetky vlády. 
Inak nie je možné nastaviť investície v poľno-
hospodárstve na úrovni podnikov a môžeme 
len snívať napr. o  znovu oživení živočíšnej 
výroby.

Treba ísť jednoducho ráznejšie po pod-
state problematiky agrorezortu, zdôrazňuje 
na záver Ladislav Sedmák.

KONTAKT
Agroris, s.r.o.
Potravinárska 3694
979 01 Rimavská Sobota
Generálny riaditeľ:  
Ing. Ladislav Sedmák
Tel.: +421/ 911/ 755 706
e-mail: sekretariat@agroris.sk
www.agroris.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 5 000 ha
Počet pracovníkov 55
Zisk po zdanení 77 757 eur

Chov ošípaných má v spoločnosti pevné miesto.

Generálny riaditeľ Ing. Ladislav Sedmák prevzal žezlo 
spoločnosti pred takmer desiatimi rokmi.

Hospodárenie na veľkej pôdnej základni posúva vpred kvalitný strojový park.



ROSTSELMASH VEKTOR 425
Motor: 228 PS Cummins QSB 6,7 (Tier IV)
Žací stôl: 5 m
Zásobník zrna: 6 000 lit.
Priemer mlátiaceho bubna: 800 mm

ROSTSELMASH ACROS 595 Plus
Motor: 333 PS Cummins QSL 9 (StageIVf )

Žací stôl: 6 m
Zásobník zrna: 9 000 lit.

Priemer mlátiaceho bubna: 800 mm

ROSTSELMASH TORUM 765 
s axiálnym rotorom
Motor: 520 PS Cummins QSX 12 (Stage IVf )
Žací stôl: 9 m
Zásobník zrna: 12 000 lit.
Priemer mlátiaceho bubna: 800 mm

ROSTSELMASH RSM 161
Motor: 380 PS Cummins QSL 9 (Stage IVf )

Žací stôl: 7 m
Zásobník zrna: 10 500 lit.

Priemer mlátiaceho bubna: 800 mm

VYŠŠÍ VEĽKÁ CENOVÁZISK: VÝHODA!

– výmlat bez lámania zŕn
– čisté obilie v zásobníku zrna
– nízka spotreba paliva
– najnižšie obstarávacie náklady na trhu
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V Malženiciach udržiavajú 
v prvovýrobe pestrosť

Málokedy sa podarí vidieť takmer všet-
kých zamestnancov poľnohospodár-
skeho družstva pokope. Najskôr na 

nejakej výročnej koncoročnej schôdzi, no 
v Malženiciach v Trnavskom okrese aj vždy 
v niektorý pekný jesenný deň, keď vyberajú 
zo zeme zemiaky. Nie, nie sú jednou z hlav-
ných pestovaných plodín tohto podniku, 
ktorý obhospodaruje najúrodnejšiu sloven-
skú černozem. Pestujú ich len pre svojich 
zamestnancov, členov družstva a miestnych 
dôchodcov doslova na kúsku poľa – na plo-
che jeden hektár. Vyorávač ich vyorie a ľudia 
si ich ručne vyberajú. Je to vlastne súčasť 
sociálneho programu družstva, aj vďaka 
ktorému necelá tridsiatka ľudí drží podnik 
životaschopný – napriek všetkým nástrahám 
počasia a trhovej ekonomiky.

Keďže na Slovensku na najúrodnejšej 
pôde staviame priemyselné parky, treba 
oceniť ľudí, ktorí veria, že najmä zo zeme je 
človek živý. Pamätáme si ešte zo školských 
lavíc, že na černozemiach sa pestovalo naj-
mä prepotrebné obilie. V súčasnosti platí, že 
áno – aj. Zákony logiky totiž nahradil zákon 
ekonomického prežitia a, našťastie, aj far-
márska hrdosť či tvrdohlavosť.

„My sme tí blázni, ktorí stále držia pri ži-
vote aj živočíšnu výrobu“, s úsmevom začne 
vysvetľovať štruktúru výroby podniku jeho 
predseda Peter Čeliga. Stále sú presvedčení, 
že podnik sa nemôže zaoberať len rastlinnou 
výrobou, mal by na trh dodávať aj živočíšne 
produkty. Už pred rokmi vsadili na mlieko-
vo-mäsové plemeno Červený holštajnský 
hovädzí dobytok. V súčasnosti majú 550 až 
570 kusov, z čoho je 180 dojníc, 110 býčkov, 
180 až 200 kusov mladého dobytka, 45 teliat 
a zvyšok sú teľné jalovice.

Pestrá zmes, ktorá zabezpečuje nevy-
hnutnú kontinuitu. Samozrejmosťou je, že 
každá dojnica má responzér, pomocou kto-
rého sa všetky jej parametre dostávajú do 
počítača, takže k dispozícii 
je kontinuálne kompletný 
prehľad o stave celej maš-
tale. Dojnice síce nedosa-
hujú rekordnú úžitkovosť, 
priemerne je to 24 litrov 
na dojnicu a  deň. Ale pri 
výkupných cenách mlieka, 
ktoré sa ako tak upravujú 
až v závere roka, sa prílišná 
jednostranná špecializácia, 
napríklad na mlieko, nemu-
sí vyplatiť. Veď výrobné ná-
klady na liter bielej tekutiny 
predstavujú 31 až 32 cen-
tov a výkupná cena má byť 
„až“ 30 centov... Hoci ide 
„len o centy“ pri produkcii 
1,420 milióna litrov mlieka 

ročne to poriadne ovplyvňuje ekonomiku 
odvetvia. Keď sa k  tomu pripočítajú rôzne 
príplatky k základnej cene (za množstvo, za 
obsah tuku a  bielkovín...) plus dotácie, do-
stáva sa ekonomika tesne nad nulu.

Od živočíšnej výroby sa odvíja rastlinná. 
V tej malženickej lucerka zaberá 55 ha, kŕm-
na pšenica 20 ha, a ešte je tu kukurica – na 
siláž i zrno. Pravdaže, na černozemi by bolo 
lepšie pestovať výnosnejšie plodiny a krmo-
viny nakúpiť, napríklad na strednom Slo-
vensku. Prax však tunajších družstevníkov 
naučila, že je lepšie spoliehať sa na vlastný 
chotár.

Samozrejme, pestujú aj pšenicu. Potravi-
nársku na ploche 180 až 200 hektárov, tvrdú 
na 90 až 100 hektároch a k tomu na 110 hek-
tároch sladovnícky jačmeň.

Úrodnosťou však v  posledných rokoch 

máva počasie. Čoraz miernejšie zimy bez vý-
datnejších zrážok, k tomu tropické horúčavy 
od skorej jari – to je mix, ktorý je nočnou mo-
rou každého agronóma.

Pšenica potravinárska vlani sklamala, 
tento rok dosiahla hektárovú úrodu aspoň 
5,7 tony, tvrdej zožali 5,6 tony. Jačmeň, žiaľ, 
pri nízkej hektárovej úrode nesplnil ani sla-
dovnícke parametre. Pri kukurici spomínajú 
na krásnu úrodu v roku 2016, keď z hektára 
zobrali po 12 ton zrna, vlaňajšok však po-
značilo sucho a tento rok tiež nijaké rekordy 
nepadnú.

K rastlinnej výrobe nevyhnutne patrí aj prí-
slušná mechanizácia. Každoročne ide časť 
z tržieb práve na jej nákup. Najnovšie pribu-
dol napríklad kombajn New Holland cx-8070 
aj lis na slamu a seno či kŕmny voz do živo-
číšnej výroby. Kompletnú linku na pozbero-
vú úpravu zrnín síce nemajú, lenže pri danej 
pestovateľskej ploche je výhodnejšie využí-
vať služby iných, ako investovať niekoľko mi-
liónov eur na zariadenie, ktorého návratnosť 
je diskutabilná.

Osobitou kapitolou je cukrová repa. Pes-
tujú ju tu dlhé roky (vlani na ploche 100 ha, 
tento rok na 120 ha), s  odberateľom nikdy 
problém nebol, vždy putovala do cukrovaru 
v Trenčianskej Teplej a aj finančne to podni-
ku pomáhalo. Navyše cukrovarnícke rezky sú 
vítaným spestrením kŕmnej dávky pre zvie-
ratá. Tento rok však v Európskej únii zrušili 
pestovateľské kvóty a na trh sa nekontrolo-
vateľne rútia kvantá cukru. Od európskych 
pestovateľov, z Brazílie, z Indie... Cena cuk-
ru sa ocitla na 20-ročnom minime. Mliečnu 
krízu tak nahrádza kríza cukrová. Koľko eu-
rópskych cukrovarov túto zničujúcu smršť 
prežije, je otázne a rovnako je otázna cenová 
hranica, pri ktorej to zabalia aj domáci pes-
tovatelia. Azda sa europolitici nad tým (včas) 
zamyslia.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo 
Malženice
919 29 Malženice č. 301
Predseda: Peter Čeliga
Tel.: +421/ 33/ 7434 147, 7434 122
Mobil.: +421/ 905/ 803 621
e-mail: pdmalzenice@trnavanet.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 744 ha
Tržby 1,4 mil. eur
Zisk po zdanení 45 837 eur
Pridaná hodnota 508 907 eur
Počet stálych pracovníkov 29

Zber zemiakov je súčasťou sociálneho programu pre zamestnancov, členov 
družstva a miestnych dôchodcov.

V práci predseda družstva a agronómka, v súkromí 
Peter Čeliga s manželkou Michaelou.

Stály príjem zabezpečuje predaj 70 až 90 kusov 
dobytka ročne pre spracovateľov v Dechticiach 
a v Hlohovci.
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Stanislav Bartoš rozvíja rodinné 
hospodárstvo pod Spišským hradom

Medzi okresným mestom Levoča 
a Spišským hradom leží obec Neme-
šany, kde hospodári Stanislav Bar-

toš. Poľnohospodárstvo ho sprevádza celý 
život. Už ako malý chlapec pomáhal rodičom 
na gazdovstve, neskoršie pracoval na pozí-
cii plemenárskeho technika pre chov oviec. 
V  roku 1992 sa rozhodol vybrať si pôdu 
z miestneho družstva a začal hospodáriť na 
vlastných 3,5 ha pôdy. Výmera postupne 
rástla, pribúdala a  obnovovala sa technika. 
Podstatná zmena nastala v  roku 2006, keď 
odkúpil hospodársky dvor po skrachovanom 
družstve. Na úspešnom rozvíjaní rodinnej 
farmy sa výraznou mierou podieľajú aj syno-
via Stanislav a Pavol.

Z  celkovej výmery poľnohospodárskej 
pôdy 287 hektárov je 226 ha ornej. Aj v tom-
to roku úrody jednotlivých plodín potešili, 
napriek nepriazni počasia nezaznamenali 
medziročne zníženie, čo je na Slovensku 
v  súčasnom období zriedkavá skutočnosť. 
Pripísať to možno dôslednej agrotechnike 
a  doslova osobitnému prístupu ku každej 
parcele. Pšenica ozimná zaberala 45 ha. 
A tam, kde bola predplodinou lupina, úrody 
prevýšili 8 t/ha. Celá produkcia pritom splnila 
elitné potravinárske parametre. Na hospo-

dárstve nepestujú jačmeň ozimný, pretože 
v  čase jeho dozrievania sú jeho pracovníci 
s  kombajnom zvyčajne na Zemplíne. Darí 
sa im však pri pestovaní jačmeňa jarného, aj 
tento rok pozberali z 57 ha priemerne po 6 
tony vo výbornej sladovníckej kvalite.

V osevnom postupe má pevné miesto aj 
ostropestrec mariánsky a konope siate, pri-
čom obe plodiny pestujú v Nemešanoch na 
semeno. Sú to tiež výborné predplodiny pre 
pšenicu a jačmeň. Ostropestrec v tomto ro-
ku zaberal 38 ha, konope 52 ha. Pestovanie 
týchto špeciálnych plodín nie je vôbec také 
jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Nemož-
no si ho vôbec predstaviť bez vlastného 
kombajnu, čističky a  sušičky, pretože po-
zberané semeno sa musí v ten istý deň hneď 
spracovať. Za dobrými výsledkami v Neme-
šanoch sú dlhoročné skúsenosti.

Ak však vyberieme jednu plodinu, ktorou 
je rodina Bartošových známa v širokom oko-
lí, budeme hovoriť o zemiakoch. Aj ich pes-
tovanie je náročné, najmä z hľadiska potreby 
ľudskej práce. Kedysi ich na farme sadili na 
výmere 40 ha, dnes síce iba na 17 ha. Ale 
sústavne sa darí zvyšovať ich úrody. Takže 
zemiakmi zásobuje rodina škôlky, školy, je-
dálne, veľkosklady, väčšinu pritom predajú 

priamo z dvora. Ľudia zisti-
li, že do Nemešian sa oplatí 
prísť kúpiť chutné a kvalit-
né zemiaky. K dispozícii sú 
takmer po celý rok, keďže 
na dvore sú vhodné skla-
dovacie kapacity.

Okrem poľnohospodár-
skej výroby sa rodina Bar-
tošových zameriava aj na 
poskytovanie služieb. Po-
núkajú sejbu hustosiatych 
plodín diskovou alebo rad-
ličkovou sejačkou Horsch, 

lisovanie slamy a sena do okrúhlych balíkov, 
aplikáciu chemickej ochrany novým postre-
kovačom Agrio Napa. Stroj má 24-metrový 
záber ramien, štyri tisíc-litrovú nádrž, vypí-
nanie jednotlivých sekcií prostredníctvom 
GPS, štyri ultrazvukové senzory na správne 
vedenie ramien nad porastom. Nechýba ani 
Selejet systém s  tromi rôznymi tryskami na 
optimálnu aplikáciu podľa rozličných požia-
daviek.

Vyzdvihnúť treba aj axiálny kombajn Case 
IH 7120, na konto ktorého pribudne ročne 
850 pokosených hektárov doma i  v  rámci 
služieb. Ide o slušné využitie, ak si uvedomí-
me, že nekosí sóju ani kukuricu. Dlhoročnou 
poctivou prácou si tunajší pracovníci urobili 
dobré meno od Zemplína až pod Tatry. Axi-
álny mlátiaci systém tohto kombajnu je veľmi 
šetrný k  zberanému materiálu, čo oceňujú 
najmä odberatelia takto zožatých komodít. 
Stanislav Bartoš vie kombajny veľmi dobre 
posúdiť, lebo má dlhoročné skúsenosti nie-
len so značkou Case IH, ale aj s inými stroj-
mi. Na farme zostali verní tomuto výrobcovi 
aj pri traktoroch. K Puma 225 a Maxxum 125 
a 140 možno čoskoro pribudne Optum 300, 
ktorý majú zatiaľ na skúšku. Len jeden traktor 
je inej farby, 90-koňový New Holland. Tech-
nika sa nevyužíva len na pôde patriacej súk-
romne hospodáriaceho roľníka, ďalších 130 
ha obrobí na farmách synov a niekoľko 100 
ha v rámci služieb. Väčšinu techniky dodala 
spoločnosť Euris, s  ktorou majú na hospo-
dárstve veľmi dobré skúsenosti.

Na miestne lúky neodmysliteľne patrí do-
bytok. Prevláda mäsové plemeno Limousine, 
z ktorého je v súčasnosti na hospodárstve 62 
kusov. Dobytok sa kŕmi len kvalitným senom 
a spása priľahlé pasienky, výsledkom je veľ-
mi cenné čisté a chutné mäso. V uzavretom 
obrate stáda chovajú taktiež ošípané, ale 
vplyvom nízkych cien jatočných zvierat sú na 
ústupe.

KONTAKT
Stanislav Bartoš
053 02 Nemešany 3
Mobil: +421/ 905/ 749 597
Tel.: +421/ 53/ 4541 378
e-mail: farma.nemesany@gmail.com

Výmera poľnohospodárskej pôdy 287 ha
Počet stálych pracovníkov 5
Tržby 348 235 eur
Zisk po zdanení 23 955 eur

Dobytok na pasienku pri hospodárskom dvore.

Konopa siata je plodinou budúcnosti. Na snímke Stanislav Bartoš spolu so synom Pavlom (vpravo) a Stanislavom.

Obilný kombajn Case IH 7120 a postrekovač Agrio 
Napa sú žiadanými strojmi aj v službách.
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V PD Veľké Zálužie  
na zmeny reagujú pružne

Niektoré čísla najlapi-
dárnejšie vyjadrujú 
meniace sa časy. 

Na juhozápadnom Slo-
vensku zažili v  roku 2018 
v  mesiacoch júl a  august 
nepretržitých 44 tropic-
kých dní. Z krajiny s mier-
nym podnebným pásmom 
sa stávajú pomaly subtró-
py. Podmienky na poľno-
hospodársku výrobu sa 
z roka na rok zhoršujú, ale 
nielen klimatické.

Poľnohospodárstvo za-
čína zápasiť aj s nepocho-
pením obyvateľstva, ktoré 
by si želalo síce riadne ob-
hospodarovanú a  uprave-
nú krajinu, ale ľuďom vadí, 
keď po dedine prejde traktor alebo z  farmy 
vietor prinesie závan vône siláže a z poľa za-
orávaného hnoja.

Rastúca extrémnosť počasia a prehnané 
nároky novej generácie vidiečanov, tak by 
sa v skratke dala vyjadriť realita posledných 
rokov, ktorej čelia na družstve vo Veľkom Zá-
luží. Napriek zhoršujúcim sa zrážkovým po-
merom tento podnik stále patrí k  najlepším 
producentom obilnín, kukurice a  olejnín na 
Slovensku.

Ak tu pôda stále dáva svojim hospodárom 
tisíce ton zrna, je to preto, lebo dokáže dobre 
hospodáriť s vlahou, lebo agronómovia sejú 
osivá, ktoré aj vďaka modernej úprave doká-
žu čeliť extrémnym podmienkam. A  za tým 
všetkým treba vidieť umnú a obetavú prácu 
40-členného družstevného kolektívu.

Veľké Zálužie má 4 300 obyvateľov a už 
iba 40 ľudí sa živí prácou v poľnohospodár-
stve! Práve toto číslo hovorí o tom, prečo sa 
aj na vidieku začínajú ľudia vzďaľovať pôde, 

ktorá ich živí a  je ich prirodzeným životným 
prostredím. Prichádzajú do obchodov, kde je 
všetko, kúpia si tam povedzme kurča kráľov-
ské, ktoré je vychované na farme z Veľkého 
Zálužia.

Niekto však pre kurčatá musel dorobiť 
zrno, slamu na podstielku, niekto musel zlik-
vidovať hydinový trus tak, aby nepoškodil 
životné prostredie a, naopak, uchoval živiny 
obsiahnuté v hnoji a vrátil ich znovu do obe-
hu. Aj mlieko, syry či jogurty, hoci nesú znač-
ku mliekarne, majú pôvod vo Veľkom Záluží, 
pretože tu chovajú mliečny dobytok. Každá 
minca, každá vec má rub aj líce. A zdá sa, že 
niekedy akoby ľudia odvrátenú stranu potra-
vín, ktorá nevyhnutne patrí k životu, nechceli 
vidieť.

Na sklonku saharského leta siali veľkozá-
lužianskí družstevníci repku. Traktory pripra-
vujúce pôdy a brázdiace pole so sejačkami 
nebolo kvôli kúdolom pachu vidno. Dalo sa 
iba tušiť, že sú tam kdesi uprostred mraku 
prachu. Ako na zmilovanie čakali na výdat-
nejší dážď, ktorý by prebudil pôdu a semien-
ka k  životu. Kto si dnes uvedomuje, koľko 
rizika nesú na svojich pleciach poľnohospo-
dári? Žeby len záhradkári?

Aj to sú otázky, ktoré si kladú družstev-
níci, a  nielen vo Veľkom Záluží. Predseda 
družstva Jozef Páleník hovorí, že ľudia si 
privykli na to, že potraviny musia byť lacné, 
že sú v akciách a pritom stratili pojem o ich 
skutočnej hodnote a cene. Čo vlastne súčas-
níkovi pripomenie, že chlieb, mlieko, mäso 
stoja tých, čo ich vyrábajú, čoraz viac úsilia, 
umenia a nevyhnutnej trpezlivosti?

A  čoraz viac peňazí. Na družstevnom 
dvore stoja moderné obilné silá, na poliach 
pracujú traktory so závesným náradím, kto-
ré, keby sa zrátala ich cena, ide do státisí-
cov. V  družstve zrekonštruovali na dnešné 
pomery nadmernú administratívnu budovu 
a umožnili v nej bývať mladým rodinám. Je to 

pekné ústretové gesto voči obci. V dielňach 
robia rôzne opravárenské práce, jednoducho 
hospodársku činnosť diverzifikujú, aby vytvá-
rali zdroje nevyhnutné na priebežnú moderni-
záciu poľnohospodárskej výroby. Lebo je to 
práve vybavenosť technikou, ktorá umožňuje 
čeliť lepšie extrémnym prejavom počasia. Tie 
už nie sú ničím mimoriadnym.

„Nedávno nám meteorológovia ponúka-
li monitoring sucha. Vraj to pomôže lepšie 
predpovedať jeho výskyt. Kiežby to bola 
pravda, lebo program Aladin nie je bohvieako 
presný, neraz vzbudzuje najmä pri predpove-
diach zrážok falošné nádeje. Aj preto radšej 
sledujeme maďarské a rakúske predpovede 
počasia,“ priznáva Jozef Páleník. Súhlasí, 
že počasie je vrtkavé premenlivé, ale v čase 
superpočítačov oprávnene žiada presnejšie 
informácie, ktoré umožnia lepšie načasovať 
sejbu, zber, ochranu a výživu rastlín. To po-
môže hospodárnejšie nakladať s každým eu-
rom na osivá, naftu či agrochémiu.

Slovensko bude mať aj tento rok dosť 
chleba, mlieka, hydiny aj rastlinných olejov 
či vajíčok. Aj vďaka družstevníkom z Veľkého 
Zálužia. Patria k tým, čo napĺňajú potravino-
vú komoru krajiny, ktorú s  takou samozrej-
mosťou denne otvárame a  čakáme, že ju 
nájdeme vždy plnú.

Ľudia so zatajeným dychom sledujú vý-
kony skvelých športovcov. Menej sa hovorí 
o tých, čo podávajú skvelé výkony na inom, 
na tom všednom, ale predsa tak dôležitom 
poli, čo nás obklopuje. Rodí sa tam život, 
naša existenčná istota. K tým, ktorí už roky 
podávajú nadpriemerné výkony, patria aj 
družstevníci z Veľkého Zálužia. V poslednom 
23. ročníku súťaže o najlepšie manažované 
podniky boli ocenení za dlhodobo nadprie-
merné výsledky v rastlinnej výrobe.

Poľnohospodárstvo nikdy nebude také 
populárne ako futbal či hokej, ale vždy bo-
lo a aj zostane základom fungovania dobre 
spravovanej spoločnosti.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo
Hlavná 1
951 35 Veľké Zálužie
Predseda: Ing. Jozef Páleník
Tel.: +421/ 37/ 6592 210
Mobil: +421/ 910/ 966 967
e-mail: pdvz@pdvz.sk,  
palenik@pdvz.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 564 ha
Počet pracovníkov 40
Zisk po zdanení 71 000 eur
Produktivita práce na pracovníka 64 088 eur

V prachu sa zakladá nová úroda ozimín.

Silo na obilniny.

Predseda PD Veľké Zálužie Ing. Jozef Páleník.
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V Bzovíku vylepšili podmienky 
pre zvieratá aj pre ľudí

Roľnícke družstvo v  Bzovíku, ktoré 
patrí do skupiny Slovenské farmárske, 
družstvo, sa pravidelne umiestňuje 

na najvyšších priečkach v súťaži Top Agro 
– v kategórii PD hospodáriacich v znevýhod-
nených oblastiach. V minulom roku získalo aj 
ocenenie za Podnikateľský čin roka, ktorým 
bolo rozhodnutie vybudovať na zelenej lúke 
novú mliečnu farmu. Vtedy sme sa teda s na-
šou reportážou z tohto poľnohospodárskeho 
podniku lúčili zo staveniska spod kovovej 
konštrukcie budúcej maštale.

Aká je situácia po roku? Stavebné prá-
ce prebiehali pod prísnym dohľadom ma-
nažmentu, ktorý už počas ich realizácie 
vychytával aj tie najmenšie detaily, ktoré by 
mohli neskôr spôsobovať veľké problémy. 
Ako pri každej veľkej stavbe, aj tu došlo 
k  nepríjemným prekvapeniam. V  priebehu 

realizácie stavby vyskočili aj nečakané vy-
nútené investície, s  ktorými sa v  projekte 
predloženom na PPA nepočítalo. Aj napriek 
prekážkam bola stavba troch objektov – pro-
dukčnej maštale, pôrodnice a dojárne spolu 
s čakárňou – ukončená v stanovenom termí-
ne. V marci 2017 bolo odovzdané stavenisko 
a  už v roku 2018 bola farma skolaudovaná 
a spustená do prevádzky. 

Okrem stavebných prác sa v  roku 2017 
na spustenie novej prevádzky pripravovala 
aj rastlinná výroba – bolo treba zabezpečiť 
dostatok krmiva pre všetky zvieratá. Sezó-
nu síce poznačilo dlhé časové obdobie bez 
milimetra zrážok, čo sa odzrkadlilo na kvalite 
ozimín, letných plodín a hlavne silážnej kuku-
rice. Napriek tomu sa podarilo vyrobiť krmivá 
pre zvieratá v chove na novej farme. 

„Často dostávame otázku, prečo sme 
stavali farmu na zelenej lúke,“ spomína pred-
seda RD Bzovík Juraj Petruš. „V prvom rade 
preto, že sme chceli využiť odpadové teplo 
z bioplynovej stanice a  znížiť náklady na ma-
nipuláciu s maštaľným hnojom. Dnes šípové 
lopaty zhŕňajú výkaly, ktoré padajú do kaná-
la, odtiaľ idú do žumpy a čerpadlom sa pre-
tláčajú priamo do bioplynovej stanice. Kým 
sme to nemali, bolo treba hnoj vyložiť pred 
maštaľ, potom naložiť na vlečku, doviezť, 
vysypať a znova nakladať do bioplynovej 
stanice. Bolo na to treba veľa ľudí a teda aj 
mzdových nákladov, veľa strojov, nafty. To-
to sa na novej farme odstránilo, ešte príde 
test počas zimnej prevádzky. Aj keď v lete 
tu mávame veľké horúčavy, v zime je to ob-
lasť, kde bývajú najväčšie mrazy a vtedy aj tá 
najmodernejšia technika môže zlyhať. Verím 
však, že nejaké väčšie problémy by tam ne-
mali nastať,“ vysvetľuje predseda družstva. 

Okrem týchto dôvodov priniesla nová 
maštaľ neporovnateľne lepšie podmienky 
pre zvieratá aj pre ľudí, ktorí sa o ne starajú. 

O prácu v poľnohospodárstve a ešte k tomu 
v živočíšnej výrobe nie je medzi ľuďmi záu-
jem, aj napriek 7-percentnej nezamestna-
nosti v regióne. V nových traktoroch, sejač-
kách či kombajnoch je to už samý počítač. 
Nová farma za tým nezaostáva, aj v nej sú 
zavedené najmodernejšie technológie v cho-
ve dojníc – od sledovania zdravotného stavu, 
ruje, až po prežúvanie. „Dnes už je potrebné 
sa na správnu obsluhu veľmi veľa učiť. Záu-
jem o prácu je vtedy, ak máte zamestnanco-
vi čo ponúknuť. Jeden z benefitov je práca 
s novou technikou,“ konštatuje J. Petruš. 

A  ako sa prejavuje nové prostredie na 
zvieratách? Sťahovanie 700 dojníc zvlád-
li v  Bzovíku za dva dni. Maštaľ má 12,5 m 
v štíte, čo zabezpečuje neobmedzené množ-
stvo čerstvého vzduchu. Zvieratá majú úplne 
bezstresové prostredie, nevyrušuje ich od-
straňovanie hnoja, ani hluk strojov pri dojení. 
Chvíľu trvalo, kým sa kravy naučili nastupo-
vať na novú dojáreň. Zo šikmého státia v ry-
binovej dojárni sa museli preorientovať na 
paralelné státie. 

Ekonomické efekty nových podmienok 
na zvieratá sa ešte vyhodnotiť nedajú, keď-
že nová prevádzka funguje len štyri mesiace. 
Niečo sa však už porovnať dá. S nástupom 
letných horúčav obvykle dojivosť klesá o 2 až 
3 litre na kus. „U nás, naopak, každý mesiac, 
aj v tých horúčavách, sa dojivosť zvyšovala, 
čo je prvý dobrý signál, že maštaľ funguje,“ 
teší sa predseda a dopĺňa ho ekonóm Marek 
Vízy: „Prvé dva mesiace boli veľmi hektic-
ké, nastavovali sa všetky procesy, zvykali si 
zvieratá aj ľudia. Dnes už vidíme, že sa situá-
cia upokojuje a už by sa mali začať prejavo-
vať prínosy novej farmy, s ktorými sa pri roz-
hodovaní o investícii kalkulovalo. Návratnosť 
investície bola počítaná na 7 rokov pri cene 
mlieka 30 centov. Ku koncu roka budeme 
múdrejší.“

KONTAKT
Roľnícke družstvo Bzovík
962 41 Bzovík 74
Predseda: Ing. Juraj Petruš
Tel.: +421/ 45/ 5550 210, 5524 113, 
5524 126

Výmera poľnohospodárskej pôdy 3 308 ha
Počet zamestnancov 74
Zisk po zdanení 290 689 eur

Nová dojáreň má technické priestory v podzemí,  
preto kravy pri dojení neruší žiadny hluk.

Predseda RD Bzovík s ekonómom Marekom Vízym pred mliečnou farmou.

Maštaľ má dĺžku 150 m, šírku 35 m a výšku v štíte 
12,5 m. 
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Poľno SME: moderné podnikanie 
so srdcom a rozumom

Čo symbolizuje moderný poľnohospo-
dársky podnik? Špičkové technoló-
gie, stroje, osivá či plemená? Áno, aj, 

kľúčový je však koncept trvalo udržateľného 
poľnohospodárstva, v ktorom hrá hlavnú ro-
lu premýšľavý človek, hospodár s  dobrým 
vzťahom k pôde, rastlinám, zvieratám, a tým 
i k celej spoločnosti.

Zoltán Černák je predstaviteľ povojnovej 
generácie poľnohospodárov. Tej, ktorá reali-
zovala slovenský sen o sebestačnosti, ale aj 
tej, pred očami ktorej sa schopnosť krajiny 
uživiť sa z vlastných zdrojov vážne narušila. 
Dnes ním vedená spoločnosť Poľno SME Pa-
lárikovo ukazuje, ako by krajina opäť mohla 
nadobudnúť potravinové sebavedomie.

Niekomu z  roľníckych synov bolo súde-
né byť pestovateľom, inému chovateľom, 
ďalšiemu šľachtiteľom a niekto po celý život 
premýšľal, ako zlepšovať hospodárenie pod-
niku v  rozmeroch družstva, okresu či celej 
krajiny. Zoltán Černák prešiel všetkými stup-
ňami manažmentu slovenského poľnohos-
podárstva. Keď sa mu ako zrelému podnika-
vému mužovi v roku 2003 naskytla možnosť 
vstúpiť do upadajúcej poľnohospodárskej 
spoločnosti Poľno SME, vycítil, že môže zú-
ročiť bohaté životné a profesionálne skúse-
nosti. Cítil sa ako architekt, ktorý má voľnú 
ruku, aby realizoval svoj životný sen.

Pravdaže, onú voľnosť treba brať realis-
ticky, vždy sú nejaké prirodzené limity. V poľ-
nohospodárstve je to nevyspytateľné poča-
sie, finančné možnosti, národná i  európska 
agrárna politika, ale aj ľudia, s ktorými hos-
podár pracuje a obklopí sa. Po 15 rokoch je 
Poľno SME podnikom, ktorý udáva tón mo-
dernej poľnohospodárskej výrobe.

Palárikovo má jedny z najúrodnejších pôd 
na južnom Slovensku. Vždy sa tu hospodá-
rilo veľkovýrobne. I za čias grófov Károlyov-
cov, aj v  časoch štátnych majetkov. Ľudia 
tu rokmi prirodzene nadobudli a  zdokonalili 
schopnosť hospodáriť vo veľkých celkoch. 
Tento koncept všestranne rozvinul Zoltán 
Černák. Už od detstva ho fascinovali stroje 

a  tak nečudo, že dnes je Poľno SME pod-
nikom, kde supermoderná technika ukazuje 
možnosti poľnohospodárstva.

V  roku 2017 zainvestovala spoločnosť 
takmer dva milióny eur do najvýkonnejšej 
techniky. Šlo o dva pásové traktory a dva pá-
sové kombajny, jeden postrekovač a ďalšie 
širokozáberové závesné náradie. Neobvyklá 
investícia nielen na slovenské, ale aj na eu-
rópske či americké pomery! A tak nečudo, že 
pri odovzdávaní strojov bol prítomný aj Mar-
kwat von Pentz, prezident poľnohospodár-
skej divízie John Deere Company. Slovenský 
podnik totiž demonštruje, že orientácia na 
výnimočné a z pohľadu súčasníka stále uni-
kátne stroje nemá alternatívu.

Všimnime si detail, na ktorý upozorňu-
je Zoltán Černák. Vyše 500-koňový pásový 
traktor JD 9620 RX hravo utiahne bezorbovú 
sejačku, ktorá dokonale zapraví osivo repky 
do pôdy a zároveň aplikuje hnojivo. Tým šet-
rí klasické pracovné operácie, minimalizuje 
spotrebu nafty na neuveriteľných 9 litrov na 
hektár a najmä prospieva pôde, lebo ju ne-
utláča.

Alebo iný príklad. Pásový kombajn 
s 12-riadkovým adaptérom pozberá za deň 
kukuricu z 50 hektárov s výmlatom 600 ton 
zrna, čo znamená 12-tonovú hektárovú úro-
du. Jeden superkombajn nahradí tri klasické 
a opäť šetrí pôdu, respektíve umožňuje vojsť 
do porastu aj po výdatných lejakoch. Keďže 
v mokrých rokoch býva palárikovský chotár 
podmočený, treba dlho čakať na vyschnutie 
pôdy. A čas, to sú peniaze.

Je umenie investovať do správnej techni-
ky. Chce to cit, ale aj peniaze a, pravdaže, 
agronomické zázemie. Lebo je to napokon 
produkcia kukurice či obilia, ktorá musí vy-
kúpiť vklady do techniky. Jedno podmieňuje 
druhé a naopak. Zoltán Černák v tejto súvis-

losti akcentuje rolu ľudí, manažérov na čele 
s  riaditeľom Pavlom Hudákom, agronómom 
Alojzom Košíkom či mechanizátorom Karo-
lom Kuchárom. Nedá dopustiť ani na tím ľu-
dí, ktorí obsluhujú stroje. A dbá tiež na omla-
dzovanie tímu. Nedávno prijali do podniku 
troch mladých inžinierov.

Ak dnes niečo Zoltána Černáka trápi, tak 
je to budúca orientácia 
poľnohospodárskej politi-
ky. Brusel sa netají snahou 
atomizovať veľké podniky, 
ktoré sú doma na Sloven-
sku, Česku či bývalej NDR. 
Lenže ako vraví Zoltán 
Černák, práve výkonné 
stroje, veľké pozberové 
linky a  sklady umožňujú 
konkurovať najvýkonnej-
šiemu poľnohospodárstvu 
sveta – americkému. Dnes 
v  Poľno SME stláčajú ná-
klady na dopestovanie 
tony obilia a kukurice pod 
sto eur. Toto je výsledok 
naozaj precízneho poľ-
nohospodárstva, takého, 
ktoré je ohľaduplné voči 
pôde, rastlinám, ktoré vy-
slobodzuje ľudí z  tradičnej 
roľníckej driny. Robia všet-

ko preto, aby vo výrobe plodín a ich predaji 
dosiahli také výsledky, aby neboli životne od-
kázaní na dotácie.

Mimochodom v  Poľno SME si zakladajú 
aj na nepoľnohospodárskych aktivitách. Vy-
budovali rozsiahly spoločensko-športovo-re-
laxačný areál, doškoľovacie centrum, citlivo 
zrekonštruovali károlyovskú koniareň, vybu-
dovali parkúr. Opäť ožila stará architektúra. 
Vidno, že chotár i jadro podniku má dušu, že 
tu hospodária ľudia so srdcom, rozumom, že 
práca ich baví.

Podnik sa stal nielen ekonomickým ťahú-
ňom Palárikova, ale aj príťažlivým miestom 
na oddych a organizáciu rôznych spoločen-
ských a  kultúrnych podujatí. A  za všetkým 
stojí produktívne, výkonné a  efektívne hos-
podárenie na poliach. Keď sa Zoltán Černák, 
muž s  53-ročnou profesionálnou kariérou, 
obzrie späť, môže povedať, že jeho práca je 
zmysluplná a napĺňajúca podstatu ľudského 
žitia – obrába so svojimi spolupracovníkmi 
poctivo kus našej krajiny. Ukazuje svojim 
deťom – synovi Romanovi, dcére Renáte, za-
ťovi Petrovi – ako viesť podnik k prosperite.

KONTAKT
Poľno SME, s.r.o.
Remeselnícka 2
941 11 Palárikovo
Konatelia: Ing. Zoltán Černák  
a Ing. Roman Černák
Tel.: +421/ 35/ 6493 205
e-mail: polnosme@polnosme.sk
www.polnosme.sk,  
www.relaxcentrumpalarikovo.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 3 500 ha
Počet pracovníkov 60
Výnosy z hospodárskej činnosti 8,965 mil. eur
Produktivita práce na pracovníka z pridanej hodnoty 24 950 eur

JD 9620 RX – stroj ktorý vzbudzuje rešpekt veľkosťou, 
ale najmä svojím výkonom.

Zoltán Černák (vľavo) a Markwat von Pentz, prezident poľnohospodárskej divízie 
spoločnosti John Deere Company počas prehliadky palárikovského dvora.
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V PPD Prašice sa dokážu 
prispôsobiť podmienkam a prosperujú

Manažéri prosperujúcej poľnohospo-
dárskej firmy musia myslieť aj konať 
širokospektrálne. Musia byť nielen 

odborníkmi v pestovaní plodín a chove hos-
podárskych zvierat, ale aj pedológmi, tvorca-
mi krajiny a v neposlednom rade aj sociológ-
mi. Inak bude firma stáť na kolesách, a nie na 
pevných nohách.

V  Poľnohospodárskom podielnickom 
družstve Prašice so sídlom v Jacovciach ne-
ďaleko Topoľčian to vedia a dokážu si udr-
žať ekonomickú stabilitu. Aj v  rokoch čoraz 
viac postihnutých klimatickými problémami. 
Predseda družstva Ing. Jo-
zef Urminský má na to svoj 
recept, overený mnoho-
ročnou praxou. A ten, pre-
menený na drobné, neroz-
kolísal ekonomiku družstva 
ani v  roku 2017 tak, ako 
v  iných firmách. Hovorí: 
„Ak poľnohospodár dob-
re pozná agroekologické 
podmienky svojho chotá-
ra, prispôsobí im systém 
obhospodarovania pôdy, 
výživu, ochranu aj osevný 
postup, nedostaví sa pri-
veľké sklamanie z úrod, aj 
napriek zložitým klimatic-
kým podmienkam. Tým sa 
riadime. Preto nebol v cho-
tári nášho družstva drastic-
ký prepad úrod aj napriek 
dlhotrvajúcemu suchu.“

Jozef Urminský priznáva, že im okrem 
iných systémových opatrení dosť pomáha 
pôdoochranársky systém minimalizované-
ho obrábania pôdy HORSCH. A  je fakt, že 
klimatické podmienky mali v  podmienkach 
družstva len mierny, prípadne miestami 
stredný negatívny vplyv na výšku aj kvalitu 
úrod. Treba ešte dodať, že poľnohospodár-
ska pôda, na ktorej hospodária, nevidela 
pluh od roku 2001.

Rozhodujúce plodiny ich vlastne ani veľmi 
nesklamali. Dorobili len o šesť percent pše-

níc menej, ako plánovali, a pri ozimnej repke 
dokonca prekročili svoje predsavzatia o štyri 
percentá. To svojim spôsobom eliminovalo 
prepad úrod malotonážnych plodín ako jač-
meň, hrach a jarná pšenica. Tých sa urodilo 
o 15 až 18 percent menej, ako chceli. Vysoký 
prepad zaznamenala kukurica, až o 33 per-
cent. Cukrovej repy sa urodilo o 15 percent 
menej.

Ekonomiku družstva podržala aj živočíšna 
výroba. Najmä mlieko. Hoci jeho realizačná 
cena bola nižšia, ako plánovali, v  koneč-
nom dôsledku vďaka prekročeniu dodávok 

bratislavskej mliekarni RAJO o  180-tisíc lit-
rov, finančne ich produkcia mlieka potešila. 
Predávajú ho v rámci odbytového združenia, 
ktoré sa za viac ako 10 rokov činnosti plne 
osvedčilo.

Keby však družstevníci sedeli so založe-
nými rukami, nič z  toho by sa nepodarilo. 
Zvýšené množstvo aj kvalita mlieka je od-
zrkadlením reštrukturalizačných opatrení. 
V družstve vylepšili prostredie chovu a ma-
ximálne zracionalizovali výrobu pri vstupoch. 
Kŕmne zmesi si robia sami. Z ročnej produk-

cie deväťtisíc ton podstatnú časť predajú, 
časť si nechávajú na kŕmenie vlastných zvie-
rat. Špecializujú sa na kŕmne zmesi pre broj-
lery, pre chovateľov králikov aj hovädzieho 
dobytka. Dokážu si dorobiť dostatok senáže 
aj siláže. Aj keď sa vplyvom zhoršených kli-
matických podmienok urodilo menej silážnej 
kukurice, chýbajúce množstvo doplnili zrno-
vými kukuricami.

Ročne dokážu v katastroch 14 obcí vyro-
biť a predať viac ako 900 litrov mlieka a 220 
kilogramov mäsa z  jedného hektára poľno-
hospodárskej pôdy.

V  čase našej návštevy išlo naplno spra-
covanie lucerny. Podľa zástupcu vedúceho 
úseku rastlinnej výroby Ing. Ivana Jurička 
v tohtoročnom pláne je vyrobiť 400-450 ton 
lucernových granúl. Časť predajú a zostatok 
využijú pre vlastné zvieratá. Ivan Juriček vy-
svetľuje: „Granule lucerny dávame do kŕmnej 
dávky pre dojnice, zajace aj pre teľatá. Sú 
zdrojom vlákniny aj dusíkatých látok. Je to 
lacnejšie, ako keby sme mali kupovať dusí-
katé komponenty do krmiva. Napríklad sóju.“

Aby vyrobili dostatok granúl, o ktoré majú 
záujem drobnochovatelia králikov aj býčkov, 
rozhodli sa pre vyššie zastúpenie viacroč-
ných krmovín na ornej pôde. „Vylepšujeme si 
pritom tak pôdu,“ konštatuje Jozef Urminský 
a dodáva: „Lucerna je výborná predplodina 
pre pšenice, ktoré sú jednou z našich nos-
ných plodín.“

Čo ho však trápi, je fakt, že poľnohospo-
dár si nedokáže dopredu vypracovať podni-
kateľskú stratégiu. Za ostatných 15-20 rokov 
sa vypracovalo niekoľko rôznych vládnych 
stratégií. Nikto ich však následne nehodno-
tí, ako sa plnia a čo treba systémovo riešiť. 
Domnieva sa, že je na čase dať veci na pravú 
mieru a brať poľnohospodárstvo vážne.

KONTAKT
PPD Prašice
Májová 65
956 21 Jacovce
Predseda: Ing. Jozef Urminský
Tel.: +421/ 38/ 5361 333
e-mail: sekretariat@ppdprasice.sk
www.ppdprasice.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 4 215 ha
Pridaná hodnota za rok 2017 2,071 mil. eur
Počet pracovníkov 127

Výbeh pre jalovice je výborný na spevnenie nôh a zároveň skrášľuje hospodársky dvor.

Ivan Juriček je s kvalitou lucernových granúl spokojný.

Každý rok upravujú v družstve poľné cesty, ktoré dotvárajú obraz krajiny.
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Pavlovce nad Uhom ťažia zo symbiózy 
medzi rastlinnou a živočíšnou výrobou

História družstevné-
ho hospodárenia 
v  Pavlovciach nad 

Uhom siaha až do roku 
1949. Po transformácii 
v roku 1992 vzniklo Poľno-
hospodárske podielnické 
družstvo, ktoré po štyroch 
rokoch skončilo v  likvi-
dácii. V  tom čase založili 
nový subjekt, GAMA – poľ-
nohospodárske družstvo 
Pavlovce nad Uhom. Na 
ustanovujúcej schôdzi čle-
novia definovali základnú 
koncepciu rozvoja a  určili 
priority v  jednotlivých ob-
lastiach svojej činnosti. 
O  tom, že zvolili správnu 
cestu, najlepšie hovoria 
výborne hospodárske vý-
sledky. Tie dosahujú ne-
pretržite od samého začiatku, pričom kladné 
hospodárenie sa im darí udržať aj v ekono-
micky náročných rokoch. Za úspechom stojí 
poctivá práca 39-členného kolektívu zamest-
nancov na čele s  dlhoročným predsedom 
Ing.  Michalom Žolnom. Na predsedníckej 
pozícii pôsobí už od roku 1992. Mnoho ma-
nažérov našich poľnohospodárskych podni-
kov márne hľadá svojich mladých nasledov-
níkov, nie je to však prípad družstva v Pav-
lovciach nad Uhom. Do pracovných úloh sa 
už zapájajú aj vnuci predsedu – Ing. Ľudovít 
Mišľan a Bc. Michal Mišľan.

Na rastlinnú a  živočíšnu výrobu sa ma-
nažment v Pavlovciach pozerá ako na odvet-
via, ktoré vo vzájomnej symbióze prinášajú 
celkový úspech v  hospodárení. Napríklad 
v súťaži NAJ naše pole získalo družstvo už 
viacero ocenení ako najlepší pestovateľ v ka-
tegóriách rôznych plodín. Značný podiel na 
výborných úrodách má ži-
vočíšna výroba, ktorá do-
dáva maštaľný hnoj. Roč-
ne zásobí okolo 220 ha, 
predovšetkým pod repku 
a kukuricu.

V  súčasnosti družstev-
níci hospodária na výmere 
takmer dve tisíc hektárov, 
z  ktorej je 1 741 ha ornej. 
V tomto roku pestovali pše-
nicu ozimnú mäkkú na 313 
ha a tvrdú na 87 ha. Väčši-
nou úrody pšenice presa-
hujú 7 t/ha. Tento rok však 
bol najmä na východe po-
značený extrémne suchým 
a  horúcim počasím, preto 
úrody boli skromnejšie aj 
o 15 percent. Ešte stále je 
to však výborný výsledok 

v  porovnaní s  celoslovenským priemerom. 
Aj pri jačmeni jarnom a ozimnom GAMA do-
sahuje pravidelne 5,5 až 6 t/ha. Patrí k naj-
väčším dodávateľom sladovníckeho jačmeňa 
do Sladovne Michalovce. V  tomto roku ako 
jediný z okresu splnil zmluvu a dodal 700 ton 
jačmeňa ozimného, a to vo výbornej sladov-
níckej kvalite. Počas tejto žatvy družstevníci 
zberali jačmeň jarný z plochy 103 ha a ozim-
ný zo 116 ha. Oproti vlaňajšku sa mierne 
znížili aj úrody pri repke, ktorú mali na 385 
ha. Pre potreby živočíšnej výroby zberajú v 4 
až 5 kosbách lucernu, pestovanú na 87 ha. 
Používajú dva samozberacie senážne vozy 
Pöttinger Jumbo. O všetku techniku sa vzor-
ne starajú ľudia z  úseku mechanizácie pod 
vedením Ing. Stanislava Masnicu.

Ak by sme chceli navštíviť najlepšieho 
pestovateľa zrnovej kukurice na Slovensku 
v  minulom roku, Pavlovce nad Uhom by 

boli tou správnou adresou. Pri tejto plodine 
v  podniku zberali priemerne z  hektára po 
12,68 tony. V aktuálnom ročníku vysiali siláž-
nu kukuricu na 118 ha a zrnovú na 255 ha. 
Ocenenie za 2. miesto získali v kategórii pes-
tovateľov slnečnice, s vlaňajšou úrodou 4,64 
t/ha. Za stabilne výbornými výsledkami je aj 
skorá sejba, slnečnicu sejú ako prví v  širo-
kom okolí, snažia sa zachytiť maximum vla-
hy. Tohtoročný priebeh počasia len potvrdil 
správnosť tohto kroku. Túto plodinu v čase 
našej návštevy ešte len čakal zber zo 113 ha, 
sóju majú na 133 ha. Vyhliadky však nebo-
li dobré, hlavne sója dozrievala predčasne 
vplyvom sucha a horúčav.

Družstvo patrí aj k špičkovým chovateľom 
dojníc. Pri nástupe terajšieho manažmen-
tu v  roku 1992 produkovalo ročne 800-tisíc 
kilogramov mlieka. Vďaka zlepšenej geneti-
ky, zvýšenej starostlivosti a precíznej práce 
s krmivovou základňou sa produkcia zvýšila 
o viac ako milión kilogramov. V roku 2017 do-
dala GAMA do michalovskej mliekarne 1,941 
mil. kg mlieka a všetko bolo v prvotriednej Q 
kvalite. Počet 260 dojníc je pritom rovnaký 
ako pred 26 rokmi. Celkový počet zvierat 
v stáde sa pohybuje okolo 560 kusov. Spo-
čiatku v chove prevládal čierny Holštajn, ale 
postupne sa zvyšovalo zastúpenie plemena 
Simmental až na súčasných 95 percent. Po-
chváliť sa chovatelia môžu výbornou úžitko-
vosťou, za vlaňajšok vyše 8 200 kg na doj-
nicu. Ako jedni z mála v  regióne v družstve 
majú chov plemenných býkov. Pre potreby 
živočíšnej výroby bude slúžiť najnovšia in-
vestícia – centrálna výrobňa kŕmnych zmesí.

V  tomto odvetví odvádza dobrú prácu 
11  ľudí vrátane hlavného zootechnika Ing. 
Vladimíra Iľka a  zmenových MVDr. Jozefa 
Poľakovského a Aleny Tomčiovej.

KONTAKT
GAMA – poľnohospodárske družstvo
072 14 Pavlovce nad Uhom
Predseda: Ing. Michal Žolna
Tel.: +421/ 56/ 6494 418
e-mail: gamapd@stonline.sk, 
gamapd74@gmail.com

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 935 ha
Počet stálych pracovníkov 39
Tržby 2 260 546 eur
Zisk po zdanení 113 323 eur

Mlieko od 260 dojníc putuje do neďalekých Michaloviec cez mliečne 
odbytové družstvo.

Agronóm Ing. Ľudovít Mišľan a vedúca úseku RV Anna Arvaiová, ktorá má 
veľký podiel na viacerých pestovateľských oceneniach družstva. Aj pri 
pestovaní slnečnice patrí družstvo medzi najlepších na Slovensku.

Nedávno vybudovali v družstve nové silá s kapacitou 
3-tisíc ton. Celkovo vedia uskladniť až 8-tisíc ton, teda 
celú svoju produkciu.
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Vizitkou Agrodružstva Bystré 
sú stabilne výborné výsledky

Nie je žiadnym prekvapením, že v  ta-
buľke najlepších manažmentov agro-
podnikov nájdeme opäť Agrodružstvo 

Bystré. Podnik z  okresu Vranov nad Top-
ľou patrí stabilne medzi najlepšie v širokom 
okolí. Náročnejšie sa však družstevníkom 
bude hodnotiť aktuálny rok 2018. Pre dobré 
výsledky urobili síce opäť maximum, nedo-
kázali sa však celkom úspešne popasovať 
s nepriazňou počasia. Aj to málo zrážok, kto-
ré spadlo v  regióne, sa im v  rozhodujúcich 
fázach vegetácie často vyhlo a zaznamenali 
tak jedno z najsuchších období v histórii.

Agrodružstvo hospodári na výmere 
1 802 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 
takmer 1 200 ha ornej. Pred rokom dosiah-

li jednu z  najlepších úrod pšenice ozimnej: 
z  280 ha pozberali priemerne po 5,74 tony 
z hektára. Nad 5 ton sa dostal aj jačmeň jar-
ný a ozimný. Rok 2018 je diametrálne odlišný 
a pokles úrod pri obilnín je okolo 40 percent, 
pričom vstupy boli rovnaké ako pred rokom. 
Teplá jar spôsobila nedostatočné odnože-
nie, a  napríklad jačmeň jarný vzchádzal až 
koncom mája. Určitou útechou je kvalita 
pšenice, ktorá spĺňa vysoké potravinárske 
parametre. Repka sa z minuloročného prie-
meru 2,8 t/ha znížila len mierne na 2,7 t/ha. 
Ale vplyvom poklesu jej realizačnej ceny za-
znamenali v družstve medziročne na tržbách 
výpadok 60-tisíc eur. Nádej na dobrú úrodu 
nedávali v  čase našej návštevy (v  polovici 
augusta) ani plodiny, ktoré čakali na zber – 
kukurica a sója.

V  tomto roku zrekonštruovali v  Bystrom 
ďalšie skladovacie kapacity, preskladniť tak 
už môžu celú produkciu. Žiaľ, vyššia moc za-
úradovala, preto sa ich teraz ani nepodarilo 
naplniť. V rámci pozberovej linky investovali 
pred rokom aj do novej čističky. Súčasťou je 
taktiež sušička, nachádzajúca hlavné využitie 
pri zbere kukurice na zrno.

V podniku si veľmi dobre uvedomujú nut-
nosť neustále investovať do nových techno-
lógií. Disponujú mechanizačným vybavením 
na všetky práce. Iba počas žatvy potrebujú 
výpomoc k  dvom vlastným kombajnom – 
John Deere W 550 a Claas Mega 218. Prvý 
má za sebou desiatu sezónu, druhý už dvad-
siatu. Väčšinu prác pri príprave pôdy zvlá-
dajú svojim najvýkonnejším traktorom John  
Deere 8310 R. Celkovo vlastnia šesť trak-
torov tejto značky, pričom najnovším prí-

rastkom je zástupca nižšej výkonovej triedy 
s typovým označením 5100 R. Staršie 160-ky 
Zetory slúžia už len na menšie prepravné 
a manipulačné práce.

Spomenieme ešte jeden nový stroj, ktorý 
prišiel rovnako počas leta s  traktorom – te-
leskopický manipulátor JCB. Už dvojroč-
né skúsenosti majú s  ďalšou samohybnou 
technikou, postrekovačom Hardi Alpha Evo. 
Pracovný záber ramien, vybavených podpo-
rou vzduchu pri postreku Twin, je 24 metrov 
a nádrž má kapacitu 4-tisíc litrov.

Najviac materiálu prepravia dva vozy 
Fliegl ASW na tandemovom podvozku a  je-
den ZDT Mega 140. V  slušnom prevádz-
kovom stave udržiavajú družstevníci aj dve 
staršie nákladné autá Liaz MTS. Pri príprave 
pôdy hrajú významnú úlohu stroje od čes-
kého výrobcu Bednar, 3 m Terraland a 4 m 
Ecoland. Hustosiate plodiny sejú novšou 4 m 
sejačkou s prihnojovaním Väderstad Rapid.

Zber kvalitných krmovín je prvým predpo-
kladom na dosahovanie dobrých výsledkov 
v živočíšnej výrobe. Ročná úžitkovosť dojníc 
takmer 8 200 l napovedá o  zvládnutí tejto 
práce. Dodajme, že v šľachtiteľskom chove 
Slovenského strakatého dobytka chovajú 
aktuálne 186 dojníc.

Ale vráťme sa späť k  téme techniky na 
zber krmovín. Na kosenie sa osvedčila čelná 
kosa Pöttinger α-motion 301 s  kondicioné-
rom, v kombinácii s bočnými kosami Kuhn. 
Od rovnakých výrobcov pochádzajú tiež zhr-
ňovače a obracač. Dôležitou súčasťou linky 
je samohybná rezačka John Deere 7200. 
Andrej Mihalčin, ktorý pred nástupom na po-
zíciu mechanizátora pracoval v Agrodružstve 
ako obsluha techniky, si pochvaľuje nový 
prepravník okrúhlych balíkov Fliegl: „Kúpa 
tohto stroja, schopného naraz odviezť až 34 
balíkov, bola skutočne dobrou voľbou,“ tvrdí.

KONTAKT
Agrodružstvo Bystré
094 34 Bystré 606
Predseda: Ing. Miroslav Košč
Mobil: +421/ 905/ 539 116
Tel.: +421/ 57/ 4881 280
e-mail: agbystre@mail.t-com.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 802 ha
Počet stálych pracovníkov 41
Tržby 1 518 843 eur
Zisk po zdanení 133 285 eur

Na snímke zľava: Mechanizátor Andrej Mihalčin, obsluha strojov Peter Nič a agronóm Emil Papcun.

Nový traktor John Deere 5100 R je jednou 
z najnovších investícii Agrodružstva. Prácu s novou 
technikou chváli aj Ján Tomáš.

Dojnice chovajú na farme v Čiernom nad Topľou. 
Výborné výsledky tu dosahuje tím ľudí pod vedením 
zootechnika Ing. Jána Dvorjaka.
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Býčka rozvoja v PD Liptovský Mikuláš 
chytajú za rohy, nie za chvost

Základom rímskych légií boli vojaci, na 
ktorých sa mohli ich velitelia spoľahnúť 
v každej situácii. Tí tvorili gardu. Aj zá-

kladom najlepších napoleónových jednotiek 
boli gardové jednotky. Dodnes tvoria jadro 
všetkých armád sveta. Rimania odmeňovali 
legionárov pôdou, boli slobodnými a hrdými 
občanmi, o ktorých sa opierala najprv rímska 
republika a neskôr aj cisári.

Pôda a jej hospodári sú základom integ-
rity každého štátu, cez ňu sa vyjadruje iden-
tita k  územiu, ktorú si od vekov bolo treba 
obhájiť – zbraňou aj umením hospodáriť. PD 
v Liptovskom Mikuláši je, ak by sme použili 
prímer z  dejín ľudstva, jednou z  najspoľah-
livejších hospodárskych jednotiek sloven-
ského poľnohospodárstva. Odkedy družstvo 
existuje, a jeho korene siahajú do druhej po-
lovice minulého storočia, vedelo sa svojimi 
výsledkami obhájiť.

Mikulášske družstvo je dnes zoskupením 
332 podielnikov z  katastrov obklopujúcich 
Liptovský Mikuláš zo strany Nízkych Tatier – 
teda z Vrbice, ktorú pohltilo už mesto, Ploš-
tína, Iľanova a Závažnej Poruby. Družstevný 
chotár v  okrajoch zabieha aj do smrečian-
skeho, jánskeho, demänovského a  benic-
kého chotára. Toto členenie poznajú už iba 
zakladatelia, z pamäte súčasníka sa vytráca, 
lenže v minulosti mala pôda naozaj cenu zla-
ta.

Vlastne ju má i dnes, pravda, najmä pre-
to, lebo Liptov je mimoriadne atraktívnou 
oblasťou cestovného ruchu. Čo by však tá 
znamenala bez roľníkov?! Stačí vyjsť povyše 
sídla družstva a otvorí sa pohľad na pravo- 
i  ľavobrežnú stranu Váhu. V  lete so zlatými 
klasmi obilia v  údolných partiách chotára 
a vo vyšších dominuje zelená šachovnica lúk 
a  pasienkov, pod tôňou stromov sa objaví 

črieda oddychujúceho dobytka či oviec. Onú 
malebnosť vytvára dnes polstovka aktívnych 
pracovníkov družstva.

Za jeden ľudský vek sa stalo poľnohospo-
dárstvo produktívnejšie, efektívnejšie a  do-
kladujú to aj výsledky. Družstvo ročne dodá 
do mliekarne v Liptovskom Mikuláši 3,4 mi-
lióna litrov mlieka. Savencia, tak sa dnes volá 
mliekareň, spracúva aj všetko ovčie mlieko. 
Na etiketách výrobkov mliekarne z  Liptova 
sa spotrebitelia dočítajú, že ide o  produkty 
horského poľnohospodárstva. Má to logiku, 
veď aj zatriedenie družstva je horská výrobná 
oblasť H1.

Na hospodárení družstevníkov je sym-
patické, že sa tu presadzuje princíp, aby 
každý družstevník si počínal ako hospodár 
zodpovedajúci za tú či onú časť spoločného 
gazdovstva. V praxi to napríklad v živočíšnej 
výrobe vyzerá tak, že ošetrovateľ dojníc musí 
vedieť jazdiť s  traktorom. No jeho práca sa 
nekončí a nezačína rozvozom krmiva, ale ak 
sú zvieratá na pasienku, skontroluje ohradní-
ky a všíma si deň čo deň, na ktorú z kraviek 
prichádza ruja.

Tento princíp urobiť všetko v mojom blíz-
kom okruhu vlastnými silami a prostriedkami 
presadil do života družstva jeho predseda 
Anton Sivák. Dlhé roky bol ekonómom a po-
sledných dvadsať rokov stojí na jeho čele. 
Tvrdí, že družstvu sa vtedy bude dariť, keď 
si každý z  družstevníkov bude počínať tak, 
ako keď ľudia kedysi gazdovali na svojich 
hospodárstvach. Aj vtedy rátali každú zlatku, 
korunu, no a dnes je to euro.

Aká je budúcnosť družstva? Anton Sivák 
ju vidí najmä v posilňovaní princípu vlastníc-
kej zodpovednosti za hospodárenie. To sa vo 
veľkých kolektívoch stiera, lenže keď veľké 
automobilky dokážu vybudovať manažérske 

systémy vedúce k perfektnej práci, prečo by 
to nebolo možné pri hospodárení na pôde, 
na ktorej sa človek narodil a pokračuje v prá-
ci svojich predkov?

V  družstve podobne ako v  iných poľno-
hospodárskych podnikoch riešia otázku ge-
neračnej kontinuity. Mládež uniká pracovať 
do automobilky Kia v Žiline či do iných sfér. 
Lenže aj poľnohospodárstvo vie ponúknuť 
zmysluplnú aj dobre platenú prácu. V  živo-
číšnej výrobe platy prelomili hranicu tisíc eur, 
človek nemusí nikam cestovať, pracuje štyri 
dni a dva oddychuje.

Aj poľnohospodárstvo musí prichádzať 
s riešeniami, ktoré zodpovedajú predstavám 
súčasníka o  živote, ale aj o  voľnom čase. 
Pred dvoma rokmi napríklad prešli v Liptov-
skom Mikuláši na strojové dojenie oviec – je 
produktívnejšie a  odstránilo drinu, ktorú si 
málokto z  konzumentov bryndze vie pred-
staviť.

Anton Sivák a tím jeho najbližších spolu-
pracovníkov premýšľa aj o  týchto veciach. 
Na družstvo čaká veľa výziev, ale fakt, že je 
stále tu, že dosahuje výsledky prinášajúce 
prosperitu, hovorí o  tom, že v  Liptovskom 
Mikuláši vedia, kde je v každom čase jadro 
problému. A ešte čosi je dôležité: darí sa im, 
lebo chytajú býčka rozvoja za rohy a nie za 
chvost.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo
Poľnohospodárska 1 
031 01 Liptovský Mikuláš
Predseda: Ing. Anton Sivák
Tel.:+421/ 903/ 534 731,  
+421/ 903/ 430 287
e-mail: pdlm@szm.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 400 ha
Počet pracovníkov 52
Zisk po zdanení 156 919 eur
Produktivita práce na pracovníka 58 473 eur

Predseda Ing. Anton Sivák považuje za dôležité 
posilňovať v družstve princíp vlastníckej 
zodpovednosti za hospodárenie.

Odpočívajúce dojnice sú ozdobou družstevného chotára.
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Pruské na Považí  
ako symbol intenzity

Cieľom predsedu Poľnohos-
podárskeho družstva Vršatec 
v Pruskom je dosiahnuť s päť-

sto dojnicami ročnú produkciu mlieka 
na úrovni 5-miliónov litrov. Na rela-
tívne malý podnik umiestnený najmä 
v  Chránenej krajinnej oblasti Biele 
Karpaty ide o odvážny podnikateľský 
zámer. Obdobie z  prelomu tisícročia 
však môže napovedať, že tento cieľ 
nie je nereálny.

V  roku 2001, keď sa Ján Kopšo 
stal predsedom družstva v Pruskom, 
dosahovala priemerná úžitkovosť 
červeného holštajna zhruba štyritisíc 
päťsto litrov. V  Kočíne, kde sa bol 
s  predstavenstvom inšpirovať, dojili 
už vtedy v priemere 8-tisíc litrov. Vedel, že ak 
s úžitkovosťou nepohnú, družstvo skrachuje. 
Zlepšenie zootechnickej práce a kvality ob-
jemových krmív boli samozrejmosťou, ktorá 
priniesla významný nárast úžitkovosti. Boli 
roky, keď medziročne vzrástla aj o tisíc litrov.

Neskôr zootechnici odporúčali návrat od 
holštajna k Slovenskému strakatému dobyt-
ku. V družstve sa vybrali týmto smerom, ale 
veľmi rýchlo sa ukázalo, že je to slepá ulič-
ka. „Odvtedy nazývam návrat od holštajna 
k  Slovenskému strakatému lenivý zootech-
nik. Je pravdou, že naše tradičné plemeno 
je menej náročné na krmivo či na choroby 
a lepšie chodí. Ale ak chcete dosiahnuť dob-
ré výsledky, aj pri Slovenskom strakatom 
dobytku musíte robiť presne to isté, čo pri 
holštajne. Pri ňom však už bežne hovoríme 
o úžitkovosti nad 10-tisíc litrov, kým pri pr-

vom je potenciál zvieraťa možno 7-8 tisíc lit-
rov mlieka,“ vypočítava Ján Kopšo.

Aktuálna úžitkovosť v  družstve je 8 520 
litrov a spokojní sú aj s medziobdobím alebo 
vekom jalovíc pri prvom otelení. „V minulom 
roku sme pokračovali v investíciách, od kto-
rých očakávame zlepšenie mliekovej úžitko-
vosť. Kvalitu objemových krmív nám pomôže 
zlepšiť aj vyasfaltovanie ciest na farme doj-
níc. Ak sme v  minulosti v  máji pripravovali 
senáž a zapršalo, do silážnych jám sa neda-
lo vojsť čistým kolesom,“ hovorí predseda 
družstva.

Do živočíšnej výroby pribudol vlani aj 
nový kŕmny voz a  prepravník na zvieratá. 
Investovali aj do zlepšenia technického vy-
bavenia dielne. Do rastlinnej výroby kúpili 
nový kombajn a zhrňovač krmovín. Väčšina 
pestovaných plodín smeruje do živočíšnej 

výroby. „Z  trhových plodín pestujeme len 
repku ozimnú a cukrovú repu,“ informuje Ján 
Kopšo.

Vlani podľa údajov z  cukrovaru v  Tren-
čianskej Teplej bolo družstvo ich najlepším 
pestovateľom do výmery päťdesiat hektárov. 
„Cukrovú repu pestujeme na tridsiatich hek-
tároch a za rok 2017 sme zaknihovali úrodu 
na úrovni 80 ton. Je to viac ako priemer os-
tatných rokov, ale mali sme aj rok, keď sme 
dokázali dodať takmer 90 ton z  hektára,“ 
spomína predseda. Cukrovú repu vníma ako 
previerku schopnosti a odbornosti ľudí pra-
cujúcich v rastlinnej výrobe. V okolí Pruského 
sú však aj polia, a nie je ich málo, kde ani tá 
najlepšia agronomická disciplína nedokáže 
zabezpečiť adekvátne úrody.

„Na svahoch, kde sme v  minulosti pes-
tovali pšenicu alebo kukuricu, dnes máme 
zasiate ďatelinotrávy. Ak sme na týchto par-
celách dosahovali tri tony obilnín z hektára, 
mohli sme to považovať za dobrú úrodu. 
Vzhľadom na vynaložené finančné náklady 
a pracovné úsilie to však nebolo efektívne,“ 
uznáva Ján Kopšo.

Poľnohospodárstvo vidí cez intenzívnu 
výrobu. Ako inak, keď družstvo, ktoré vedie, 
chová na výmere 1 500 hektárov pôdy rovna-
ký počet hovädzieho dobytka. Keď sa pred 
rokmi zamýšľal, či pre smerovanie družstva 
nie je vhodná napríklad ekologická produk-
cia, zľakol sa, že sa im v  prísnom systéme 
nepodarí vyrobiť dostatok krmiva. Keď nebu-
de dosť krmiva, budú musieť klesnúť stavy 
zvierat, čo logicky znamená prepúšťanie. 
Nechcel ísť touto cestou. Stále si myslí, že 
úlohou poľnohospodárskeho podniku je po-
skytovať miestnym ľudom prácu, vyrábať po-
traviny a  zhromažďovať zdroje na rozšírenú 
reprodukciu družstva.

„Vždy sa niečo nestíha. Niekedy si kla-
diem otázku, či je vlastne ten náš model 
správny. Mnohé podniky fungujú s  pár za-
mestnancami a hlavný zdroj príjmov netvorí 
výroba, ale priame platby. No vtedy si po-
viem, že ak raz budeme smerovať k takzva-
nému „ničnerobeniu a zberaniu podpôr“ rad-
šej z  poľnohospodárstva odídem,“ vyznáva 
sa Ján Kopšo.

PD Pruské má tak ako každý v  okrese 
Ilava problém so zamestnancami. Neza-
mestnanosť klesla pod zdravú úroveň a bez 
práce je v tomto strojárskom regióne len ne-
celé dve percentá ľudí. Družstvo má v tomto 
bohatom regióne veľkú výhodu. Len niekoľko 
sto metrov od jeho areálu sídli jedna z naj-
lepších stredných odborných poľnohos-
podárskych škôl na Slovensku. Intenzívne 
s nimi spolupracuje a vstúpilo aj do duálneho 
vzdelávania.

„O  čo novší je náš strojový park, o  to 
väčšie nadšenie je u  mladých ľudí. K  stro-
jom pracovníkov vždy nájdeme. Horšie je to 
so živočíšnou výrobu,“ potvrdzuje fakt zná-
my z  posledných dvoch rokov aj predseda 
z Pruského.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo 
„Vršatec“
018 52 Pruské 118
Predseda: Ing. Ján Kopšo
Tel.: +421/ 42/ 4492 525
e-mail: j.kopso@pdpruske.sk
www.pdpruske.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 528 ha
Počet zamestnancov 65
Počet dojníc 440 kusov

Kvalitné krmoviny spod Vršatca sú základom dobrej ekonomiky družstva v Pruskom.

Predseda družstva Ján Kopšo je rád, že aspoň nové stroje 
priťahujú do poľnohospodárstva viac mladých ľudí.
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Agrodružstvo v Soli nadväzuje 
na svoju úspešnú históriu

Nositeľ Radu práce bolo v minulom re-
žime ocenenie pre špičkové podniky, 
ktoré zavádzali moderné technológie 

a dosahovali výborné výsledky. Medzi takéto 
družstvá právom patrilo aj JRD Soľ, hospo-
dáriace pár kilometrov od Vranova nad Top-
ľou. Na úspešnú históriu postupne nadväzu-
je súčasný 38-členný kolektív Agrodružstva 
v Soli pod vedením predsedníčky Ing. Heleny 
Hudákovej.

JRD Soľ sa v  roku 1992 pretransformo-
valo na Poľnohospodárske družstvo Soľ, 
pričom pod súčasným názvom Agrodružstvo 
existuje od roku 2005. O necelý rok si jeho 
členovia pripomenú významné jubileum – 70 
rokov od založenia prvého družstva v obci.

Družstevníci hospodária v katastroch obcí 
Soľ, Rudlov, Hlinné a čiastočne Vyšný Žipov 
na 1 655 ha poľnohospodárskej pôdy, z kto-
rých je 1 346 ha ornej. Rovinatejšia a zároveň 
úrodnejšia časť chotára sa 
nachádza pri rieke Topľa. 
Smerom k  Slanským vr-
chom klesá úrodnosť pôdy 
a  zvyšuje sa svahovitosť 
parciel. Rieka Topľa však 
so sebou prináša riziko 
zaplavenia polí pri väčších 
zrážkach, čo sa naposledy 
stalo v roku 2010, keď pod 
vodou zostali prakticky 
všetky nižšie položené po-
lia. Každoročne najväčšiu 
plochu v  podniku zaberá 
ozimná pšenica, v  tom-
to roku ju zberali zo 435 
ha. Repku zvyknú vysiať 
na približne 130 ha. V po-
slednom období sa výraz-
nejšie venujú pestovaniu 

sóje, plochy stúpli v súčasnosti až na 300 ha. 
Najmä pre potreby živočíšnej výroby pestujú 
kukuricu na 170 ha, z ktorej ročne ponecha-
jú na zrno 50 až 60 ha. Na ornej pôde má 
pravidelne svoje miesto aj ozimný jačmeň, na 
výmere okolo 50 ha. Jarné obilniny v posled-
ných rokoch nepestujú. Zvyšné parcely pôdy 
zaberajú krmoviny a trvalé trávne porasty.

Tohtoročné sucho a  extrémne teplá jar, 
keď sa skôr dá povedať, že po zime prišlo 
hneď leto, negatívne ovplyvnili výsledky ža-
tvy aj v Soli. Napríklad repky boli na pohľad 
pekné, chýbal však dostatočný počet úrodo-
tvorných šešúľ, preto sa hektárový priemer 
z minulého roka prepadol z  tri na dve tony. 
Aj termín silážovania v polovici augusta bol 
v  podmienkach družstva doteraz neznámy 
pojem. Pre hovädzí dobytok zvykli pozberať 
dve tretiny slamy a zvyšok podrvili kombajny. 
Teraz bolo aj slamy málo, preto bolo treba 

zobrať z poľa všetku. Ročne tu vyrobia päť ti-
síc guľatých balíkov, zvyšnú slamu uskladnia 
ako voľne uloženú.

V  Agrodružstve naďalej investujú aj do 
živočíšnej výroby. V  šľachtiteľskom chove 
Slovenského strakatého dobytka je aktuálny 
stav dojníc 180 a celkový počet hovädzieho 
dobytka 480 kusov. Mlieko dodávajú pros-
tredníctvom odbytového združenia do Syrár-
ne Bell v Michalovciach, s ktorou majú uza-
tvorenú 5-ročnú zmluvu. Prínos živočíšnej 
výroby si cení aj agronóm Ing. Ján Sukovský: 
„Od zvierat máme nezastupiteľný zdroj výži-
vy pôdy. Ročne dokážeme rozhodiť maštaľ-
ný hnoj na 200 ha, v dávke 40 t/ha.“

Výkrm býkov je sústredený na hospo-
dárskom dvore v  Rudlove. Kvalitné hovä-
dzie mäso z  miestneho chovu nekončí len 
v  zahraničí, ako sa to u  nás často stáva, 
ale dostáva sa tiež na bitúnok v Košiciach. 
K  živočíšnej výrobe treba započítať aj 50 
„živých kosačiek“ – oviec, prevažne pleme-
na Zušľachtená valaška, ktoré sa pasú na 
13-hektárovom hospodárskom dvore v  Soli 
a na 6-hektárovom v Rudlove.

Keďže družstvo vlastní len jeden kom-
bajn, pri žatevných prácach kooperujú s jed-
ným podnikom zo Spiša. V miestnych pod-
mienkach sa osvedčila príprava pôdy pod 
jariny hlbokou orbou. Minimalizujú len pred 
sejbou ozimných plodín. K udržaniu pôdnej 
úrodnosti prispieva podrývanie, ročne vyše 
100 ha. Najnovšie pribudli štyri traktory John 
Deere, najvýkonnejší z  nich je s  typovým 
označením 8330.

KONTAKT
Agrodružstvo v Soli
094 35 Soľ 12
Predsedníčka: Ing. Helena Hudáková
Mobil: +421/ 905/ 434 104
Tel.: +421/ 57/ 4496 391
e-mail: agrosol@slovanet.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 655 ha
Počet stálych pracovníkov 38
Výnosy 1 930 798 eur
Zisk pred zdanením 328 001 eur

Na čele družstva stojí Ing. Helena Hudáková.

Pri traktoroch dominuje značka John Deere.

Na živočíšnu výrobu sa v Soli pozerajú aj ako na zdroj cennej výživy pôdy. 
Ročne zapracujú maštaľný hnoj na približne 200 ha.
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PVOD Mokrance dosahuje výborné 
výsledky aj v chove dojníc a ošípaných

Ak sa vyberieme južnou trasou sme-
rom na východ do Košíc, za Moldavou 
nad Bodvou prechádzame cez chotár 

Poľnohospodárskeho výrobno-obchodné-
ho družstva Mokrance. Podnik dosahuje 
dlhodobo výborné výsledky a pritom naďa-
lej rozvíja aj ekonomicky náročnú živočíšnu 
výrobu – chov dojníc a výkrm ošípaných. Za 
dobrým hospodárením možno hľadať stabil-
ný kolektív zamestnancov: najmä v  radoch 
manažmentu nebola za posledných 25 rokov 
takmer žiadna fluktuácia.

Novodobá história družstva v  Mokran-
ciach sa začala písať v  roku 1993, keď sa 
odčlenilo od dovtedy najväčšieho podniku 

v okrese Košice-okolie (6 600 ha). Po rozde-
lení začalo hospodáriť na 1 780 ha. Po vydaní 
náhradných pozemkov sa výmera postupne 
ustálila na súčasných 1 510 ha poľnohos-
podárskej pôdy, z ktorých je 1 460 ha ornej. 
Hlavný a jediný hospodársky dvor sa nachá-
dza v Mokranciach. Kataster tejto obce tvorí 
aj väčšinu družstevného chotára, čiastočne 
zasahuje ešte do susedného Budulova

V  osevnom postupe majú približne rov-

naké zastúpenie hustosiate obilniny a kuku-
rica, zaberajú 500 hektárov. Dvanásť percent 
pôdy zvyknú družstevníci vysiať repkou olej-
nou. Na menších plochách pestujú ešte sl-
nečnicu a  krmoviny na ornej pôde. Na 300 
ha nepestujú silážnu kukuricu len pre po-
treby vlastnej živočíšnej výroby, ale tiež pre 
odberateľa – bioplynovú stanicu v  Moldave 
nad Bodvou.

Tohtoročné sucho zasiahlo aj poľnohos-
podárov z  Mokraniec. Miestne ťažké pôdy 
však dokážu lepšie udržať vlahu, preto na-
príklad pri ozimných obilninách zaznamenali 
len o 5 percent nižšie úrody oproti dlhodobé-
mu priemeru. Vývoj počasia na jar viac ubral 

z plánovaných úrod ich jedinej jarnej obilniny 
– pšenice. Túto plodinu pestujú väčšinou na 
osivo, sú aj držiteľom licencie. Množia tak-
tiež ozimnú pšenicu a vlastnia modernú po-
zberovú linku na čistenie osiva. Tieto služby 
ponúkajú aj ďalším podnikom. Horšie to bolo 
s  úrodami pri repke, tie boli nižšie až o  25 
percent a  priemerne pozberali v  Mokran-
ciach z hektára len po 2,4 tony.

Veľa poľnohospodárskych podnikov na 
Slovensku zrušilo živo-
číšnu výrobu, ktoré im 
vytváralo stratu. PVOD 
Mokrance je jedným z prí-
kladov, ktoré dokazujú, že 
možno byť úspešným aj 
pri zachovaní chovu doj-
níc a  ošípaných. V  chove 
hovädzieho dobytka, na 95 
percent čistého plemena 
Holštajn, majú uzatvorený 
obrat stáda. Celkový stav 
je 430 kusov, z  toho 170 
dojníc. Pochváliť sa možno 
špičkovou úžitkovosťou, 
v  minulom roku dodávali 
do michalovskej mliekar-
ne od jednej dojnice po 
10 220 l mlieka denne. Pri 
ošípaných sa družstevníci 

špecializujú na výkrm. Odstavčatá nakupujú 
od slovenských dodávateľov a ročne vyrobia 
okolo 160 ton bravčového mäsa. Produktom 
živočíšnej výroby, mimoriadne cenným pre 
výživu plodín, je maštaľný hnoj. V  Mokran-
ciach ročne vyhnoja okolo 150 ha, v dávke 
35 – 45 t/ha.

Družstvo je mechanizáciou vybavené pl-
nohodnotne pre všetky práce. Ako hovorí 
predseda Ing. Alexander Korcsmáros: „Mať 
vlastnú techniku je prvý predpoklad, aby sme 
vedeli vyrobiť kvalitné objemové krmoviny.“ 
Dopravu zabezpečujú predovšetkým pros-
tredníctvom veľkokapacitných traktorových 
prívesov, preto vlastnia väčší počet traktorov 
strednej výkonovej triedy. Napríklad pri silá-
žovaní vedia denne pozberať až 700 ton. Na 
hospodárskom dvore dominujú zelené stroje 
s jeleňom v logu – John Deere. Vo vozovom 
parku 12 traktorov tejto značky dopĺňajú tri 
kombajny. Len rezačka je od iného výrobcu – 
Claas Jaguar 830. Výkon traktorov sa pohy-
buje od 75 do 280 koní. Najnovším a najvý-
konnejším je John Deere z modelového radu 
8000 R. Najstarší, ale stále plne používaný 
– tento prívlastok patrí 22-ročnému traktoru 
s typovým označením 8300.

Manažment PVOD Mokrance sa snaží 
pravidelne investovať do nových technoló-
gií. V tomto roku bola najväčšou investíciou 
úpravovňa kŕmneho obilia za 350-tisíc eur. 
Ďalšie peniaze by mali v budúcom roku sme-
rovať do živočíšnej výroby.

KONTAKT
Poľnohospodárske výrobno-
obchodné družstvo Mokrance
045 01 Mokrance 494
Predseda:  
Ing. Alexander Korcsmáros
Mobil: +421/ 905/ 513 659
Tel.: +421/ 55/ 4602 024
e-mail: pvodmokrance@stonline.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 510 ha
Počet stálych pracovníkov 39
Tržby 1 951 404 eur
Zisk po zdanení 9 955 eur

Miestny chov dojníc patrí k najlepším na Slovensku.

PVOD Mokrance vlastní 12 traktorov značky John Deere.

Ing. Alexander Korcsmáros v sklade s modernou 
pozberovou technológiou.
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Uspieť s cukrovou repou je čím ďalej 
ťažšie. Aj v Kukučínove

Od cieľa našej cesty 
– Kukučínova, nás 
delí už len jedna 

obec. Ešte predtým, ako 
sa do nej dostaneme, pre-
chádzame okolo mäso-
kombinátu, ktorý v  minu-
losti poskytoval prácu viac 
ako 500 zamestnancom 
a zabezpečoval odbyt oší-
paných zo širokého okolia. 
Sme v  Zbrojníkoch a  ta-
mojší spracovateľ už roky 
nefunguje.

Pustý areál bývalého 
významného mäsokombi-
nátu vystrieda už o niekoľ-
ko kilometrov ďalej úplne 
iný pohľad. Na konci obce 
Kukučínov sa nachádza hospodársky dvor 
tamojšieho družstva. Aj to patrilo k  dodá-
vateľom ošípaných pre blízkeho spracova-
teľa. Jeho krach v prvom desaťročí nového 
tisícročia síce významne pocítilo, ale výroby 
bravčového mäsa sa družstevníci nevzdali. 
Nerezignovali ani na iné oblasti hospodá-
renia. Aj vďaka tomu areál kukučínovského 
družstva pulzuje životom. Už na prvý pohľad 
vidieť organizmus dobre zvládnutých výrob-
ných procesov, ktoré fungujú prirodzene 
a samostatne.

Niekoľko desiatok zamestnancov a najmä 
brigádnikov sústredených na hospodárskom 
dvore odchádza zberať hrozno do vinohra-
du. Ďalší pracujú na príprave senáže, keď 
začiatkom septembra kosia už šiestu kosbu. 
Pred chvíľou odišiel z dvora aj traktor so se-
jačkou, ktorý doseje časť repkového poľa, 
ktoré zlikvidoval škodca. O nemalý ruch sa 
stará aj živočíšna výroba. Chov ošípaných 
tvorí 50 prasníc a predseda družstva Zoltán 

Cibula ho považuje za samozrejmú súčasť 
podniku. Vo výrobe mlieka vlani dosiahli dva 
významné míľniky. Prvý spočíva v prekroče-
ní 10-tisíc litrovej priemernej úžitkovosti na 
dojnicu a druhý v dodaní historicky najvyš-
šieho množstva surového kravského mlieka. 
Dostali sa na úroveň 2,3 milióna litrov mlieka.

Priestory pre chov hovädzieho dobytka 
majú v  družstve z  veľkej časti zrekonštruo-
vané. V  minulom i  v  tomto roku prechádza 
postupnou obnovou posledný neopravovaný 
objekt. Dokonca aj tie, ktoré boli v nedávnej 
minulosti prestavané, potrebujú občas opra-
vu, ktorú v čase rekonštrukcie nepredpokla-
dali. „Aktuálne robíme v jednom objekte no-
vú betónovú podlahu. Ak si uvedomíme, že 
ten priestor vydržal v dobrom stave viac ako 
40 rokov, ide naozaj o  zaslúženú obnovu,“ 
hovorí Zoltán Cibula.

Kým vlaňajší rok bol z hľadiska živočíšnej 
výroby v niektorých oblastiach rekordný, pri 
rastlinnej výrobe boli komodity, ktoré doslo-

va prepadli. „Najväčší výpadok úrody bol vo 
vinici. Spôsobil ho jarný mráz, ale svoje sto-
py na úrode zanechala aj prudká zima v roku 
2016,“ tvrdí predseda.

Vinohrad je napriek občasným výkyvom 
neoddeliteľnou súčasťou družstva. Najlep-
šie to dokazuje fakt, že v tomto roku dosadili 
v sedemnásťhektárovom vinohrade približne 
5-tisíc jedincov, ktoré nahradili vypadnuté 
korene viniča. Zefektívnili tak výrobu. Postre-
kovač pri ošetrovaní riadkov totiž nerozlišuje, 
či je rastlina na svojom mieste, alebo chýba. 
Ak je „vypadnutých“ priveľa koreňov, platíte 
za chemickú ochranu niečoho, z čoho už ro-
ky nemáte žiadny úžitok.

„Veľmi zle sa mi hovorí o cukrovej repe. 
Jej úroda vlani dosiahla 68 ton pri cukorna-
tosti 15,6 percenta. Nie je to síce najhoršia 
úroda, ale bez podpôr by táto plodina skon-
čila na nule,“ prechádza na inú tému Zoltán 
Cibula. Spomína pritom na obdobie pred 
20-30 rokmi, keď boli vďační za úrody prevy-
šujúce 40-ton. Už takéto výsledky znamenali 
ekonomický profit. Región Levíc je pritom od 
nepamäti predurčený na pestovanie repy. 
Veď ešte po vojne tu existovala úzkokoľajná 
železnica, ktorá prepravovala úrodu priamo 
do cukrovaru v Pohronskom Ruskove. Dnes 
vozia repu až do Serede. Melasu alebo rezky 
z cukrovaru používajú na kŕmenie. „Tak, ako 
k rezňu patrí uhorka, aj do kŕmnej dávky ho-
vädzieho dobytka patrí táto súčasť,“ myslí si 
predseda družstva.

Racionalizáciu výroby, ktorá sa zväčša 
končí pri troch, maximálne štyroch poľných 
plodinách a živočíšnej výrobe pozostávajúcej 
napríklad z chovu kráv bez trhovej produkcie 
mlieka, považujú tamojší hospodári za neprí-
pustnú. „Nedá sa jednoznačne povedať, že 
nebudem robiť tú alebo onú plodinu. Osev-
ný postup je z agronomického hľadiska ne-
smierne dôležitý a každé jeho narušenie sa 
nám časom môže vypomstiť,“ uvedomuje si 
Zoltán Cibula.

Ten neplánuje jeho zúženie. Skôr sa pri 
bežných výrobných otázkach čoraz viac zao-
berá aj obchodníckou činnosťou. V minulom 
roku dobre odhadol vývoj pri repke a znač-
nú časť úrody predal ešte v zime. V prieme-
re utŕžil takmer štyristo eur za tonu. Tí, ktorí 
predávali po zbere, sa často museli uspokojiť 
s cenou nižšou aj o päťdesiat eur za tonu.

Tento rok sú s  úrodami aj s  cenami 
v družstve spokojnejší. Neúroda v okolitých 
štátoch sa ich tak výrazne nedotkla, ale 
európske ceny ovplyvnila. Zdá sa, že tento 
rok bude k poľnohospodárom z Kukučínova 
priaznivejší, ako ten vlaňajší.

KONTAKT
Kukučínov – 
Poľnohospodárske družstvo
937 01 Kukučínov 112
Predseda: Ing. Zoltán Cibula
Tel.: +421/ 36/ 7799 197
Mobil: + 421/ 905/ 530 251
e-mail: pdkukucinov@gmail.com

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 133 ha
Počet zamestnancov 38
Zisk po zdanení 15 258 eur

Zoltán Cibula uprednostňuje stabilných partnerov.  
Pri pestovaní viniča ním je Víno Levice.

Najnovšie investovali v družstve do šmykom riadeného nakladača od slovenského výrobcu.
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PD Brezina Pravotice bude medzi 
spotrebiteľmi čoraz známejšie

Mnohí poľnohospodári v  posledných 
rokoch upustili od chovu ošípaných. 
Za poklesom produkcie je viacero 

faktorov – od zníženia nákupných cien po 
vstupe do EÚ, respektíve od ich vyrovnania 
so spoločným európskym trhom, až po ruše-
nie domácich porážacích kapacít a orientá-
cia mäsopriemyslu na častejší nákup poraze-
ných kusov zo zahraničia.

Dnes chov ošípaných u  poľnohospodá-
rov s  klasickou štruktúrou výroby dožíva. 
Výnimkou sú snáď len špecializovaní chova-
telia, ktorí investovali obrovské prostriedky 
do technológií, vzdelávania a  rôznych opti-
malizačných riešení, takže chov ošípaných 
vnímajú ako svoj hlavný biznis. Celú výro-
bu podriadili tomu, aby boli v  tejto oblasti 
úspešní. Medzi nimi sú nezriedka zahraniční, 
ale aj domáci producenti.

Paradoxom je, že práve chov ošípaných 
sa vďaka obrovskej turbulencii a  vykryšta-
lizovaniu najlepších chovateľov stal jednou 
z  najmodernejších a  najefektívnejších výrob 
v rámci domáceho agrosektora. Zostali naj-
lepší, ale aj tým je potrebné podať pomocnú 
ruku, aby sa rozvíjali, rozširovali a  podarilo 
sa im zvrátiť katastrofálny stav v podiele do-
máceho bravčového mäsa na pultoch našich 
obchodov. K aktuálnym požiadavkám, ktoré 
domáci chovatelia opakovane vznášajú – 
ako podpora domácich porážacích kapacít 
a  zvýšenie štátnych podpôr do chovu – sa 
pridáva jedna veľmi horúca. Ochrániť hrani-
ce, a  tým zabezpečiť, aby sa na Slovensko 
z  okolitých štátov nezavliekol nebezpečný 
africký mor ošípaných.

Strach z  tejto nákazy má aj Ľuboš Po-
doba, predseda družstva z  Pravotíc. Mora-
va, kde mor prepukol ešte v  roku 2017, je 
vzdialená len niekoľko desiatok kilometrov 
a  on má s  chovom ošípaných veľké plány. 
Aj keď popiera všetko to, čo sme vymeno-
vali v  predchádzajúcich riadkoch. Nie je to 
hlavný biznis pravotických družstevníkov, ani 
do samotného chovu výrazne neinvestovali. 
Napriek tomu si trúfajú pokračovať v  cho-

ve ošípaných, dokonca ho rozšíriť. Pomôcť 
tomu má spracovanie mäsa na regionálne 
špeciality, ktoré spustili v septembri. Ľuboš 
Podoba verí, že práve toto rozhodnutie bu-
de základom zachovania a rozšírenia chovu 
ošípaných. Kým v  súčasnosti tvorí základ-
né stádo 30 prasníc, do budúcnosti by ich 
malo byť 50. Ročne chcú spracovať a  cez 
svoje vlastné kanály odpredať celú pro-
dukciu z  1  200 až 1 300 kusov ošípaných. 
„Chováme tradičné plemená, ktoré poznali 
aj naši otcovia. Nové hybridy ošípaných sú 
vyšľachtené tak, aby slanina nedosahovala 
ani jeden centimeter. My však do výrobkov 
aj pre zákazníkov potrebujeme aj slaninu, aj 
masť,“ hovorí predseda.

Spotrebiteľom zo svojej vlastnej predaj-
ne ponúkajú tradičné zabíjačkové výrobky, 
šunky, salámy či párky. Nepôjdu cestou pri-
dávania konzervačných látok typických skôr 
pre veľkospracovanie. Majú záujem ponúkať 
kvalitu, aj keď Ľuboš Podoba si uvedomuje, 
že spotrebiteľ si už často na niektoré farby 
a priemyselné chute zvykol. „Najlepšie to vi-
díme pri šunke alebo lunchmeate, kde sme 
obmedzili používanie dusitanových zmesí. 
Výsledkom je, že mäso nie je také ružové, ale 
skôr sivé,“ uvádza príklad.

Novozriadená predajňa nemá len sor-
timent z  vlastnej výroby, ale osloviť chcú 
aj ďalších dodávateľov z  okolia. Tamojší 
predseda ich dobre pozná, veď tento rok už 
deviaty raz spoločne pripravili festival chutí 
a umu roľníkov a spracovateľov z okolia Bá-
noviec nad Bebravou – Mňam fest.

Zaujímavosťou je, že pravotické družstvo 
sa bude orientovať aj na mäso z diviny. Preto 
vybudovali aj samostatnú výrobňu, aby mohli 
obohatiť sortiment o zverinu. Hlavnou moti-

váciou bolo, že premnožená lesná zver spô-
sobuje škody na plodinách. Je to dôsledok 
nízkych plánov odstrelu a ani tie často poľov-
níci nenapĺňajú. Ľuboš Podoba si myslí, že 
ak budú poľovnícke združenia motivované 
slušnými výkupnými cenami, odstrel zvierat 
v regióne sa zvýši. „Realizovať takýto projekt 
nebolo vôbec jednoduché. Najťažšia bola 
administratíva a rôzne povolenia. Teraz sme 
však pripravení začať,“ tvrdí predseda.

Tamojší región je sídlom viacerých pes-
tovateľov ovocia. Vlani sa k  nim pridalo aj 
družstvo v Pravoticiach, kde na šesť hektá-
rovej parcele vyrástol na jednej polovici mar-
huľový a  na druhej broskyňový sad. Zvolili 
také druhy ovocia, ktoré by vedeli v prípade 
nízkych cien alebo nárazového zberu dobre 
finalizovať.

Vlani bolo v oblasti Bánovecka mimoriad-
ne sucho, čo sa prejavilo aj na úrodách plo-
dín. Boli najnižšie za posledné tri roky. Naj-
viac utrpela kukurica. Pestujú ju na zrno, ale 
aj na siláž. Tá je spolu so senážou základom 
kŕmnej dávky pre takmer 400 pravotických 
dojníc. „Medzi rokmi 2016 a  2017 sa nám 
podarilo výrazne zvýšiť úžitkovosť hovädzie-
ho dobytka. Zamerali sme sa na paznechty, 
na kvalitu výživy, ale aj na výber vhodného 
býka. To, že naša päťročná práca začala pri-
nášať úžitok najmä vlani, je výsledok snahy 
a vedomostí ľudí v živočíšnej výrobe,“ prízvu-
kuje Ľuboš Podoba.

Po ošípaných ide o ďalšiu oblasť, ktorá to 
má u  tamojších hospodárov isté. Predseda 
družstva už dlhší čas sleduje možnosti, ako 
zabezpečiť financovanie nového kravínu. Ten 
by pomohol ďalšiemu nárastu produkčných 
ukazovateľov i ekonomike chovu.

A  neobáva sa prepadu cien surového 
kravského mlieka? Nemá záujem aj tu postu-
povať formou spracovania mlieka? „Všetko 
je možné. Čomu dnes povieme nie, zajtra 
sa to môže javiť ako relatívne správne a po-
zajtra už hľadáme cesty, ako to zrealizovať,“ 
pripúšťa predseda.

KONTAKT
PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo
956 35 Pravotice 140
Predseda: Ing. Ľuboš Podoba
Tel.: +421/ 38/ 7687 335
e-mail: sekretariat@pdbrezina.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 388 ha
Počet pracovníkov 71
Zisk po zdanení 61 000 eur

Ľuboš Podoba v novozaloženom sade.

Rastlinná výroba dostáva výrazne zhodnotenie vďaka 
chovu zvierat.

Nová predajňa v Pravoticiach.
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PD Senica je efektívny výrobca 
s jurkovičovskou tradíciou

Začiatkom leta 2018 otvorili va Poľno-
hospodárskom družstve v Senici novú 
farmu pre 350 dojníc. Investícia v hod-

note 1,4 milióna eur sústredila na seba po-
zornosť hneď z dvoch dôvodov: v čase, keď 
sa ostatní poľnohospodári sťahujú z výroby 
mlieka, Seničania ju posilňujú. No nielen 
týmto rozhodnutím plávajú proti prúdu. Far-
mu vybudovali za vlastné zdroje plus úver. 
Žiadosť o projekt im totiž pracovníci Pôdo-
hospodárskej platobnej agentúry zamietli.

Nemá zmysel skúmať dôvody, prečo sa 
tak stalo. Jedno je isté – s odstupom času 
vidno, kto to so slovenským poľnohospo-
dárstvom myslí vážne a  je naozaj poctivým 
hospodárom a kto neraz iba deklaruje záu-
jem. Akýmsi dodatočným morálnym oce-
nením kurzu senických družstevníkov môže 
byť fakt, že farmu prišla slávnostne otvoriť 
podpredsedníčka vlády a  ministerka pôdo-
hospodárstva Gabriela Matečná.

Kto trochu pozná rozloženie síl a  kvalitu 
slovenských poľnohospodárskych podnikov, 
určite vie, že senické družstvo vždy patrilo 
k solídnym firmám. Podnik v dnešnej podo-
be vznikol pred 43 rokmi, keď sa päť men-
ších JRD z  obcí v  okolí Senice zlúčilo do 

JRD  9.  mája Senica. Tým vzniklo družstvo 
s  tisíckou členov a  650 pracovníkmi. Dnes 
dáva prácu 166 pracovníkom, čo je najmä 
výsledok permanentnej technologickej re-
volúcie, ktorou prechádza poľnohospodár-
stvo. Aj tak však družstvo s výmerou 4 120 
hektárov patrí k najväčším zamestnávateľom 
v okresnom meste.

V  období, keď sa tlačí na produktivitu 
práce a  personálne zoštíhľovanie, v  Senici 
si uvedomujú záväzok voči zakladateľom 
družstva. Povinnosťou podniku je nielen 
produkovať zisk, ale garantovať efektívnou 
zamestnanosťou ľuďom sociálne istoty. Aj 
to je jedna z funkcií družstva – veď zaklada-
teľ prvého svojpomocného družstva nielen 
v Sobotišti, ale aj v Európe Samuel Jurkovič 
mal na mysli práve tento moment.

Ak sa vrátime k nedávno otvorenej farme, 
zistíme, že je pokračovaním Jurkovičovej 
myšlienky v súčasných podmienkach. Je to 
živočíšna výroba, ktorá prispieva k  tvor-
be pracovných miest a dáva tak viac práce 
v poľnohospodárstve. A  to nie je jediný as-
pekt chovu hovädzieho dobytka. Veď, tam, 
kde sú dojnice, sa dorábajú krmoviny, lucer-
na, to znamená, že aj pôda je zdravšia. Lu-
cerna je prirodzený meliorátor pôdy a to ešte 
nehovoríme o tom, že maštaľný hnoj prispie-
va k udržaniu prirodzenej úrodnosti pôdy.

Má vôbec zmysel pripomínať takéto 
samozrejmé veci, ktoré sa kedysi dedili 
z  otca na syna a  ktoré presne vysvetlili do 
najmenších detailov na strednej a  vysokej 
poľnohospodárskej škole? Má, pretože pod 
silným ekonomickým tlakom sa slovenské 
poľnohospodárstvo zmenilo, podniky sa za-
čali zbavovať živočíšnej výroby. Vidíme to na 
slovenskom vidieku, stáva sa monotónnym, 
jednotvárnym.

Ale keď vojdeme do chotára PD Senica, 
objavíme poctivú pôvodnú poľnohospodár-
sku krajinu. Pestujú tu mak aj cukrovú repu, 
ďatelinotrávy, takže nečudo, že pôda je tu 
v dobrej kondícii. Bohato rozvrstvená rastlin-
ná výroba teda prospieva pôde a dáva, sa-
mozrejme, ľuďom viac práce.

Vytvoriť stratégiu je vecou manažmentu. 
V  tom senickom sú to predseda Peter Mo-
rávek, podpredseda Peter Španka, vedúci 
rastlinnej výroby Ján Schemmer, šéfka živo-
číšnej výroby Jarmila Jakubovičová a vedúci 
technických služieb Ondrej Remko. Napo-
spol sú to ľudia, ktorí sa narodili v rodinách 
družstevníkov, neraz ide o  druhú či tretiu 
generáciu.

Aj tu kdesi treba hľadať príčinu pev-
nej kontinuity. Nie je to tak dávno, čo ma-
nažment dostal ponuku od viacerých inves-
tičných skupín, aby družstvo zakotvilo v  ich 
bohatom kapitálovom lone. Hon na bohatú 
družstevnú nevestu však nedopadol podľa 
očakávaní investorov – nad egoizmom zví-

ťazila jurkovičovská svornosť. To je v súčas-
nosti nesúcej sa v  znamení veľkých peňazí 
a  individualizmu zriedkavý jav. Hovorí niečo 
o  morálnom kredite pokračovateľov druž-
stva, o  tom, že viac ako peniaze je podnik 
prinášajúci spokojnosť tým, ktorí ho vytvárali.

Nasledovníci si uvedomujú, čo im za-
nechali predchodcovia. Hej, možno eurom 
presne vyčísliť stav majetku, ale v ňom nikdy 
nebude zahrnuté odriekanie zakladateľov, ani 
ich horúce srdce a vášeň robiť spoločne na 
poli aj v maštali. Senické družstvo, to nie je 
iba mlieko, z ktorého miestna mliekareň vy-
rába známy syr ementálskeho typu Havran, 
to nie je len tunajší plemenný chov ošípaných 
či miestna mäsovýroba, na špeciality ktorej 
chodí celé okolie Senice. Seničania sú aj vy-
nikajúci chovatelia koní, ich kobylka Zoriana 
patrí k šampiónom slovenských závodísk.

Ako vnímať družstvo? „Predsa ako podnik 
377 spolupracujúcich podielnikov,“ odpove-
dala pri návšteve družstva na túto otázku 
ministerka pôdohospodárstva a  rozvoja vi-
dieka Gabriela Matečná. Spolu s predsedom 
družstva Petrom Morávkom a  predsedom 
Slovenskej poľnohospodárskej a potravinár-
skej komory Emilom Machom prestrihli pás-
ku novej farmy, ktorá je vybavená izraelskou 
dojárňou pre 2x12 dojníc.

To otvára nové možnosti pri výrobe kvalit-
ného mlieka a vytvára podmienky na to, aby 
sa profesia dojič stala zaujímavou aj pre mla-
dých ľudí. Dostať ich do poľnohospodárstva 
je čoraz ťažšie, ale nové technológie menia 
pohľad na živočíšnu výrobu i pracovné pod-
mienky. Aj z tohto vidno, že v Senici premýš-
ľajú predvídavo, pretože poľnohospodárstvo 
je o kontinuite, o tom, že syn či dcéra raz vy-
striedajú v práci rodičov.

A možno ešte jedna drobná, ale podstat-
ná informácia na záver o  tom, že prosperi-
ta ide ruka v  ruke s  etikou a  úctou k  práci 
tých, čo utvárali ekonomiku a  dobré meno 
družstva v  nedávnej minulosti. Družstevní 
dôchodcovia dostávajú obedy z družstevnej 
kuchyne za symbolické euro a  ženy druž-
stevníčky nákupné poukazy pri oslavách 
MDŽ alebo Dňa matiek.

KONTAKT
PD Senica
Čáčovská cesta 5234/198
905 01 Senica-Čáčov
Predseda družstva: Peter Morávek
Tel.: +421/ 034/ 6987 016
e-mail: pdsenica@pdsenica.eu

Výmera poľnohospodárskej pôdy 4 120 ha
Počet pracovníkov 166
Zisk po zdanení 2017 26 503 eur
Zisk po zdanení 2016 164 230 eur

Muži, ktorí stoja na čele PD Senica: ekonóm Peter 
Španka, predseda družstva Peter Morávek Ján 
Schemmer, ktorý má pod palcom rastlinnú výrobu.

Nový pavilón dojníc PD Senica.

Pásku na novej farme prestrihli predseda SPPK 
Emil Macho, ministerka pôdohospodárstva Gabriela 
Matečná a predseda PD Senica Peter Morávek.
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Logistické sklady odkrajujú z pôdy 
dubnických poľnohospodárov

V oblasti Považia hospodária desaťročia, 
ale až posledné roky strácajú pôdu pod 
nohami. Nezvratne, ako daň za ekono

mický úspech. Ten do regiónu vliala diaľnica, 
ktorá ich na konci deväťdesiatych rokov spo
jila s Bratislavou. Odvtedy sa tu usídlili viace
ré úspešné firmy a tie, ktoré prežili transfor
máciu ekonomiky, chytili druhý dych.

Najvýraznejšie vidieť zmeny pred Dub
nicou nad Váhom. Vznikli tu obrovské haly, 
ktoré zaberajú desiatky hektárov poľnohos
podárskej pôdy. „V  prvom roku budovania 
tejto priemyselnej oblasti medzi Dubnicou 
nad Váhom a  Novou Dubnicou sme prišli 
o  30 hektárov pôdy,“ spomína Anton Reb
ro, predseda Poľnohospodárskeho družstva 
v Dubnici nad Váhom. Odvtedy sa ich chotár 
každoročne zmenší o  5 až 10 hektárov or
nej pôdy. Predseda sa obáva, že o niekoľko 
rokov prídu o celú rovinatú oblasť, ktorej vý
mera presahuje 150 hektárov. „Boli to naše 
najkvalitnejšie pôdy. Dokázali sme tu dopes
tovať šesť ton obilnín z hektára. Ešte väčšiu 
radosť nám robila cukrová repa, ktorej sa tu 
z  hektára v  priemere urodilo aj po 80 ton,“ 
hovorí predseda.

Ďalšie pôdy obhospodarujú družstevníci 
v blízkosti Váhu, ale tie sú ľahké, štrkové bez 
dostatku humusu a úrody sú výrazne nižšie. 
Obilnina sype do štyroch ton a  pestovanie 
cukrovej repy v týchto oblastiach by ekono
miku ovplyvnilo natoľko, že v hre by bolo až 
jej vyradenie z  osevného postupu. „Ročne 
pestujeme okolo 100 hektárov cukrovej repy. 
Cukrovar máme takmer pod oknami a  z  jej 
pestovania nám plynú aj ďalšie výhody. Ide 
najmä o  dodávky cukrovarníckych rezkov, 
ktoré zlepšujú ekonomiku živočíšnej výro
by, a aplikácia saturačných kalov znižuje PH 
v pôde,“ prízvukuje Anton Rebro.

Celkovo v  družstve chovajú 550 kusov 
hovädzieho dobytka, z  čoho je 205 dojníc. 
S  výrobou sú spokojní, lebo ju v  ostatnom 
desaťročí zefektívnili najmä vďaka investí
ciám do modernizácie chovu. Posledným 
prvkom, ktorý ešte neprešiel zásahom stav
bárov a  technológov, je pôrodnica. Jej ob

novu začnú v najbližších mesiacoch. „Pripra
vujeme aj zastrešenie priestoru, kde máme 
búdy pre teľatá a chystáme sa tiež na spev
ňovanie plôch, ktoré potrebujeme na usklad
nenie vakov so senážou,“ vymenúva predse
da družstva.

Chov hovädzieho dobytka aj vďaka dlho
dobým a korektným vzťahom so spracovate
ľom zabezpečuje relatívne dobré ekonomic
ké výsledky. Zásadný problém však môže 
priniesť nedostatok kvalifikovaných ošet
rovateľov a  dojičiek. „Občas ľudia, ktorí sa 
k nám hlásia, zabúdajú na to najdôležitejšie. 
Prácu so zvieratami musíte mať rád. Nejde 
o stroj vo fabrike, ktorý keď sa pokazí, príde 
niekto iný a dá veci do poriadku. Zviera je na 
jednej strane náš výrobný prostriedok, ale na 
druhej aj tvor, ku ktorému musíme preuka
zovať nepretržitú pozornosť. Ak to pracovník 
nedokáže, postupne nám zamieša na prob
lém, ktorý sa neskôr prejaví v plnej nahote,“ 
vysvetľuje Anton Rebro.

Pred manažmentom z  Dubnice nad Vá
hom stojí aj jedna zásadná úloha. Družstvo 
stále patrí medzi významných producentov 
ošípaných v regióne. Ekonomiku tejto čoraz 
menej tradičnej výroby sa pokúšali vylepšiť 
už viac ráz. Modernizovali priestory výkrmu, 
upustili od uzavretého obratu stáda a  naj
novšie prechádzajú zo suchého na vlhké 
kŕmenie. Ale výroba stále produkuje straty. 
Predseda družstva považuje ostatnú investí
ciu do zmeny kŕmenia za poslednú šancu na 
zachovanie chovu. Nemá veľké oči. Chce 
dostať chov ošípaných na nulu. „Technoló
giu, ktorú momentálne inštalujú zamestnanci 
družstva, sme kúpili od predchádzajúce
ho chovateľa. Ten výrobu ukončil. U  nás 
by ukončenie chovu ošípaných znamenalo 

opustiť hospodársky dvor v  Prejtej. Týmto 
krokom by ho niektorí občania zmenili za 
niekoľko mesiacov na ruinu,“ je presvedčený 
Anton Rebro.

Ak hovoril o  poslednej možnosti, medzi 
rečou sa zmienil ešte o jednej, ktorá by moh
la ošípané zachovať. K  rozrábkárni, ktorú 
prevádzkujú už niekoľko rokov, by mohli in
vestovať do spracovania mäsa. Prostriedky 
na technológie by našli, snáď aj ľudí do vý
roby. V oblasti Považia je silná tradícia spra
covania mäsa. Najväčšiu obavu vzbudzuje 
odbyt produkcie. Aj nedávno opustil výrobu 
produktov z bravčového mäsa prvovýrobný 
podnik z  regiónu. A  predseda si uvedomu
je, že zmena v spotrebiteľských návykoch je 
obrovská. Supermarkety pritiahli zákazníkov 
a  veľmi ťažko ich púšťajú do špecializova
ných predajní zameraných na predaj mäsa 
alebo ovocia a zeleniny.

Zmenu životného štýlu demonštruje aj 
predaj mlieka z dvoch automatov, ktoré pre
vádzkujú už takmer desaťročie. Kým v  za
čiatkoch dokázali v  Dubnici vyčapovať 650 
litrov mlieka denne a  v  Ilave viac ako 400, 
teraz sú spokojní, ak presiahnu z jedného za
riadenia 200 litrov.

Spracovať komodity na výrobky je nad
stavba, ktorú si mnohí poľnohospodári po
chvaľujú. No všetci sa zhodujú, že to vôbec 
nie je jednoduchá cesta. Ak však niekto vydr
žal s chovom ošípaných doteraz, má niekoľ
ko tromfov, ktoré bývajú základom úspechu. 
Napríklad vytrvalosť, entuziazmus a  chuť 
zdolávať prekážky.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo 
Dubnica nad Váhom
Kvášovec,  
018 41 Dubnica nad Váhom
Predseda: Ing. Anton Rebro
Tel.: +421/ 42/ 4440 298
Mobil: +421/ 905/ 557 403
e-mail: pddubnica@pddubnica.sk
www.pddubnica.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 180 ha
Z toho orná pôda 969 ha
Počet zamestnancov 35
Počet ošípaných 1 700 kusov

Kvalitná práca pluhov Lemken v chotári dubnického 
družstva.

Anton Rebro potvrdzuje, že kukurica je tento rok na 
Považí v obzvlášť výnimočnej kondícii.

Zber kukurice určenej na kŕmenie.
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V PD KOLTA stabilizácia  
úspešne pokračuje

Ozdravný proces reštrukturalizácie vý-
roby a  hospodárenia v  Poľnohospo-
dárskom družstve KOLTA sa začal 

v  roku 2010 zmenou majiteľov a  výmenou 
vedenia družstva sprevádzaný aj zmenou or-
ganizačnej a výrobnej štruktúry. Jeho dote-
rajší priebeh potvrdil správnosť rozhodnutia 
urobiť v podniku radikálny rez na zastavenie 
úpadku. Vznikla nová organizačná štruktúra, 
v ktorej sa o výrobu a celkový chod družstva 
stará manažment na čele s výkonným riadi-
teľom Ing. Bartolomejom Takáčom. Funkcia 
predsedu družstva je oddelená od výkon-
ných funkcií a do nej bol zvolený Ing. Jozef 
Őszi.

„Po nástupe nového vedenia sme hneď 
na začiatku urobili zásadné kroky, ktoré boli 
aj nepopulárne, ale nevyhnutné, aby sme vy-
kročili k ozdravnému procesu. V súčasnosti 
pokračujeme v  stabilizácii. Pri každodennej 
robote naďalej trváme na dodržovaní osved-
čenej disciplíny a  poriadku a  dbáme na to, 
aby sme robili veci tak, ako sa majú, teda 
v stanovenom čase a v patričnej kvalite. Sa-
mozrejme, postupne, ako nám ekonomická 
situácia dovoľuje, obnovujeme a modernizu-
jeme aj strojový park a do výroby zavádzame 
najnovšie odborné a  praktické poznatky,“ 
prízvukuje Ing. B. Takáč.

V rámci reštrukturalizácie v klasickej poľ-
nej výrobe znížili v družstve počet pestova-
ných plodín, teraz už pestujú len pšenicu, 
ozimný a  jarný jačmeň, repku a  kukuricu. 
Postupne obmedzili a  nateraz už aj vypus-
tili časť špecializovanej rastlinnej výroby vo 
vinohrade. V ovocnom sade v rámci obnovy 
pred dvoma rokmi družstvo založilio orecho-
vý sad na 11,2 ha. Na 150 ha začali pestovať 

aj tekvice na olej. Výkonný riaditeľ zdôrazňu-
je, že predpokladom rozvoja týchto činností 
je mať zabezpečený odber úrody alebo spra-
covanie a  finalizácia produktu. Uvedomujú 
si, že bez nadväznosti výroby na spracovanie 
a odbyt sa nepohnú z miesta. Ing. B. Takáč 

verí, že vyriešením týchto otázok v  budúc-
nosti aj v Kolte bude možné spustiť a rozvíjať 
ďalšie oblasti špeciálnej výroby.

Klimatické zmeny, ktoré v  posledných 
rokoch na celom svete citeľne ovplyvňujú 
prírodné podmienky, si vyžiadali aj v  tomto 
regióne určité zmeny v  technológii výroby 
a ochrany rastlín. Podľa Ing. B. Takáča každý 
rok prinesie niečo extrémne, na čo je potreb-

né reagovať. Napríklad prechod od zimné-
ho obdobia do jari sa prakticky zúžil na pár 
dní a skoršie nastupujúce letné horúčavy sa 
jednoznačne prejavujú už aj na úrodách jed-
notlivých plodín. Naposledy u nich to najviac 
pocítili jarné jačmene, ktoré vplyvom spo-
mínaných okolností nevytvorili alebo zhodili 
odnože. Samozrejme, odrazilo sa to aj na 
výsledkoch: úroda nielenže bola nižšia, ale aj 
menej kvalitná. Horúčavy tohto leta skrátili aj 
vegetáciu kukurice, v  polovičke augusta už 
väčšina porastov bola polosuchá, čo zvyčaj-
ne býva až o mesiac neskôr.

Z  hľadiska doplnenia pôdnej vlahy je 
v Kolte nezávideniahodná situácia. Závlaho-
vý systém tam nie je vybudovaný a nie sú ani 
nadzemné vodné zdroje. Tento nedostatok 
sa snažia v družstve eliminovať pôdoochran-
nými opatreniami, ktoré pri spracovaní pôdy 
od podmietky až po hlboké podrývanie po-
dorničia smerujú k  tomu, aby v maximálnej 
miere zadržali vodu. Zároveň výberom vhod-
ných odrôd, ktoré lepšie znášajú sucho, zni-
žujú riziko strát z nedostatku vlahy. V tomto 
družstve sa dôsledne starajú aj o doplnenie 
zásob výživných látok v  pôde. Robia to na 
základe rozborov a dopĺňajú nielen základné 
prvky výživy, ale aj mikroprvky. Mladý ambi-
ciózny agronóm Ing. Michal Martosy cieľave-
dome a  úspešne aplikuje nové poznatky aj 
z  tejto oblasti. O kvalite jeho práce svedčia 
okresné uznania za dosahované kvalitné vý-
sledky v pestovaní jednotlivých plodín.

V  rámci technického rozvoja v  minulom 
roku doplnili v družstve strojový park o pá-
sový traktor Case Quadtrack s  výkonom 
620 konských síl, ktorý využívajú hlavne pri 
spracovaní pôdy. Nakúpili aj samochodný 
postrekovač AGRIFAC. Aj tieto investície 
naznačujú, že v  nahrádzaní živej pracovnej 
sily vsadili na trend výberu strojov s  vyšší-
mi výkonmi. Na základe výsledkov doteraz 
uskutočnených zmien možno konštatovať, 
že podnik úspešne pokračuje v stabilizácii.

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

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 812 ha
Výnosy 3 153 tis. eur
Náklady 3 106 tis. eur
Počet zamestnancov 19

Nielen Ing. Bartolomej Takáč sa teší z ocenení 
získaných za najlepšie výsledky v rámci okresu.

Ing. Bartolomej Takáč a ekonómka Ľudmila Košíková.

Pásový traktor Case Quadtrack sa osvedčuje pri spracovaní pôdy.



Aktivity Mliečneho fondu 
prispievajú k zvyšovaniu spotreby  
mlieka a mliečnych výrobkov

Do Mliečneho fondu prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka už 11 rokov.  
Za toto obdobie sa zvýšila priemerná ročná spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na obyvateľa o 23 kg.

Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka prispievajú do Mlieč-
neho fondu od roku 2008 v zmysle Odvetvovej dohody rovnakou výš-
kou poplatku za každý kg surového kravského mlieka vyrobeného či 
spracovaného. Z  finančných prostriedkov Mliečneho fondu sa reali-
zujú propagačné a informačné kampane na podporu spotreby mlieka 
a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska. Realizáciu doterajších 
kampaní Objav mlieko, Za SK mliečne výrobky a  Slovenská mliečna 
rodina od začiatku riadia Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka a Slo-
venský mliekarenský zväz.

Propagačná a  informačná kam-
paň Slovenská mliečna rodina 
prebieha od roku 2015. Cieľovou 
skupinou sú deti a ich mamy, kto-
rých preferencie pri výbere mlieč-
nych výrobkov môže kampaň 
ovplyvniť. Od roku 2017/18 je za-

meraná na deti hlavne kvôli edukácii s cieľom vychovať novú generáciu 
spotrebiteľov. Je dôležité, aby deti poznali „cestu mlieka“, že mlieko 
nerastie v krabici na pultoch obchodov, ale že pochádza od skutočných 
kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí farmári denne starať.

Od septembra 2017 sa realizuje aj pokračovanie úspešného projektu 
Adoptuj kravičku. V rámci Dňa otvorených dverí navštívilo farmy takmer 
1800 ľudí. Verejnosť mohla ochutnať slovenské mliečne výrobky na vý-
stavách Danubius Gastro, Agrokomplex a MňamFest. Vyrobilo sa 7 pro-
duktových videí o výrobe masla, polooštiepka, tvarohu, smotanového jo-
gurtu, parenice, syrov niva a eidam a 5 mikrodokumentov o slovenských 
mliečnych farmároch. So slovenskými mliečnymi výrobkami sa varilo 
v relácii Tajomstvo mojej kuchyne a prezentovali sa aj v relácii Dámsky 
klub. Deti sa oslovujú cez časopisy Včielka, Macko Pusík a Fifík, a cez 
čítanky pre 1. až 4. ročníky základných škôl. Vo Veľkej súťaži s kravičkou 
sa odmenili 3 jednotlivci a 3 školské triedy. Na Mliečnych raňajkách pre 
novinárov sa preberali aktuálne horúce témy v sektore výroby mlieka aj 
aktivity propagačnej kampane. Iba za obdobie prvého polroka 2018 sa 
vďaka týmto aktivitám objavili slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia 
mlieka v médiách až 85-krát, z toho až 17-krát v televízii a rozhlase.

V septembri 2018 spustili organi-
zátori kampane NOVÚ HRU pro-
jektu Adoptuj kravičku, do ktorého 
pri jeho reštarte pred rokom po-
núklo 73 hospodárskych dvorov 
11-tisíc kravičiek na virtuálnu 
adopciu. Doteraz si deti adopto-

vali takmer 3000 kravičiek. Na ich adopciu potrebovali zadať do hry 
10 (školské kolektívy 40) EAN kódov slovenských mliečnych výrobkov 
označených SK oválom. Aby sa proces zadávania EAN kódov uľahčil, 
organizátori investovali do vývoja mobilnej aplikácie Adoptuj kravič-
ku – Skener, ktorým sa EAN kódy naskenujú jednoducho a rýchlo. Dá 
sa zdarma stiahnuť z App Store a Google Play Store.

V NOVEJ HRE Adoptuj kravičku sa 
deti môžu stať ozajstnými mlieč-
nymi farmármi. Vynovená hra 
odzrkadľuje reálnu každodennú 
starostlivosť slovenských farmá-
rov o kravičky. Poukazuje na to, že 
aby kravičky dávali veľa kvalitné-

ho mlieka, musia ich deti tiež denne nakŕmiť, napojiť a postarať sa o ne. 
To, ako vzorne sa o svoje kravičky budú deti starať, sa ukáže na množ-
stve vytvoreného mlieka v jej vemene. Nadojené surové mlieko môžu 
deti predať, aby zaň získali prostriedky na vybudovanie farmy. Môžu 
dokúpiť nádrž na mlieko, welfare, sklad krmiva, mliekareň, jogurtáreň 
a syráreň. V spracovateľských podnikoch sa v hre odráža skutočnosť, 
že na ten-ktorý mliečny výrobok sa spotrebuje iné množstvo mlieka.
Od novej hry realizátori projektu očakávajú rozšírenie povedomia verej-
nosti o prvovýrobe a spracovaní surového mlieka a zvýšenie konzumá-
cie kvalitného slovenského mlieka a mliečnych výrobkov.

Mliečny fond starostlivo plánuje ďalšie aktivity, ako sú Mliečne hliadky 
na školách, a zvažuje nasadenie 5-tich mikrodokumentov o farmároch. 
Tie, rovnako ako dokumentárny film Aká je pravda o mlieku, ktorý vzni-
kol vďaka Mliečnemu fondu a bol viackrát odvysielaný na RTVS, majú 
veľký potenciál zaujať.

www.adoptujkravicku.sk  www.slovenskemlieko.sk  FACEBOOK/Adoptuj kravičku  FACEBOOK/Slovenské mlieko
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V Mestečku, v družstve klasického 
strihu, vám ušijú aj kabát

Polstoročnicu existencie oslávi-
lo Poľnohospodárske družstvo 
v Mestečku publikáciou, ktorá 

mala podtitul Kronika družstva, kto-
ré prežilo. Písal sa rok 2008 a poľ-
nohospodárstvo sa nenachádzalo 
v jednoduchej situácii. Do Európskej 
únie sme vstupovali len so štvrtino-
vými priamymi platbami a  neistými 
národnými doplatkami. Moderný 
cukrovar v Dunajskej Strede bol čer-
stvo zavretý, trh s ošípanými zažíval 
obrovský otras, z ktorého sa doteraz 
nespamätal, a mliečna výroba sme-
rovala do prvej vážnej mliečnej krízy. 
Začiatok nového tisícročia neprial 
klasickej štruktúre poľnohospodár-
stva. Do popredia sa dostala žltá 
farba polí, ktorá vytláčala klasickú 
rozmanitosť. Tí, ktorí zamestnávali, rozvíjali 
živočíšnu výrobu alebo neupustili od pridru-
ženej výroby, nezažívali jednoduché obdo-
bie. Samotný podtitul dnes už desaťročnej 
publikácie o  družstevníkoch z  Mestečka to 
pomenúva celkom presne. Prežiť nebolo sa-
mozrejmé.

Dnes sa píše rok 2018 a družstvo na po-
medzí stredného a horného Považia oslavuje 
60 rokov svojej existencie. Pesimistom sa 
môže zdať, že situácia v poľnohospodárstve 
nie je ani dnes priaznivá. Reálne a  triezve 
zhodnotenie napríklad značným záujmom 
bánk o  rezort poskytuje jasnú odpoveď na 
to, či je odvetvie atraktívne. K väčšej „efek-
tívnosti a atraktivite“ si mnohí investori, ktorí 
sa vyrojili so záujmom o rezort najmä v os-
tatných desiatich rokoch, dokážu pomôcť 
napríklad zrušením živočíšnej výroby.

Týmto smerom sa nikdy neuberali v Mes-
tečku. V  družstve už desať rokov pracuje 
stabilne 250 zamestnancov, čím sa v  rámci 
aktuálneho vyhodnotenia Top Agro dostali 
na tretie miesto v  počte zamestnancov na 
100 hektárov. Ak by sme do vyhodnotenia 
nezahrnuli špeciálne ovocinárske alebo ze-
leninárske podniky, tak sú prví! Pracovná 

náplň pre takúto armádu ľudí sa dá zabezpe-
čiť len bohatou pridruženou výrobou, výkon-
nou živočíšnou výrobou, spracovaním alebo 
technickými službami. Všetko to v Mestečku 
funguje a do všetkého investujú.

V kovovýrobe nedávno pribudlo nové za-
riadenia na rezanie materiálov, gumovýroba 
získala stroje na sekanie i  valcovanie gumy 
a  opravy neobišli ani krajčírsku dielňu. Pri-
družené výroby zamestnávajú v  Mestečku 
a  okolí viac ako sto ľudí. Družstvo ich na 
rozdiel od mnohých iných podnikov udržalo 
a  rozvíjalo. Za týmto rozhodnutím sú najmä 
dvaja muži. Bývalý predseda Ladislav Chu-
páč a jeho nástupca Peter Ježo.

Pridružená výroba pokračuje aj vďaka to-
mu, že priemyselné podniky, s ktorými JRD 
kooperovalo pred spoločensko-ekonomic-
kými zmenami, vyrábajú doteraz. Dlhodobo 
vzájomne spolupracujú a nekonkurujú si. Ho-
voríme najmä o výrobcovi pneumatík Conti-
nental alebo odevnom podniku Makyta.

„V  gumovýrobe sa orientujeme na výro-
bu železničných prejazdov, dilatačných mo-
dulov na diaľnice či britov na radlice, ktoré 
odhŕňajú sneh. Pri odevnej výrobe ide najmä 
o  ťažkú konfekciu ako kabáty alebo bundy, 
ktorú šijeme aj pre známe európske značky,“ 
informuje Peter Ježo.

Tak, ako na rastlinnú výrobu, aj na prie-
myselnú produkciu vplýva počasie. Pri mier-
nej zime sa výroba kabátov znižuje aj o 15 až 
20 percent. Zimy bez snehu znižujú aj potre-
bu ochranných gúm na radlice. Gumárenský 
sortiment preto rozširujú napríklad o  želez-
ničné podložky určené pre vysoké rýchlosti. 
„Väčšina pridružených výrob je pozostatkom 
z minulosti. Pokiaľ si dokážu na seba zaro-
biť a zamestnávajú ľudí z okolia, chceme ich 
rozvíjať,“ dodáva Peter Ježo. V rámci kovo-
výroby už niekoľko rokov spolupracujú s nit-
rianskou firmou Grasrenov, pre ktorú vyrába-
jú rôzne typy lúčnych brán.

Najnovšou výrobou, do ktorej sa podnik 
pustil len pred necelými desiatimi rokmi, je 
spracovanie mlieka. Najskôr začali opatrne. 

Dnes ponúkajú široký sortiment kyslomlieč-
nych výrobkov a syrov. Výnimkou nie sú ani 
produkty z  ovčieho alebo kozieho mlieka. 
„Napriek tomu, že aj vďaka odbytovému 
družstvu sme mali ešte donedávna korekt-
né vzťahy s neďalekou mliekarňou v Červe-
nom Kameni, v  čase prvej vážnej mliečnej 
krízy sme sa rozhodli začať so spracovaním 
mlieka aj my. Výbornú odborníčku, ktorá 
vdychuje život celému spracovaniu, sme 
našli v  technologičke mliekarne Michaele 
Duháčkovej,“ pochvaľuje si výber predseda 
družstva. V zapätí svoje tvrdenie dokazuje jo-
gurtmi ochutenými kombináciami višňa-mak, 
rakytník alebo med a citrón.

„Uvedomujeme si, že musíme ponúknuť 
to, čo nie je bežné. Prečo by spotrebiteľ ku-
poval naše jogurty, ak by sme mu predávali 
len tradičné jahodové, čučoriedkové či čoko-
ládové príchute?“ pýta sa predseda. Produk-
ciu speňažujú v dvoch vlastných predajniach, 
ale aj v  lokálnych obchodných prevádzkach 
umiestnených od Trenčína až po Žilinu.

Pri dodávkach mlieka, ktoré nespracujú vo 
vlastnej mliekarni, je Peter Ježo hrdý, že kva-
lita chovu Slovenského strakatého dobytka 
zabezpečila len minimálny obsah sporotvor-
ných anaerobných baktérií. Tento parameter 
je pre tamojšieho spracovateľa mimoriadne 
dôležitý. Už roky ako jediná väčšia mliekareň 
vyrábajú syr parmezánového typu s obchod-
ným označením Vršatec. Ak by bol obsah 
spomínaných baktérii vyšší, bochníky syra by 
sa pri svojej dlhej ceste k zrelosti roztrhli.

Kvalitu mlieka môže ešte zlepšiť sústre-
denie dojníc len na jedno stredisko. Cieľom 
je optimalizovať náklady na dojenie, ale aj 
dostupnosť pracovnej sily, ktorá sa stáva 
čoraz väčším problémom. To bude význam-
ným faktorom rozvoja družstva do ďalšieho 
okrúhleho výročia.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo 
Mestečko,
020 52 Mestečko 1
Predseda: Ing. Peter Ježo, PhD.
Tel.: +421/ 42/ 4651 100
e-mail: pdmestecko@pdmestecko.sk
www.pdmestecko.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 2 517 ha
Stav hovädzieho dobytka 1 131 kusov
Stav oviec 1 731 kusov

Súčasťou administratívnej budovy je predajňa 
mliečnych výrobkov, ale aj prezentácia sortimentu 
výroby.

Predseda družstva Peter Ježo sa zamýšľa nad tým, že treba 
sústrediť dojnice len na jedno stredisko.

Lúčne brány z Mestečka môžu pravidelne vidieť 
aj návštevníci májového Dňa poľa zameraného na 
krmoviny.
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Agrorent Nesvady dokáže udržovať 
efektívny chov ošípaných

Spoločnosť Agrorent Nesvady hospodá-
ri na pomedzí komárňanského a novo-
zámockého okresu a patrí k najsilnej-

ším poľnohospodárskym podnikom v tomto 
regióne. Ako jeden z mála sa okrem rastlinnej 
výroby venuje aj dorábaniu bravčového mä-
sa s  uzavretým obratom stáda. V  rastlinnej 
výrobe dominuje produkcia obilnín – pšeni-
ca, raž, jačmeň, osivá pšenice, raže, jačme-
ňa a  hrachu. Výživu hospodárskych zvierat 
vyžaduje pestovať aj kukuricu na siláž i zrno, 
slnečnicu, viacročné krmoviny a jednoročné 
krmoviny. „Dorábanie osív je pre nás tiež 
ekonomicky zaujímavé, pretože majú výhod-
nú cenu, a ak sme schopní dodať komoditu 
vo vysokej kvalite, máme dopredu zabez-
pečený odbyt. Navyše ceny nie sú natoľko 
závislé od situácie na trhu,“ hovorí predseda 
predstavenstva Agrorent Ján Šimunek.

Rok 2017 priniesol výborné výsledky pri 
pestovaní kukurice na zrno a na siláž, ktoré 
zaberali takmer 900 hektárov. To zabezpe-
čilo, že spoločnosť v tejto komodite hospo-
dárila so ziskom. Rovnako bol úspešný rok 
i  na pšenicu, jačmeň ozimný, aj keď jarný 
jačmeň sa každý rok čoraz viac dostáva do 
problémov. V lokalite komárňanského regió-
nu začínajú pociťovať úbytok zrážok, a  ak 

jačmeň nedostane v jarných mesiacoch vla-
hu, postupne sa to prejavuje na klesajúcej 
úrode. A  v  poslednom čase bol tlak sucha 
veľmi výrazný. „Budeme musieť hľadať rieše-
nie tohto problému, hľadať odrody, ktoré sú 
odolnejšie. Nesvady sú typická zeleninárska 
lokalita, kedysi tu boli vybudované rozsiahle 
závlahové systémy. Dnes však z  tohto ko-
losu nezostalo nič a  najmä rozvody závlah, 
ktoré patria štátu, sú nefunkčné. Oživenie 
zavlažovacích zariadení by stálo štát nemálo 
prostriedkov, a  tak nemá záujem ich oživo-
vať. Výzva na žiadosti o  finančné prostried-

ky beží, tak budeme musieť vážne uvažovať 
o  vybudovaní lokálneho systému závlah aj 
pre poľné plodiny. Agrorent má totiž štrko-
viská, ktoré by sme mohli využiť aj ako zdroj 
vody pri budovaní zavlažovacieho systému,“ 
uvažuje Ján Šimunek.

V spoločnosti veľkú časť divízie živočíšnej 
výroby zastupuje chov ošípaných uzavreté-
ho obratu stáda. „Pred siedmimi rokmi sme 
investovali do modernizácie chovu ošípa-
ných – od chovu matiek cez dorastanie až 
po výkrm. Chceme preto využiť technický, 
ale aj ľudský potenciál. Máme mladých pra-
covníkov nadšených pre túto prácu. Chceli 
by sme, aby sa investícia a invencia daná do 
tohto sektora aspoň čiastočne vrátila. Nie je 
to ľahká cesta a hoci dosahujeme dobré hos-
podárske výsledky, ťažko sa vracajú investo-
vané finančné zdroje. Niekedy starí gazdovia 
hovorili, že chov ošípaných je mlynček na 
peniaze: ošípané majú krátku obrátkovosť, 
zviera je vychované do roka, je tam rýchla 
genetika, zmena cyklov je rýchla a  rýchlo 
sa táto komodita speňažuje. Všetky atribúty 
pozitívneho hospodárenia chov ošípaných 
mal, len v súčasnosti sa dostáva do závesu. 
Platí to aj pre náš komárňanský región,“ tvrdí 
predseda predstavenstva.

V súčasnosti vo firme chovajú 440 matiek 
a celkovo 4 600 ošípaných všetkých kategó-
rií, celková produkcia je druhá najväčšia spo-
medzi podnikov v celej oblasti. „V tabuľke za 
celý región je tridsiatka chovateľov ošípa-
ných, no keď pozrieme bližšie do štatistík, 
zistíme, že sme len traja väčší chovatelia, čo 
je však na výmeru ornej pôdy primerané,“ 
konštatuje Ján Šimunek. Samozrejme, všetci 
slovenskí chovatelia ošípaných sa obzerajú 
za dánskymi kolegami, ktorí prišli na Sloven-
sko so svojím systémom chovu. „Vpredu sú 
najmä pre lepšiu podporu podnikania z vlast-

nej vlasti, vytvárajú kooperačné celky, a  sú 
ďalej aj v  genetike. Aj my sa snažíme, aby 
prasnice mali väčšiu mliekovosť, väčší počet 
ceckov na odchov ciciakov. Naše moderné 
chovy ošípaných majú rovnako dobré vý-
sledky, preto nemožno povedať, že by sme 
za dánskymi chovateľmi výraznejšie zaostá-
vali v úžitkovosti. Pravda, aj keď je u nás kva-
lita, ekonomika nepustí,“ hovorí J. Šimunek.

Ošípané dodávajú z  Nesvád najmä pre 
bitúnky na Myjave a v Dunajskej Strede. Na-
vyše chovajú ešte 80 dojníc a 400 kusov mla-
dého dobytka mliekového typu. Do budúcna 
plánujú v  Agrorente rozbehnúť chov vyso-
koteľných jalovíc, ktoré by dodávali ďalším 
partnerom. Doplnkovou produkciou je chov 
oviec, ktoré slúžia ako biologická kosačka. 
J. Šimunek ešte dodáva, že zaváži aj akási 
nostalgia za tým mať tradičné jedlo na veľko-
nočnom stole. Preto ponúkajú jahňatá miest-
nym odberateľom a časť vyvážajú.

V Nesvadoch sú teda úspešní, a na ďal-
šie úspechy majú naštartované. Ako pripo-
mína J. Šimunek, už len keby prvovýrobcom 
viac pomohol štát. „Napríklad dnes sa hovorí 
o obedoch zadarmo, čo by opäť zvýšilo do-
vozy zo zahraničia. Bolo by vhodnejšie po-
premýšľať o  nejakej reálnej podpore tohto 
sektora. Aj keď sa stále hovorí o približovaní 
sa k potravinovej sebestačnosti, zatiaľ nie je 
koncipovaná štátna politika, ako by sme sa 
k nej mali dopracovať, a aký podiel na tejto 
sebestačnosti by mali mať veľké, ale aj men-
šie podniky prvovýroby a  potravinárstva,“ 
uzatvára predseda predstavenstva.

KONTAKT
Agrorent, a.s.
Družstevná 221/2,
946 51 Nesvady
Predseda predstavenstva: 
Ján Šimunek
Mobil: +421/ 905/ 721 504
Tel.: +421/ 35/ 7692 108
e-mail: agrorent@stonline.sk

Výmera ornej pôdy 3 280 ha
Počet zamestnancov 82
Stádo výkrmových ošípaných 4 600 kusov

Na dorobenie kvalitného bravčového mäsa je dôležitá aj pohoda ošípaných.

V našom regióne sú len traja väčší chovatelia 
ošípaných, hovorí predseda predstavenstva 
spoločnosti Agrorent Ján Šimunek.
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Investície z minulosti zmenili 
bobrovské polia

Poľnohospodárske družstvo v  Bobrove 
vzniklo v  roku 1958. Aj keď je to už 
šesťdesiat rokov, pozostatky domá-

ceho hospodárenia sú v obci stále prítomné. 
Azda za to môže hlboko zakorenený vzťah 
Oravy k  pôde. Alebo to, že si aj ďalšie ge-
nerácie Bobrovčanov pamätajú, kde ich sta-
rí rodičia gazdovali. Predseda tamojšieho 
družstva Tomáš Lúchava odhaduje, že ešte 
aj dnes by sme v  domoch najmä starších 
obyvateľov tejto hornooravskej obce našli do 
dvadsať kráv.

Situácia sa však rýchlo mení. Keď Tomáš 
Lúchava nastupoval pracovať na tamojší 
poľnohospodársky podnik, pozemky v okolí 
spásalo početné dedinské stádo. Tvorili ho 
zvieratá Bobrovčanov zverené do starost-
livosti obecného pastiera. Písala sa druhá 
polovica deväťdesiatych rokov minulého sto-
ročia.

Bobrov dneška už takýto pohľad nepo-
skytuje. Vyrástli tu desiatky nových rodin-
ných domov, ktoré svojou architektúrou ne-
vybočujú zo zaužívaných stavebných smerov 
súčasnosti. Aj záhrady sa podobajú skôr tým 
v okresných či krajských mestách. Na kravy 
pasúce sa pri dome alebo iné hospodárske 
zvieratá už takmer nezostal priestor.

Na individuálnu domovú zástavbu boli 
v  poslednom desaťročí vyčlenené desiatky 
hektárov poľnohospodárskej pôdy. Tomáš 
Lúchava nemal nič proti. Viac ho trápilo, 
aby sa týmito krokmi nenarušili milióno-
vé investície do pôdy, ktoré realizovali naši 
predkovia v súvislosti s výstavbou meliorač-
ných systémov. „Keď sa pripravoval územný 
plán v Bobrove, žiadal som, aby neumožňo-
val stavať tam, kde sú melioračné výpuste. 
Postaviť jeden rad domov pri ceste, kde sú 
výpuste a základmi domov narušiť odvodne-
nie napríklad 20-hektárovej parcely, by bolo 
vážnym znehodnotením v  minulosti realizo-
vaných investícií,“ presvedčuje Tomáš Lú-
chava.

To sa podarilo a  ak sa 
vyčlenili na stavebné po-
zemky plochy, tak to bo-
li celé parcely. Družstvo 
v  Bobrove je účastníkom 
stavebného konania a sta-
vebníkov upozorňuje, že ak 
narušia odvodňovacie sys-
témy, časom sa im to vráti 
v  podobe podmáčaného 
pozemku. „Oravská pôda 
je mokrá, ťažká a studená. 
Len vďaka melioráciám, 
ktoré sú u nás z tisíc hek-
tárovej výmery družstva 
vybudované asi na polovi-
ci, nemusíme pestovať len 
ovos a  zemiaky ako naši 
predkovia“ vysvetľuje To-
máš Lúchava.

O meliorácie sa v rámci možností starajú, 
aj keď v  tomto ohľade má Tomáš Lúchava 
ťažké srdce na štát. Kým v  minulosti bolo 
čistenie kanálov jeho úlohou, dnes napriek 
tomu, že nie sú v majetku alebo v prenájme 
družstva, o ich priepustnosť sa musia starať 
oni „Ak nechceme, aby sa nám na pôde za-
čali tvoriť mokrade, zabezpečujeme ich prie-
pustnosť,“ hovorí.

Starostlivosť o pôdu, dostatok zrážok, ale 
aj priaznivý vývoj počasia zabezpečuje hos-
podárom v Bobrove v rámci Oravy nadprie-
merné úrody. V  tomto roku pšenica v  prie-
mere zarodila 4,5 tony z hektára. Z trhových 
plodín pestujú v  družstve ešte jarnú repku, 

ktorou uzatvárajú žatvu, a netradičné plodiny 
ako ľan a ostropestrec mariánsky.

Potreby živočíšnej výroby napĺňa pesto-
vanie krmovín na trvalých trávnych poras-
toch a silážnej kukurice na ornej pôde. Dô-
ležitosť kvality objemových krmív preveruje 
chov Holštajnského plemena. Je to náročné 
plemeno, ktoré nie je v oblasti hornej Oravy 
bežné. Celkovo na družstve v Bobrove cho-
vajú 330 dojníc a  s  chovom súvisí aj aktu-
álna investícia. Výstavba novej dojárne má 
priniesť lepšie podmienky pre zvieratá, ale aj 
pre obsluhu. Aj tu začína byť problém s kva-
lifikovanou pracovnou silou, hoci predseda 
družstva hovorí, že zatiaľ sa tento nedosta-
tok dotýka len živočíšnej výroby. „V  rastlin-
nej výrobe máme mladých chalanov, ktorých 
práca baví. Zaujímajú ich nové stroje a mo-
derné technológie,“ pochvaľuje si predseda.

Pred niekoľkými mesiacmi pribudol na 
družstve nový traktor, ktorý má najväčší vý-
kon z  doterajšieho traktorového parku. Ide 
o  stroj so zadnou pásovou nápravou a  vý-
konom 380 konských síl. Postupne k nemu 
dokupujú závesné a  ťahané náradie, ktoré 
stopercentne využiva stovky konských síl 
pod kapotou.

Zaujímavosťou, pri ktorej je veľmi vysoká 
potreba ručnej práce, je pestovanie čučorie-
dok. Sedemnásť hektárová plantáž celoroč-
ne živí osem pracovníkov, ktorí majú den-
nodenne čo robiť, aby zabezpečili kvalitnú 
a  včas pozberanú produkciu. Čučoriedky 
z  Oravy smerujú cez odbytovú organizáciu 
v  spotrebiteľských baleniach do maloob-
chodnej siete.

KONTAKT
Podielnické roľnícko-obchodné 
družstvo
Družstevná 263
029 42 Bobrov
Predseda: Ing. Tomáš Lúchava
Tel.: +421/ 43/ 5587 418
e-mail: luchava@prodbobrov.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 022 ha
Počet zamestnancov 40
Tržby 1 374 tis. eur

Bobrov je najväčším pestovateľom čučoriedok 
na Orave.

Družstvo v Bobrove sa pod vedením Tomáša Lúchavu 
orientuje na pestovanie netradičných plodín ako ľan, 
ostropestrec mariánsky alebo čučoriedky.

Nová dojáreň je technologicky vybavená a k jej dokončeniu chýbajú len 
drobné vonkajšie stavebné úpravy.
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RD Koromľa: Chotár pri ukrajinskej 
hranici má dobrého hospodára

Kedysi veľké JRD Porúbka sa v  roku 
1991 rozdelilo na tri menšie družstvá. 
Dnes už v  pôvodnej forme pôsobí 

len Roľnícke družstvo Koromľa, pričom do 
súčasnej podoby sa transformovalo v  roku 
1995. Jeho chotár od východu ohraniču-
je štátna hranica s  Ukrajinou. V  tejto časti, 

v katastri obce Petrovce, je väčšina pozem-
kov zaradená do kategórie lúk a pasienkov. 
Ďalej družstevníci hospodária v  katastroch 
obcí Koromľa, Husák, Priekopa, Vojnatina, 
Krčava a Porúbka. Z celkovej výmery 998 ha 
poľnohospodárskej pôdy majú 620 ha ornej. 
Spočiatku obhospodarovali ešte 15 ha vino-
hradov, ale plocha sa postupne znižovala až 
na súčasných 2,6 ha. Pre problémy s  pre-
dajom produkcie uvažujú o úplnom ukončení 
pestovania viniča.

V tomto roku v družstve pestovali pšenicu 
ozimnú na 230 ha, jačmeň jarný na 120 ha, 
repku olejku na 130 ha. Na zvyšku zvyknú 

vysievať ešte pšenicu jarnú a  sóju. Aj keď 
geograficky je táto oblasť vhodná na pesto-
vanie kukurice, blízkosť našich a najmä ukra-
jinských lesov plných divej zveri nedovoľuje 
zaraďovať túto plodinu do osevného postu-
pu. Ťažko by sa dosahovala rentabilita, ak by 
väčšiu časť úrody pozberali obyvatelia lesa. 

Nevyšiel ani pokus so slnečnicou – nesved-
čali jej miestne podmienky. Pri ľane a pohan-
ke zase bol problém s pravidelným odbytom.

Zato na poliach v okolí Koromle sa zvyk-
ne dariť jačmeňu jarnému a sóji. Aj v  tomto 
pestovateľsky náročnom roku potešila najmä 
jeho vysoká sladovnícka kvalita, aj keď úrody 
boli nižšie, v priemere 3,4 tony z hektára. Ce-
lá produkcia smerovala do Sladovne Micha-
lovce. Špecifikom tohto roka bolo nerovno-
merné dozrievanie tejto plodiny, ktorú zberali 
dva týždne po ukončení žatvy pšenice a rep-
ky. Predseda Ing. Pavel Fečík s  nostalgiou 
spomína na vlaňajšok: „Jačmeň jarný bol 

našou najrentabilnejšou 
plodinou, zberali sme po 
5,6 tony z hektára!“

Tohtoročné porasty 
sóje taktiež postihol ne-
priaznivý priebeh poča-
sia a  v  závere augusta už 
skoršie odrody vplyvom 
sucha a  horúčav dozrie-
vali. Minulý rok prial tejto 
plodine oveľa viac, zberali 
priemernú úrodu 3,2 t/ha. 
Stabilne dobré výsledky 
dosahujú v  družstve pri 
pestovaní pšenice ozim-
nej, svedčí o tom aj tohto-
ročný priemer blížiaci sa 
k šiestim tonám z hektára. 

Navyše celá produkcia spĺňa parametre elit-
nej potravinárskej kvality. Repku kosili medzi 
prvými v  širokom okolí, z  hektára pozberali 
po 2,7 tony.

Kvalitné seno z lúk a pasienkov pri lesoch, 
k tomu pramenistá čistá voda, to je prakticky 
to jediné, čím v Koromli kŕmia svoj mäsový 
dobytok. Jadrové krmivo vôbec nepoužívajú. 
Základné stádo tvorí v  súčasnosti 132 kráv 
plemena Limousine, ročne odpredajú okolo 
100 teliat. Je veľkou škodou, že takéto vy-
soko kvalitné mäso nevieme spracovať u nás 
na Slovensku, ale končí na tureckých sto-
loch. Aktuálna výkupná cena sa pri teľatách 
pohybuje na úrovni 3,70 eura za kilogram. Za 
hranicami končia aj kravy, tie smerujú k na-
šim severným susedom. Ing. P. Fečík k tomu 
dodáva: „Boli aj také roky, keď sme celú pro-
dukciu, vrátane komodít rastlinnej výroby, 
predali do zahraničia.“ V  tomto roku však 
už napríklad časť repky dodali spoločnosti 
Enagro, jačmeň jarný smeroval do Sladovne 
Michalovce a sóju vykúpila RWA Slovakia.

Družstvo v Koromli je mechanizáciou plne 
vybavené. Najnovšou investíciou je telesko-
pický manipulátor Manitou, ktorý pribudol 
pred žatvou. Vlastnými strojmi zvládajú aj 
zberové práce. Novší 3-ročný kombajn New 
Holland dopĺňa ešte starší Claas Lexion. 
Väčšinu prác pri príprave pôdy a sejbe zvlád-
nu dva traktory s výkonom 250 a 260 koní, 
Claas a Massey Ferguson. Pri zbere krmovín 
hrá hlavnú úlohu technika Pöttinger.

KONTAKT
Roľnícke družstvo Koromľa
072 62 Koromľa
Predseda: Ing. Pavel Fečík
Mobil: +421/ 905/ 219 625
Tel.: +421/ 56/ 6593 484
e-mail: rd.koromla@lekosonline.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 998 ha
Počet stálych pracovníkov 10
Tržby 482 719 eur
Zisk po zdanení 6 859 eur

Ing. Pavel Fečík v sklade s elitnou potravinárskou 
pšenicou. Požadované parametre spĺňa celá 
tohtoročná produkcia.

Je na škodu slovenských spotrebiteľov, že kvalitné a zdravé mäso z chovu končí v zahraničí.

Na všetky práce má družstvo dostatok mechanizácie.
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Agro-Racio je sídlom hospodárov, 
ktorí rozumejú svojej veci

Každá generácia stojí pred veľkou vý-
zvou, ako pokračovať v diele a ako cit-
livo urobiť generačnú výmenu. Nik sa 

jej nevyhne. V Agro-Racio Liptovský Mikuláš 
tento proces zvládli s  nonšalanciou. Zakla-
datelia spoločnosti Vladimír Poliak, Štefan 
Janičina a  Pavol Mäsiar si všímali, ako si 
počínajú ich mladší spolupracovníci, a  keď 
nadišiel čas, neváhali ich posunúť na kľúčo-
vé posty. Výchova nasledovníkov, vhodné 
načasovanie výmeny patrí k  umeniu nielen 
podnikania, ale aj života.

Agro-Racio sa radilo v minulosti aj dnes 
k  firmám, ktoré na Liptove udávali tón. Vy-
rástlo na základoch bývalého ŠM v  Liptov-
skom Mikuláši, ktorý bol kolískou mnohých 
inovatívnych prístupov k  hospodáreniu na 
pôde. Nie inak je to aj v  súčasnosti. Všim-
nime si, že tento podnik druhý rok po sebe 
patrí k  najlepším chovateľom oviec na Slo-
vensku a  tiež k  špičkovým producentom 
kravského mlieka. V  kraji, kde trvalé trávne 
porasty mali vždy navrch nad ornou pôdou, 
je to vari samozrejmé. Ale až keď sa pozrie-
me, ako na hornatom Slovensku upadla ži-
vočíšna výroba, uvedomíme si, ako dobre je 
manažované Agro-Racio.

V  roku 2017 nenašla spoločnosť druhý 
rok po sebe premožiteľov v  chove Sloven-
skej dojnej ovce ani Zošľachtenej valašky. 
Prvé plemeno, na ktorom dnes stojí výroba 
ovčieho mlieka, dalo v prepočte na bahnicu 
227 litrov mlieka a  Valaška 159 litrov. Po-
zoruhodné je, že nejde o malé stáda oviec, 
dovedna ich je 2 500 a  celková produkcia 
mlieka v roku 2017 dosiahla 270-tisíc litrov. 
O tom, že sa tu pracuje systematicky, svedčí 
fakt, že v roku 2018 zrejme nadoja už 300-ti-
síc litrov ovčieho mlieka.

Na ovčiarstve možno demonštrovať, ako 
sa uplatňuje moderné hospodárenie. Po 
prvé, včas tu zvládli prechod na produktív-
nejšie mliečne plemeno. A po druhé, vyriešili 
aj problém s pracovnou silou, keď prešli na 

strojové dojenie. Nelamentujú nad ekono-
mikou, pretože z roka na rok zvyšujú zimnú 
produkciu mlieka.

To svedčí o  tom, že tunajšie pasienky 
a  lúky dávajú dosť krmiva na to, aby ovce 
boli v  dobrej kondícii. Lenže súčasne treba 
vytvoriť aj vhodné technologické podmienky. 
Do ovčínov teraz idú montovať kŕmne pásy, 
čo umožní, aby zvieratá mali prístup k vyvá-
ženej kŕmnej dávke non stop. Práve to otvorí 
cestu k dobrému celoročnému zabrezávaniu 
a roztiahnutiu bahnenia do času, keď na ce-
lom Slovensku klesá produkcia mlieka, ale 
jeho cena stúpa o 50 percent.

Nie je to zrejme náhoda, že Tomáš 
Močáry je šéfom živočíšnej výroby. Stádo 
červeného holštajna dosahuje už niekoľko 
rokov výborné výsledky. V  roku 2017 tu od 
580 kráv nadojili priemerne po 8 350 litrov 
mlieka s ročnou dodávkou 4,350 milióna lit-
rov. V roku 2018 sa očakáva prírastok v pre-
daji mlieka osem percent. Za týmto číslom 
je výborná práca tímu chovateľov, ale tá vy-

rastá aj z bohatej produkcie kvalitných obje-
mových krmív.

Ak je dnes bývalý šéf rastlinnej výroby Ľu-
bomír Rakyta riaditeľom firmy, je to aj preto, 
že sa manažérsky osvedčil na tomto poste. 
Jeden malý detail za všetky: neuplynula ešte 
ani prvá dekáda augusta a v Agro-Raciu mali 

pod strechou štvrtú kosbu krmovín. Ich kva-
lita nie je hocaká, ak by sme ju merali mlieč-
nym produkčným potenciálom, vyskočilo by 
pred nami 17 až 24 litrov mlieka na dojnicu. 
Tu je odpoveď na to, prečo patria chovy do-
bytka a oviec v tomto podniku k slovenskej 
špičke.

Tunajšia rastlinná výroba však neobslu-
huje len živočíšnu, je zameraná aj na trho-
vú produkciu. Len 30 percent obilia ide do 
podnikového kŕmneho fondu, okrem toho sa 
tu produkujú kvalitné potravinárske obilniny 
– pšenica či osivá. Rozsah výroby osív nie je 
malý, veď ide o produkciu podľa ročníkov od 
600 po tisíc ton. A hoci sucho v  roku 2018 
zníži produkciu obilia o  čosi menej ako 20 
percent oproti roku 2017, fakt, že tu vlani do-
robili sedem ton pšenice či 6,6 tony jačme-
ňa priemerne po hektári, najlepšie vraví, že 
Rakytov tím vie, čo potrebuje pôda i rastliny.

Pri celkovom pohľade na hospodárenie 
Agro-Racio vidno, že je tu dobrá súčinnosť 
medzi rastlinnou a živočíšnou výrobou. Cho-
tár je usporiadaný, dobre obhospodarovaný 
a dotvára prirodzenú kulisu Tatier. Návštev-
níci Liptova si ani neuvedomujú, že túto réžiu 
robia poľnohospodári, ktorí rozumejú svojej 
veci.

KONTAKT
Agro-Racio, s.r.o.
Palugyaiho 896
031 01 Liptovský Mikuláš
Konatelia: Vladimír Poliak, 
Ing. Štefan Janičina, Peter Mäsiar  
a Ing. Ľubomír Rakyta
Tel.: +421/ 44/ 5541 326, 5570 283
e-mail: agro-racio@agro-racio.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 4 100 ha
Počet pracovníkov 85
Zisk po zdanení 118 730 eur

Aj stádo červeného holštajna dosahuje už niekoľko 
rokov výborné výsledky.

Úspešný manažment spoločnosti.

Podnik patrí k najlepším chovateľom oviec 
na Slovensku.
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Svedomití gazdovia v PD Smrečany 
neponechávajú nič náhode

Salaš v Žiarskej doline, ktorý v nedávnej 
minulosti postavilo PD v Smrečanoch, 
je v lete obliehaný turistami. Či už do-

máci alebo zahraniční, všetci sem chodia na 
miestne špeciality. Po ceste z  Liptovského 
Mikuláša prejdú naprieč družstevným cho-
tárom a  vidia, že polia a  lúky, z  ktorých sa 
ponúkajú krásne výhľady na Tatry, majú dob-
rých hospodárov.

Aj príklad Smrečian ukazuje, že sú to 
poľnohospodári, ktorí rozhodujú o  tom, akú 
mienku si o Slovensku utvoria tí, ktorí krajinu 
navštívia. Nehovoriac o tom, že družstevníci 
sa aktívne podieľajú na chuti slovenskej ku-
chyne.

PD Smrečany je významným producen-
tom mlieka, len v roku 2017 predalo do mlie-
karne spoločnosti Tami v Kežmarku vyše 3,7 
milióna litrov. Keďže chová pôvodný Pinz-
gauský dobytok spolu so Slovenským stra-
katým pomimo mliečneho čiernostrakatého 
Holštajnu, má v  ponuke aj krehkú šťavnatú 
hovädzinu.

Chov hovädzieho dobytku je pre podtat-
ranský poľnohospodársky podnik, ktorého 
chotár stúpa z  nadmorskej výšky 600 met-
rov až do oblačných 900 metrov, základom. 
To ovplyvňuje aj charakter rastlinnej výroby, 
ktorá sa logicky orientuje na výrobu kvalit-

ných objemových krmovín. Ale stále tu pre-
trváva aj pestovanie sadivových zemiakov. 
Družstevníci, samozrejme, pestujú tiež obil-
niny, repku a najnovšie aj inde už zabudnutý 
ľan. Pestrá rastlinná výroba pomáha úrod-
nosti pôdy, dobrý osevný postup prospieva 
všetkým plodinám, pôda sa jednostranne 
nevyčerpáva. Navyše, pravidelne ju oboha-
cujú maštaľným hnojom.

Dlhoročný predseda družstva Ján Janí-
ček patrí k poctivej generácii poľnohospodá-
rov. Nič neponecháva náhode, ale vraví, že 
z  roka na rok je hospodárenie komplikova-
nejšie. Nemá na mysli len globálne otepľo-
vanie či to, že značnou súčasťou nákladov 
sú výdavky na elektrické ohradníky, ktorými 
treba chrániť úrodu pred dotieravou vysokou 
zverou. Bodaj by nie, keď sa do chotára vrúti 
stádo dvesto či tristo zvierat... Ale družstvo 
by viac očakávalo od štátnej politiky, ktorá 
s oneskorením reaguje na celý rad akútnych 
problémov. Nie je to len spomínaná zver, ale 
napríklad aj prehliadanie na Slovensku upa-
dajúcej produkcie sadivových zemiakov. Ve-
ci sú ponechané na „samotok“, teda na to, 
že pestovatelia si už nejako poradia. A výsle-
dok? PD Smrečany a PD Liptovský Mikuláš 
sú poslední mohykáni v pestovaní sadiva na 
Liptove, kde sa kedysi tradiční pestovatelia 
úplne odvrátili od výroby zemiakov. Druhý 
slovenský chlieb tak bol vydaný na milosť 
a nemilosť osudu.

Keď sa dnes toľko rozpráva o zamestna-
nosti, potom by sa niekto mal zamyslieť aj 
nad tým, že sadivové zemiaky ju prinášajú 
rovnako ako aj požadovanú vyššiu pridanú 
hodnotu.

V Smrečanoch vlani družstevníci vybudo-
vali novú farmu dojníc aj s dojárňou pre 2 x12 

dojníc nákladom dva milióny eur. Ide o ľahký 
vzdušný objekt, ktorý vytvára podmienky na 
welfare zvierat, na rast úžitkovosti a, samo-
zrejme, aj lepšie pracovné podmienky pre 
ľudí. V súčte by farma mala priniesť efektív-
nejšiu výrobu mlieka, čo napokon rozhoduje 
o tom, či sa do budúcna udrží ráz krajiny.

V  dôsledku oteplenia sa nepochybne 
mení štruktúra rastlinnej výroby. Pestuje sa 
tu repka a do májovej krajiny pribudla nová 
poľnohospodárska farba žltá. Niektoré farby 
sa vytratili, lebo mnohé nové odrody zemia-
kov majú tzv. skryté kvitnutie, ale do chotára 
sa vrátila nežná belasá farba ľanu. Farebnosť 
polí tiež veľa napovedá o tom, akými zmena-
mi prechádza poľnohospodárstvo, práve tak 
ako chované plemená dobytka.

Družstvo sa usiluje maximálne diverzifiko-
vať výrobu. Je za ňou zamestnanosť 75 ľudí, 
ktorí nemusia chodiť za prácou do okresné-
ho mesta alebo ešte ďalej. Salaš v Žiarskej 
doline i penzión Fraňa Kráľa dalo síce druž-
stvo do prenájmu, ale tým, že ich vybudo-
valo, vytvorilo potrebné pracovné príležitosti. 
Tie poskytuje aj píla spracúvajúca guľatinu 
z okolitých tatranských lesov.

Ak sa teda pozrieme na hospodárenie 
družstva, vidíme, že manažment na čele 
s  Jánom Janičkom, ekonómom Milanom 
Vozárom, agronómkou Annou Žembovou 
a  zootechnikom Jozefom Sališom vytvoril 
praktický životaschopný koncept. Napokon, 
družstvo sa nie po prvý raz umiestnilo medzi 
sto najlepšími poľnohospodárskymi podnik-
mi Top Agro Slovensko.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo
032 05 Smrečany
Predseda: Ing. Ján Janíček
Tel.: +421/ 44/ 5586 118
e-mail: udolie@isternet.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 2 391 ha
Počet pracovníkov 75
Zisk po zdanení 57 860 eur

Norbert Králik má pod palcom rozvoj živočíšnej výroby.

Trio na čele družstva: agronómka Anna Žembová, predseda Ján Janíček a ekonóm Milan Vozár.



69top agro 2017/2018

PD Gader Blatnica je značka, ktorá 
symbolizuje dobrých hospodárov

Symbolom každého podniku je jeho 
značka. PD Gader zoskupuje osem 
dedín v okolí Gaderskej doliny. Názov 

vyjadruje spojitosť s územím, ktoré družstev-
níci obhospodarujú. Je v ňom spojenie s mi-
nulosťou i súčasnosťou, odkaz na prácu za-
kladateľov aj hrdosť súčasníkov na priestor, 
ktorý ich živí. V očiach spotrebiteľov je zasa 
symbolom poctivých mliečnych výrobkov. 
Jogurtov predovšetkým, ale aj masla, tvaro-
hu, kravskej hrudky, zákvasu či obyčajného 
chutného mlieka, aké poznali naši starí rodi-
čia.

Gaderská dolina sa tiahne Veľkou Fatrou, 
jedným z  najkrajších slovenských pohorí, 
s  horskými lúkami a  hôľnymi pastvinami 
s voňavými bylinami. Práve ony robia tunaj-
šie mlieko lepším v porovnaní s tým, čo po-
núkajú veľké priemyselné mliekarne, ktoré 
miešajú dodávky z  desiatok fariem do jed-
ného veľkého mliečneho bazénu. Ak povieš 

Gader, vieš odkiaľ mlieko a mliečne výrobky 
pochádzajú, pôvod a pôvodnosť. A originali-
ta produkcie sa dnes cení.

Značka Gader pritom vznikla celkom 
nedávno. Vyprovokovala to mliečna kríza 
v sezóne 2008 /2009 a snaha družstevníkov 
nevyjsť z  predaja mlieka na psí tridsiatok. 
Cena mlieka sa vtedy zosypala k 5 korunám 
za jeden liter, bolo to menej ako súčasných 
sedemnásť centov. V  tejto situácii prišla 
predsedníčka družstva Ing. Zlata Holubová 
s návrhom, aby mlieko nepredávali za bab-
ku, ale pokúsili sa ho finalizovať na mliečne 
výrobky. V  praxi to znamenalo vybudovať 
vlastnú mliekareň.

Nebolo to ľahké rozhodnutie. Už v  mi-
nulosti sa družstvo pokúšalo finalizovať na-
príklad mäso, malo vlastný bitúnok aj sieť 
predajní. Potom však obsadili trh obchodné 
reťazce, neskôr vtrhli najprv na severné a po-
tom na celé Slovensko poľské ambulantné 

predajne. Keďže štát sa iba prizeral ako poľ-
nohospodári – základ celého potravinárstva 
aj zamestnanosti na vidieku – dostávajú jed-
nu ranu za druhou, nemohlo to skončiť inak 
ako zatvorením družstevnej mäsovýroby.

Otvorenie mliekarne, investície za jeden 
milión eur, však prišlo v inom čase. Spotrebi-
teľ bol už presýtený rôznych dovozových vý-
robkov, hľadal skutočnú vôňu a chuť mlieka, 
nechcel jesť výrobky ochudobnené o mlieč-
ny tuk, veď ten je nositeľom celého spektra 
cenných látok v nich. A práve takéto výrobky 
ponúklo družstvo s  ľahko zapamätateľným 
prívlastkom: Gaderský.

Dolinu s  rovnakým názvom pozná každý 
Slovák a  keďže majster skvelých receptúr, 
bývalý technológ martinskej mliekarne Vladi-
mír Benko, vytvoril výrobky príťažlivé arómou 
a  chuťou evokujúcou zážitky z  prechádzky 
po doline a  horských lúkach, produkcia sa 
ujala. Známy lekár, odborník na srdcovociev-
ne choroby profesor Viliam Bada hovorí, že 
aj ich kúpou vyjadrujeme vzťah k domovine.

Za mliekarňou treba vidieť dobre nača-
sované podnikateľské rozhodnutie, ale naj-
mä veľkú výdrž, pevné nervy pri budovaní 
obchodných vzťahov či už s  regionálnymi 
obchodníkmi v Turci, okolí Žiliny alebo v Bra-
tislave. Predaj výrobkov, ale aj ostatná eko-
nomika družstva sa postarali o to, že podnik 
už splatil úver, ktorý potreboval na jej vybu-
dovanie.

Družstvo vždy treba vidieť ako jeden or-
ganizmus, v ktorom sa musí zladiť rastlinná 
výroba so živočíšnou aj s  potravinárskou 
nadstavbou. PD Gader má aj vlastný ho-
tel s  rovnomenným názvom, ktorý je v pre-
nájme. Potvrdzuje to, že družstvo hľadí na 
priestor so všetkými podnikateľskými príleži-
tosťami, ktoré ponúka.

Drží sa však predovšetkým základu, 
a tým je pôda. Predsedníčka družstva dáva 
do pozornosti prácu agronómov Ivana Bon-

du a Katky Mičkovej. V poľnohospodárskom 
roku 2017 napríklad pšenica dala blatnickým 
družstevníkom 6,7 tony priemerne po hek-
tári, ozimný jačmeň skoro sedem ton. O rok 
neskôr prišlo sucho, ale ak sú úrody obilnín 
aj v  čase mimoriadneho nedostatku zrážok 
v  rozptyle medzi 4 až 6 tonami, hovorí to 
o tom, že sa tu odvádza dobrá agronomická 
robota. Viac sa pracuje s osivami, výživa sa 
dávkuje na plánovanú úrodu. To, že nie vždy 
zaprší, ako si agronóm želá, patrí k povahe 
poľnohospodárstva. Nie všetko je, ako vra-
veli naši predkovia, úplne v našich rukách.

Hoci niektoré veci by sa mali dať vyko-
rigovať. Napríklad premnožená vysoká zver 
ujedá nie že desiatok, ale neraz tretinu aj viac 
z dopestovanej úrody. Ani oplôtky napustené 
elektrinou nie sú prekážkou pre niekoľkosto-
kusové stáda, ktoré sa popásajú v kukurici, 
repke či obilí na škodu družstva a radosť po-
ľovníkov. Je to už neúnosný celoslovenský 
problém, ktorý je najvyšší čas riešiť.

PD Gader prešlo po roku 1989 strasti-
plnou cestou. V  roku 1993, keď si na čelo 
družstva zvolili Zlatu Holubovú, malo 40 mi-
liónov korún dlhov. Sú minulosťou, družstvo 
je už v čiernych číslach a darí sa mu. Za jeho 
vzostupom treba vidieť každodennú poctivú 
robotu celého družstevného tímu. Keď sa 
dnes družstevníci obzrú do nedávnej mi-
nulosti, môžu si povedať: stálo za to vydať 
všetky sily, aby sme si uchovali podnik, ktorý 
nám dáva nielen prácu, ale aj pocit, že to, čo 
robíme, vedia oceniť prostredníctvom chut-
ných výrobkov ľudia na celom Slovensku. 
A spolu s nimi návštevníci Gaderskej doliny, 
chotáre k  nej priliehajúce sú obrobené a  aj 
preto sa ľudia vo Veľkej Fatre dobre cítia.

KONTAKT
PD Gader Blatnica
Karlova
038 15 Blatnica
Predsedníčka: Ing. Zlata Holubová
Tel.: +421/ 43/ 4294 258
e-mail: pdgader@pdgader.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 3 120 ha
Počet pracovníkov 52
Čistý obrat 1 959 272 eur

Autorom výborných mliečnych produktov je Vladimír 
Benko.

Agronómovia Ivan Bonda a Katka Mičková rozumejú 
pôde i plodinám.

Spokojné dojnice majú vysokú úžitkovosť.
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PD Magura Zborov  
opäť medzi najlepšími

Dosahujú výborné hospodárske výsled-
ky v  oblasti, kde pôdy nie sú veľmi 
úrodné a aj z  toho, čo sa podarí do-

pestovať, si značný podiel zoberie divá zver. 
Takto v krátkosti by sa dalo na úvod opísať 
podmienky, v  ktorých sa ukazuje šikovnosť 
ľudí z Poľnohospodárskeho družstva Magu-
ra Zborov. Drvivá väčšina z ich tržieb pritom 
pochádza zo živočíšnej výroby, najmä z pre-
daja mlieka.

Pre PD Magura bol minulý rok 2017 jubi-
lejným – oslávilo 40. výročie od svojho zalo-
ženia. Družstvo v Zborove malo dobré meno 
už v  minulosti, manažment však nespí na 
vavrínoch. Ďalej úspešne rozvíja poľnohos-
podárstvo v  severnej časti okresu Bardejov 
a patrí k významným zamestnávateľom v ši-
rokom okolí.

Družstevný chotár sa začína na okraji Bar-
dejova, časti Dlhá Lúka a pokračuje vyše 20 
kilometrov na sever, k štátnej hranici s Poľ-
skom. Celkovo sa tiahne cez katastre 10 ob-
cí, pričom v štyroch z nich sú aj hospodárske 
dvory. Hlavné sídlo spolu s  chovom dojníc 
sa nachádza v Zborove. V inej časti tejto ob-
ce je sústredená mechanizácia. V Stebníku, 
Chmeľovej a Becherove sú umiestnené ďal-
šie strediská živočíšnej výroby.

PD Magura hospodári na 3 500 ha poľ-
nohospodárskej pôdy, z toho je len 1 300 ha 
ornej. Obilniny, pšenicu ozimnú a  jarnú, raž 
a jačmeň ozimný pestujú na približne 550 ha. 
Repka v tomto roku zaberala 130 ha, silážna 
kukurica 210 ha a  ostropestrec mariánsky 
80 ha. Na zvyšnej časti sú krmoviny na ornej 
pôde. Z hľadiska úrod obilnín sa viac darilo 
pšenici jarnej. Celkovo sa úrody na jednot-
livých parcelách pohybovali od dvoch do 
6  t/ha, ale častejšie smerovali k nižšej hod-
note. Pri oziminách bola náročná už sejba, 
pretože zem bola veľmi mokrá. Stavu plodín 
nepomohla ani extrémne suchá a horúca jar. 
V okolí Zborova sú pôdy väčšinou ťažké, tzv. 
„minútové“, kde je časové okno na ich ide-
álnu prípravu veľmi malé. Klimatický vývoj 
na jar nesvedčal ani repke, v kombinácii so 
škodami divou zverou tak zaznamenali hek-
tárový priemer okolo 2 tony.

Predseda Ing. Peter Mlynár k  škodám, 
ktoré im pravidelne spôsobuje divá zver, 
hovorí: „ V minulom roku sme vôbec nezbe-
rali 90 ha totálne zničenej kukurice, pri obil-
ninách sme mali poškodených 20 percent 
plôch.“ Za posledné roky najväčšie sucho, 
aké si miestni poľnohospodári pamätajú, za-
siahlo aj produkciu krmovín. Na ornej pôde 

stihli v  čase našej augustovej návštevy už 
4 kosby, hmoty však bolo málo. Vyschýnali 
dokonca zdroje vody pre dobytok, pramene 
a studne.

Aj keď je živočíšna výroba, a predovšet-
kým chov dojníc, náročným a  nedostatoč-
ne oceneným odvetvím poľnohospodárstva 
z  viacerých pohľadov, ťažko si predstaviť 
okolie Zborova bez hovädzieho dobytka. 
Celkovo tam chovajú 1 751 kusov, z toho 658 
kráv, so 75-percentným podielom v krvi ple-
mena Holštajn. Pri takomto veľkom stáde sa 
družstevníci môžu pochváliť dobrou úžitko-
vosťou, za laktáciu podoja od jednej dojnice 
vyše 8 000 l, pritom v kŕmnej dávke nahradili 
sóju inými zložkami. Ing. P. Mlynár vyzdvihol 
korektnú spoluprácu s odberateľom, spoloč-
nosťou Syráreň Bell Michalovce. Pred štyrmi 
rokmi začali tiež chovať aj mäsový dobytok, 
dnes je v stáde 60 zvierat plemena Charolais. 
V budúcnosti plánujú nárast základného stá-
da na 100 kráv.

Technikou je družstvo plne vybavené. 
Jedine počas žatevných prác prichádzajú 
k jedinému vlastnému kombajnu John Deere 
na pomoc ďalšie dva v rámci služieb. Už 20 
rokov spolupracujú s rodinnou firmou z okre-
su Sobrance. Pri rezačke a traktoroch domi-
nuje tiež spomínaná značka. V  tomto roku 
pribudli dva nové traktory s  výkonom 100 
koní. Ďalšie investície smerovali do ťahaného 
rozmetávadla PH Amazone, nakladača JCB 
a  čelnej kosy. Kompletnou rekonštrukciou 
prešla aj jedna maštaľ pre mladý dobytok 
v Chmeľovej.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo  
Magura Zborov
Zákutie 137
086 33 Zborov
Predseda: Ing. Peter Mlynár
Mobil: +421/ 905/ 537 819
Tel.: +421/ 54/ 4798 337
e-mail: pdmagura@stonline.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 3 500 ha
Počet stálych pracovníkov 96
Tržby 2 218 069 eur
Zisk po zdanení 36 859 eur

V družstve chovajú až 1 751 kusov hovädzieho dobytka.

Predseda Ing. Peter Mlynár (vľavo) a agronóm, ktorý je 
zároveň podpredsedom, Ing. Vladimír Mikuľák.

Stretnúť divú zver na družstevných poliach nie je ničím výnimočným. Značnú časť z výmery zasiatych plodín 
každoročne z dôvodu úplného poškodenia ani nezberajú.
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V Poprade neprikrášľujú, 
ani nedramatizujú

Vymlátiť jarný jačmeň tak, aby ho nezne-
hodnotila búrka, sa v popradskej spo-
ločnosti Zemedar podarilo v poslednej 

chvíli. Už v  stredu, keď zakosili do prvých 
hektárov, bola známa predpoveď na sobotu. 
Oblasť severného Slovenska mali zasiahnuť 
prívalové dažde. Meteorológovia sa nemýlili. 
Na polia, ktoré obhospodaruje Ján Regec, 
padlo 37 milimetrov zrážok a ak by len nie-
koľko hodín predtým nepokosil poslednú 
parcelu, pohľad tohto poľnohospodára na 
aktuálnu žatvu by bol iný. Dnes je spokojný. 
S úrodami aj s cenami. „Ozimná pšenica na 
úrovni 7 ton z  hektára alebo jarný jačmeň 
s úrodou o  tonu nižšou sú dobré výsledky, 
s ktorými sme pod Tatrami spokojní,“ hovorí 
konateľ Ján Regec.

Hlavnou orientáciou popradského podni-
ku Zemedar je produkcia mlieka. Keď pred 
dvoma rokmi vrcholila malá mliečna kríza, 
Ján Regec pozval na svoj podnik aj preziden-
ta Slovenskej republiky. Vysvetlil mu, kde sú 
problémy v rezorte a že za dané ceny nedo-
kážu oni, ale ani ostatní, udržať chov hovä-
dzieho dobytka. Farma Jána Regeca je pri-
tom taká, po akých často voláme. Upravený 
hospodársky dvor s novou maštaľou a s tak 
vykosenými trávnikmi vedľa objektov, že pri 
pohľade na ne slintá nejeden hráč golfu.

Odstránenie mliečnych kvót rozkolísalo 
krehkú cenovú stabilitu. Ani nárast efektív-
nosti výroby alebo zlepšovanie kvality stáda 
nemohli zabezpečiť dobrú ekonomiku výro-
by. Ceny boli prinízke a  ak by nepriaznivý 
stav trval dlhšie, padol by aj chov Ján Re-
geca. Ten nepatrí medzi tých poľnohospodá-
rov, ktorí každú vetu začínajú katastrofickou 
víziou. Je to gazda, ktorý vie reálne zhodnotiť 
stav. Neprikrášľuje, ale ani nedramatizuje. 
Vlani už bola cena mlieka podľa jeho vyjad-
renia dobrá. Dokonca pomohla vykryť časť 
strát zo spomínaného roku 2016. „Naša ak-
tuálna cena je 32,5 centa za liter mlieka. Sa-
mozrejme, že aj my by sme chceli viac, ale aj 
táto cena nám zabezpečuje vyrovnanú eko-
nomiku,“ tvrdí v septembri Ján Regec.

Základom efektívnosti výroby sú v  pod-
horských oblastiach kvalitné objemové kr-
moviny. Platí to aj v  Zemedare, kde trvalé 
trávne porasty zažívajú už piatu kosbu. Prie-
bežne ich prihnojujú, aby si pod Tatrami vy-
tvorili rezervu aj v prípade dlhej zimy. Okrem 
chovu čierneho holštajna, ktorého ročná úžit-
kovosť prekračuje 9-tisíc litrov na dojnicu, je 
súčasťou firmy aj stádo mäsového dobytka. 
Tvorí ho stovka zvierat plemena Charolais.

„V  rastlinnej výrobe som rád, že sa nám 
podarilo vlani investovať do nového trakto-
ra Deutz Fahr a  radličkového podmietača 
Horsch Teranno,“ vymenúva konateľ firmy 
Zemedar. Štvormetrové závesné zariadenie 
nemeckého výrobcu slúži na jesennú prí-
pravu pôdy a  podľa Jána Regeca v  plnom 
rozsahu nahrádza potrebu orby. Aby takýto 
stroj dokázali potiahnuť, museli kúpiť aj spo-
mínaný traktor, ktorý sa svojim výkonom 340 
koní stal najsilnejším strojom na tamojšom 
podniku.

„Ján Regec začal pri výbere techniky vy-
hľadaním závesného náradia vhodného pre 
jeho podmienky a  potom k  nemu vyberal 
traktor. Poľnohospodári často volia opačný 
postup. Vyberajú traktor a  následne priku-
pujú náradie. Samozrejme, aj toto je cesta. 
Ale ak vieme, na čo bude traktor primárne 
využívaný, tak pre optimálne využitie výkonu 
traktora je potrebné začať náradím. Potom 
sa nestane to, čo občas vidíme na našich 
poliach, že náradie, ktoré v  minulosti ťahal 
stošesťdesiat koňový Crystal, je dnes agre-
gované s výrazne silnejšími traktormi,“ myslí 
si Peter Matejovič, šéf firmy Ematech Rado-
šina.

Radošinský importér techniky dodáva už 
vyše dvadsať rokov do popradskej spoloč-
nosti väčšinu poľnohospodárskej techniky. 
Zemedarský Horsch Terrano bol vôbec prvý 
stroj dodaný slovenskému poľnohospodá-
rovi. Aj z  tohto dôvodu v Poprade ešte vý-
raznejšie ako v  minulosti porovnávali jeho 
kvalitu práce so strojmi od ďalších výrobcov. 
„Nakoniec som sa spýtal na názor traktoris-

tu, ktorý mal s  daným 
strojom pracovať, a ten 
si spomedzi predvá-
dzaných značiek vybral 
Horsch,“ hovorí Ján 
Regec.

Traktoristom, ktorý 
získal takúto dôveru, je 
len dvadsaťšesť ročný 
Matej Petruf. V podniku 
pracuje ribližne päť ro-
kov, ale tamojšie polia 
pozná oveľa dlhšie. Už 
ako 12 až 13-ročný sa 
tlačil tamojšej obslu-
he do kabín strojov. Tí 
si ho obľúbili a  neskôr 
mu dokonca volali, keď 
potrebovali pomôcť na-

príklad pri nasýpaní osív do sejačky. Strednú 
školu absolvoval v Kežmarku, kde boli v roč-
níku len štyria poľnohospodárski mechanizá-
tori. V agrorezorte zostal sám. Ostatní pracu-
jú v  priemysle alebo v  stavebníctve. „Svoje 
rozhodnutie neľutujem. Práca ma baví. Veď 
ako najmladší z pracovníkov som dostal naj-
silnejší a najnovší stroj,“ teší sa Matej Petruf.

Aj si váži, že získal dôveru šéfa, a konateľ 
zas hovorí o výnimočne svedomitom a spo-
ľahlivom pracovníkovi. „Spomínaný traktor 
je naozaj plný elektroniky, ktorú je dôležité 
vedieť využiť. Matej sa vie tým strojom nad-
chnúť a vidím, že si stále zisťuje nové infor-
mácie. Od návodu na použite, cez rozhovo-
ry s dodávateľom, až po čítanie skúseností 
uverejnených na internete,“ zdôrazňuje Ján 
Regec.

Samotný mladý zamestnanec priznáva, 
že prvý mesiac nebol jednoduchý. Zvyknutý 
bol na starý Zetor a neskôr na starší 150-ko-
ňový Deutz Fahr. Dnes by však už nemenil.

KONTAKT
ZEMEDAR, s.r.o.
Františka Hečku 570/49
058 01 Poprad
Konateľ: Ing. Ján Regec
Tel.: +421/ 52/ 7722 226
e-mail: zemedar@stonline.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 197 ha
Z toho ornej pôdy 880 ha
Počet zamestnancov 27

V závere septembra prebiehala v Zemedare už piata 
kosba a zber krmovín.

V čase našej návštevy organizoval Ján Regec 
spolu s firmou Ematech poľnú ukážku techniky pre 
poľnohospodárov zo Spiša a Liptova.

Najnovší traktorový prírastok spolu s jeho kočišom – Matejom Petrufom.
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V Liptovskej Tepličke sú dôkazom 
finalizácie bryndzové halušky

V Liptovskej Tepličke sa negazduje ľah-
ko. Obhospodarovaná pôda je zväč-
ša v kopcoch, kamenistá a z  relatívne 

rozsiahlej výmery družstva je tej ornej len 65 
hektárov. Podmienky, ktoré sa zdajú na prvý 
pohľad ako nehostinné, dokážu tu maximál-
ne využiť. Zamestnávajú 38 ľudí a investície, 
ktoré aktuálne realizujú, dokazujú, že ani 
v  najbližšom období sa počty ich kolegov 
nebudú redukovať.

Nové stroje smerovali do pestovania ze-
miakov a  živočíšnej výroby. Prírodné pod-
mienky neponúkajú oveľa širšie výrobné 
zameranie. Hospodária v  Národnom parku 
a pod pôdou, ktorú obrábajú, sa nachádza-
jú veľké rezervoáre pitnej vody. Už roky sú 
v systéme ekologického poľnohospodárstva 
a zdá sa, že jeho špecifiká majú pod kontro-
lou.

Najlepšie to demonštrujú zemiaky, ktoré 
sa vo veľkej miere zo severných oblastí Slo-
venska presťahovali na úrodný, teplý a slneč-
ný juh. Družstvo v Liptovskej Tepličke tradí-
ciu ich pestovania však nikdy neporušilo. Aj 
keď, podľa predsedníčky 
Anny Glejdurovej, už boli 
ohrozené. „Mali sme roky, 
keď sa z hektára urodilo 16 
ton, ale aj také, že rovnakú 
úrodu sme dosiahli za dva 
roky spolu. Vedúci výroby 
vtedy vážne uvažoval, či 
dať ekonomike pestovania 
zemiakov na Liptove ešte 
jednu šancu,“ hovorí.

Jej pravá ruka, o gene-
ráciu mladší mechanizátor 
a spomínaný vedúci vý-
roby Stanislav Michalica 
neuhol z cesty. Orná pôda 
v  regióne je samý kameň 

a  zemiaky sú predsa len trhovou plodinou 
diverzifikujúcou tržby družstva, ktoré pochá-
dzajú najmä zo živočíšnej výroby. „V  pes-
tovaní zemiakov sa nám odvtedy podarilo 
prejsť naozaj veľký kus cesty. Minuloročná 
úroda nás priblížila k tridsiatim tonám z hek-
tára. Tento rok predpokladáme najmä v dô-
sledku nepriaznivého počasia o niečo horší 
výsledok,“ vysvetľuje Anna Glejdurová.

Posun v pestovaní sa podaril najmä vďa-
ka kvalitnej agronomickej práci, ako naprí-
klad dôsledné využitie stimulátorov určených 
pre ekologické hospodárenie, kvalitné sadivo 
a v neposlednom rade odkameňovanie par-
ciel. Zemiaky z vlaňajšej osemhektárovej vý-
mery sa objavili aj v obchodnom reťazci Lidl, 
kam sa dostali vďaka spolupráci s veľkoob-
chodom.

Už tradične ich využívajú aj vo vlastnom 
agropenzióne Dolinka. Tu si najviac na nich 
návštevník pochutí, ak si objedná liptovské 
halušky. Nie je z  nich vyrobené iba cesto, 
ale uvarené kúsky zemiakov sú aj medzi ha-
luškami. Sú to tie kúsky, ktoré sa nedajú pri 

strúhaní zemiakov už použiť do cesta a preto 
ich zvyčajne vyhadzujeme. V  Liptove takto 
nepostupujú. Ak si k  tomu primyslíme sto-
percentnú ovčiu bryndzu, taktiež z vlastného 
chovu oviec, ide nielen o výnimočnú finalizá-
ciu produkcie v rámci nášho poľnohospodár-
stva, ale najmä o mimoriadne chutný obed.

Predsedníčka družstva mala v  minulom 
roku záujem ešte výraznejšie využiť mož-
nosti, ktoré im chov zvierat, ale aj v  minu-
losti schválený bitúnok ponúka. Záujem mali 
mäso baliť alebo vyrábať mleté mäso pre 
hamburgery, ktoré spotrebujú len vo svo-
jom penzióne. Zároveň chceli využiť šokový 
zmrazovač časovo oddelene aj na zmrazo-
vanie vlastných pirohov. Narazili. Najmä na 
nevyjasnené kompetencie medzi dvoma 
inštitúciami, ktoré často stoja ako prekážka 
ďalšieho rozvoja poľnohospodárskych sub-
jektov. „Ide o to, že sa bijú kompetencie Re-
gionálnej veterinárnej správy a Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva. Veľmi ma tá 
situácia znechutila. Keď som z úst predsedu 
Národnej rady Andreja Danka počula, že by 
sa tieto úrady mali zlúčiť, považovala som to 
za dobrý nápad,“ tvrdí Anna Glejdurová.

Dnes všetky činnosti súvisiace s  ďalšou 
finalizáciou kvalitného teľacieho mäsa poza-
stavili. Čakajú na naplnenie sľubov predsedu 
strany, ktorá do funkcie nominovala aj rezort-
nú šéfku. Veria, že v rámci záujmu o diverzi-
fikovanie a  finalizovanie poľnohospodárskej 
produkcie bude reforma týchto kontrolných 
orgánov jednou z  hlavných priorít minister-
stva.

KONTAKT
Poľnohospodárske podielnické 
družstvo
059 40 Liptovská Teplička 566
Predsedníčka: Anna Glejdurová
Tel.: + 421/ 52/ 7893 241
e-mail: ppdteplicka@orangemail.sk
www.ppdliptovskateplicka.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 283 ha
Počet oviec 688 kusov
Počet hovädzieho dobytka 340 kusov

Zemiaky v minulom roku príjemne prekvapili.

Anna Glejdurová uprostred polí, na ktorých sa pestujú kvalitné krmovíny.

Aj keď sa dobytok väčšinu roka pasie, sú kategórie 
zvierat, ktoré bývajú ustajnené v maštali.
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Hovädzí dobytok v Tvrdošíne  
má budúcnosť

Pod dočasnú stagnáciu mliekovej 
úžitkovosti v  Tvrdošíne sa podpísa
li provizórne riešenia, ktoré vznikli na 

hospodárskom dvore tamojšieho družstva. 
Sú daňou za masívne stavebné zásahy, naj
väčšie za ostatné desaťročia. Ich cieľom sú 
lepšie životné podmienky zvierat a  vyššia 
úžitkovosť. Hlavnou investíciou je moderný 

kravín, ktorý bude prvým svojho druhu na 
Orave. Poznáme ich z  moderných západo
európskych fariem, časté sú v Českej repub
like a  postupne pribúdajú aj u  nás. Kravíny 
s vysokými stropmi, priestrannými ležoviska
mi a dobrým vetraním sú tým, čo má podľa 
dlhoročného predsedu družstva Antona Pali
dera poskytnúť tamojším dojniciam komfort.

Vzhľad týchto objektov sa zdá ako veľmi 
úsporný. Oceľové nosníky, využitie betónov, 
plechová strecha s  purpenovou izoláciou 

a ani jedna tehla použitá v obvodovom plášti. 
Celý systém ochrany pred poveternostnými 
vplyvmi zabezpečuje systém plachiet. Práve 
tu začína to, čo stavbu posúva do dvadsiate
ho prvého storočia. „Súčasťou kravína je me
teostanica a na základe údajov z nej systém 
upravuje polohu bočných plachiet,“ vysvet
ľuje Pavol Kuloštiak z  investičného úseku 

ŽIARCA, poľnohospodár
skeho družstva v Tvrdošíne.

Myslí tým najmä sledo
vanie vlhkosti, tepla, ale aj 
samotného svetla v  ustaj
ňovacích priestoroch. Ďalšie 
automatické meranie sleduje 
obsah čpavku. Ak senzor 
v  kravíne zaznamená viac 
metánu, systému plachiet 
pomôže nútené vetranie po
mocou ventilátorov.

Zaujímavých technických 
riešení je viacero. Aktuálny 
stav však je, že pôvodné 
kravíny boli až na malú časť 
zbúrané a  na ich mieste 
vzniká spomínaný nový ob
jekt. Dojnice sú z  pôvod
ných maštalí rozmiestnené 
po dočasných priestoroch 

a  niekoľko desiatok využi
lo aj malú časť pôvodného 

kravína. Tá stavbárom neprekážala a vyzerá, 
akoby z nej boli dve tretiny odrezané a zvy
šok zostal voľne pohodený v areáli družstva. 
„Provizórium si všetci dobre uvedomujeme 
a preto práce prebiehajú v rýchlom tempe,“ 
ubezpečuje Anton Palider.

Okrem problémov pri stavebnom konaní, 
ktoré pod vedením tamojšieho primátora, 
nevychádza družstevníkom v ústrety, všetko 
postupuje podľa plánu.

Do novej maštale sa už na jeseň presunie 

400 dojníc Slovenského strakatého dobytka. 
Budú medzi nimi aj mladé kravy, odchova
né už v modernom teľatníku. Ten bol rekon
štrukciou kravína vybudovaný už pred dvoma 
rokmi a zodpovedá súčasným požiadavkám. 
V  budúcnosti je v  pláne ešte rekonštrukcia 
pôrodnice a objektu pre zasušené kravy.

„Pred troma rokmi sa nám podarilo rekon
štruovať a postaviť nové silážne žľaby, ale aj 
kúpiť novú samochodnú rezačku. Kvalita ob
jemových krmovín je pre ekonomiku výroby 
mlieka v našej oblasti jednoznačne kľúčová,“ 
hovorí Anton Palider.

Celá výrobná štruktúra družstva je zame
raná na produkciu mlieka. Tomu je, samo
zrejme, podriadená aj rastlinná výroba. Ak 
okolnosti dovolia, sú roky, keď sa im podarí 
vyrobiť viac, ako spotrebujú. Napríklad vlani, 
keď sa na oravských poliach urodilo sedem 
ton pšenice z  hektára. Prebytočnú kŕmnu 
obilninu predali a  za získané tržby nakúpili 
potrebné doplnky do kŕmnych zmesí. Tieto 
situácie sú skôr výnimočné, ale napriek tomu 
sa družstevníci zameriavajú na kvalitnú pro
dukciu mlieka.

„Liptovská mliekareň si naše družstvo 
váži za náš zodpovedný prístup k  produk
cii mlieka. Musím povedať, že ich aj trochu 
nabádame, aby si uvedomovali, že sme 
partnermi, ktorí nemôžu jeden bez druhého 
existovať. Ak budú vyvíjať priveľký tlak na 
cenu, družstvo bude likvidované a oni prídu 
o dodávateľa, s ktorým majú výborné vzťa
hy,“ zdôrazňuje Anton Palider.

Celkové zaťaženie pôdy na tvrdošínskom 
družstve dosahuje päťdesiatjeden dobytčích 
jednotiek na sto hektárov pôdy. Výrazne 
nadpriemerný ukazovateľ nie len v rámci Slo
venska, ale aj v oblasti Oravy prináša do Tvr
došína prácu. Družstvo poskytuje zamestna
nie päťdesiatim ľuďom.

KONTAKT
ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo
027 44 Tvrdošín
Predseda: Ing. Anton Palider
Tel.: + 421/ 43/ 5324 940
Fax: +421/ 43/ 5322 392
e-mail: ziarec@orava.sk

Výmera poľnohospodárskej pôdy 1 571 ha
Výmera ornej pôdy 407 ha
Počet hovädzieho dobytka 868 kusov
Počet oviec 737 kusov

Teľatník modernizovaný pred dvoma rokmi poskytuje zvieratám komfort.

Anton Palider vedie družstvo v Tvrdošíne od 
spoločensko-ekonomických zmien a za tú dobu sa 
stalo jedným z najstabilnejších subjektov na Orave.

Na objekte nového kravína práve finišujú posledné stavebné úpravy.
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Poľnohospodárska obruč 
okolo hlavného mesta 
Slovenska má perspektívu
Bratislavský kraj je výmerou poľnohos-

podárskej pôdy najmenší na Sloven-
sku. A  hoci patrí k  najprodukčnejším 

regiónom, poľnohospodárstvo tvorí v  ňom 
iba jedno percento z  objemu hrubého do-
máceho produktu. V  piatich bratislavských 
okresoch a  v  okresoch Senec, Pezinok 
a Malacky gazdujú poľnohospodári na vyše 
90-tisíc hektároch poľnohospodárskej pôdy, 
z čoho je viac ako 80 percent ornej. Zloženie 
pôdy najmä na východných svahoch Malých 
Karpát je ako stvorené na pestovanie vína 
a  v  celom kraji vyhovuje najmä klasickej aj 
špeciálnej poľnohospodárskej výrobe.

Tunajšia Regionálna poľnohospodárska 
a potravinárska komora združuje celkom 84 
podnikateľských subjektov. Z toho je 23 poľ-
nohospodárskych družstiev, 24 spoločností 
hospodáriacich na pôde, 25 samostatne 
hospodáriacich roľníkov a 12 firiem predsta-
vuje potravinársky priemysel a poskytovate-
ľov služieb.

Výnimočnosť bratislavského 
regiónu
Tento poľnohospodársky región má svoje 

výnimočné postavenie najmä v tom, že dis-
ponuje dostatkom závlahovej vody, ktorú 
dokážu podnikatelia na pôde aj využiť. Vo-
da je limitujúcim faktorom množstva plodín 
a čerpá sa z Dunaja – či už cez Čiernu vodu 
alebo cez Malý Dunaj.

Veľká časť územia patrí okresu Senec, 
kde sa veľmi dobre darí zelenine aj zemia-
kom. Ukazuje sa, že sa stáva najsilnejšou 
zemiakarskou oblasťou na Slovensku. Známi 
zemiakari, akými sú Michal Szalay z Veľkého 
Bielu, Zdenek Černay zo Senca či rodina Ma-
čajovcov z Kráľovej pri Senci dokážu zásobiť 
našim druhým chlebom viac ako polovicu 
Slovenska počas celého roka. Vďaka tomu, 
že v posledných rokoch pribudlo veľa klima-
tizovaných skladov sa od týchto aj ďalších 

pestovateľov dostávajú zemiaky prostred-
níctvom odbytového združenia Zeleninárska 
do všetkých obchodných reťazcov na Slo-
vensku.

Aj ovocinárstvo má v  tomto regióne vý-
borné podmienky. V Dunajskej Lužnej pôsobí 
najprogresívnejšia ovocinárska spoločnosť 
na Slovensku. Danubius Fruct, spol s  r.o., 
spojil svoje odborné sily s  belgickými pes-
tovateľmi a podarilo sa v slovenských pod-
mienkach dopestovať ovocie, ktoré ohuruje 
zrak aj chuťové poháriky. Ovocie, najmä veľ-
ké a krásne vyfarbené jablká, pozná vari kaž-

dý Slovák počas celého roka pod značkou 
„Dobré jablká“. Práve moderné skladovacie 
priestory s  riadenou atmosférou umožňujú 
ovociu dostávať sa na spotrebiteľský stôl 
počas celého roka. Ale bez závlahovej vody 
by sa spoločnosť asi ťažko rozvíjala. Ovocné 
sady aj vďaka kvapkovej závlahe vydávajú 
úrodu, o ktorú, povedané tak trochu aj s nad-
sádzkou, sa spotrebiteľ pobije.

Révu priniesli Kelti
Najvýraznejšou špecializáciou v  Brati-

slavskom kraji je pestovanie hrozna. Vinicami 
sú obsypané východné svahy Malých Karpát 
a región je známy vinohradníckou tradíciou, 
ktorú výrazne oživilo združenie Malokarpat-

ská vínna cesta. Pestovanie viniča pod Malý-
mi Karpatami siaha až do čias pred Kristom. 
Prvú révu vysadili Kelti, pokračovateľmi boli 
Rimania, ktorí priniesli nové odrody. Slovania 
zase začali neskôr vyrábať nové druhy vín.

Malokarpatská vinohradnícka oblasť je 
najstaršou a najväčšou na Slovensku.

Z bielych odrôd dominuje Veltlínske zele-
né, Silvánske zelené, Rizling vlašský, Dievčie 
hrozno, Rulandské biele a  Müller-Thurgau, 
z  modrých odrôd zase Frankovka modrá, 
Svätovavrinecké a Cabernet Sauvignon. Ne-
opakovateľný buket preslávil malokarpatskú 
vinnú révu ďaleko za hranicami regiónu. Kraj 
viníc prospieva i dnes s delikátnymi vínami 
svetovej úrovne. Septembrové malokarpat-
ské vinobranie sa stalo pojmom po celom 
Slovensku. Podobne aj deň otvorených 
pivníc v  novembri v  znamení sv. Martina 
a v máji zase v znamení sv. Urbana, patróna 
vinárov.

Malokarpatská vínna cesta prechádza bý-
valými kráľovskými mestami Bratislava, Svä-
tý Jur, Pezinok, Modra a rázovitými dedinami 
s typickými vinohradníckymi domami. Vínna 
cesta ponúka degustáciu v pivniciach, vinár-
ňach a vinotékach kraja a ochutnávku gas-
tronomických špecialít. Veď kto by neodolal 
tradičnej husacine či lokšiam plnených husa-
cou pečeňou! Vinohradníci, ktorí na nej po-
núkajú svoje vína, sa nemajú za čo hanbiť. 
To vraví niekoľko tisíc návštevníkov ročne, 
ktorí prídu ochutnávať víno aj zo vzdialenej-
ších oblastí.

Vína spod Malých Karpát majú cveng nie-
len u Slovákov. Rodinná spoločnosť Karpat-
ská Perla, s.r.o., zo Šenkvíc napríklad boduje 
aj v  zahraničí. V  roku 2018 si priniesla dve 
zlaté medaily až z  Japonska. Za KARPAT-
SKÚ PERLU Pinot Noir 2013 a  DÍLEMÚRE 
Devín 2014. Okrem toho spomedzi 4 342 vín 
z 33 krajín získala aj striebro za červené víno 
JAGNET André 2013. Bodovala však aj vo 

Vinohrady vysadili na území Bratislavského kraja Kelti. Dánski chovatelia hovädzieho dobytka zapustili v Stupave korene.
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Francúzsku, Španielsku, Slovinsku, v Česku 
aj v ďalších krajinách.

Viagra zo Záhoria
Tou je bezo sporu špargľa, ktorá sa udo-

mácnila najmä na piesčitých pôdach. Už 460 
rokov pred našim letopočtom označil Hip-
pokrates špargľu za liečivú rastlinu. Dnes ju 
nazývajú Kráľovnou zeleniny. Jej najväčším 
producentom na Slovensku je spoločnosť 
Asparagus, spol. s r.o., vo Veľkých Levároch. 
Miestni vravia, že je výbornou prírodnou via-
grou. Na jar, keď ako prvá zelenina vykukne 
spod zeme, je vitamínovou bombou a mnohí 
jej prisudzujú aj omladzujúce vlastnosti. Keď 
v roku 1993 vypestovala spoločnosť na Zá-
horí prvú špargľu, predali jej sotva 300 kg. 
Dnes sa o  ňu trhajú najmä v  zahraničí. Ale 
domáci trh si už tiež na ňu zvykol.

Piesčité a  hlinito-piesčité pôdy vyhovujú 
aj ďalšiemu členovi Regionálnej poľnohos-
podárskej a potravinárskej komory Bratisla-
va, ktorý prerástol hranice Slovenska. Je ním 
spoločnosť Richter Rasen Slovakia, spol. 
s r.o., so sídlom v obci Závod. Je to dcérska 
spoločnosť 1. Rakúskej trávnikárskej škôlky 
s tradíciou od roku 1906. Na Slovensku pô-
sobí 17 rokov. Ako už názov napovedá, spo-
ločnosť vyrába kobercové trávniky na vyše 
200-hektárovej výmere pre futbalové štadió-
ny, golfové ihriská, pre dom aj záhradu.

Kvalitné mlieko z lúk a pasienkov
Z regiónu sa dostáva na stôl spotrebite-

ľov aj množstvo kvalitného mlieka a produk-
tov z  neho. Poľnohospodári tu chovajú 15 
326 kusov dobytka, z čoho je 5 353 dojníc 
a ročne dorobia 47 703 tis. litrov mlieka (úda-
je z  2017). Keďže podmienky na produkciu 
mlieka považujú aj zahraniční chovatelia za 
výborné, svoje korene zapustili na Záhorí 
aj Dáni. Za pozornosť stoja aktivity spoloč-
nosti FirstFarms, ktorá hneď ako kúpila prvý 
podnik na Slovensku, začala investovať do 
veľkovýroby mlieka. Za spoločnosťou sto-
ja dánski investori, ale bez pracovitých rúk 
Slovákov aj invencie slovenských manažé-
rov na strednom stupni riadenia by sa veru 
táto spoločnosť ďaleko nedostala. Piesčitá 
pôda a  suché podnebie je pre vrcholových 
manažérov z Dánska a Nemecka výzvou do-
kázať aj v  týchto podmienkach, že úspech 
poľnohospodárskej spoločnosti je naozaj len 
v  rukách ľudí. Produkciu speňažujú najmä 
v zahraničí. Kravské mlieko, denne dva až tri 
kamióny, predávajú do Nemecka.

Vízia rozvoja
Spomenuté, ale aj mnohé ďalšie poľno-

hospodárske firmy bratislavského regiónu sú 
často odkázané iba sami na seba. Pretože 
je Bratislavský kraj vysoko produkčný, pre 
jeho poľnohospodárstvo sú alokované pro-
striedky z  Programu rozvoja vidieka menej 
dostupné. No a vysoké náklady – cena pôdy 
a mzdové náklady – sú vyššie ako na výcho-
de Slovenska, čo firmy často dostáva do zlo-
žitej situácie. „Keďže nemáme inú možnosť, 

naozaj sa musíme iba postarať sami o seba. 
Zrejme preto sa tu rozvíjajú práve také od-
vetvia, ktoré prinášajú vysokú pridanú hod-
notu,“ zamýšľa sa nad realitou predseda 
Regio nálnej poľnohospodárskej a  potravi-
nárskej komory Bratislava Ing. Juraj Mačaj.

Ak teda chcú poľnohospodári žiť a rozví-
jať svoje podnikanie, musia pohnúť rozumom 
a využiť danosti oblasti čo najlepšie. Musia 
si totiž vedieť na seba zarobiť a hľadať svoju 
vlastnú cestu. Určite by štatistika ukázala, že 
pomer dotácií k celkovým výnosom je v bra-
tislavskom regióne najnižší na Slovensku, 
pretože dotácie a rôzne podpory tvoria v poľ-
nohospodárstve Bratislavského kraja najnižší 
príjem v porovnaní s ostatnými regiónmi.

Takže, poľnohospodári vzali osud do svo-
jich vlastných rúk. Nemôžu sa spoliehať na 
nejaké tie podpory, ktoré majú možnosť čer-
pať ich kolegovia v iných regiónoch. Vychá-
dzajúc z doterajších aktivít, je predpoklad, že 
cestu rozvoja nič nezabrzdí. Predseda regi-
onálnej komory Juraj Mačaj je presvedčený, 
že existuje cesta a konkretizuje: „Pomohol by 
presun peňazí z  prvého piliera do druhého, 
špeciálne do neprojektových podpôr. Tre-
ba hľadať cestu, ako nastaviť systém moti-
vačne v prospech produkčných odvetví. To 
znamená podporiť ešte viac relatívne dobre 
rozbehnutú produkciu zeleniny, ovocia, vína, 
špeciálnych plodín aj živočíšnej výroby. Tieto 
odvetvia sa už v bratislavskom regióne zako-
reňujú, a  sú pripravené rozvíjať sa tak, aby 
ich význam bol nadregionálny.“

Dobré jablká zo sadov v Dunajskej Lužnej aj partnerských organizácií pozná vari 
každý Slovák.

Rolované trávniky zo Závodu zvyšujú nielen kvalitu futbalových ihrísk. Veľké Leváre sú známe špargľou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Jeden z popredných vinárov na Slovensku Ladislav Šebo je otcom kvalitných vín 
v rodinnej firme Karpatská Perla.
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V súťaži o Najkrajší 
chotár bodovali 
gazdovské dvory
Kúsok slovenskej zeme v  rukách 

správneho roľníka dokáže prekvitať. 
Ak ju obrába s láskou, ak jej dá, čo 

potrebuje, ak má aj kus umeleckého nada-
nia... Keď sa však kocháte krajinou, pozrie-
te sa na vyrovnané a zdravé porasty na po-
liach, na poľné cesty, ktoré z oboch strán 
lemujú novovysadené aleje, na prekrásnu 
krajinu pretkanú remízkami, v  ktorých si 
hovie poľná zver a operence, na pasienky 
posiate dobytkom, ovcami či kozami, zrej-
me vôbec nikomu nezíde na um, že to je 
umelecké dielo poľnohospodára. Nevyrá-
ba iba potraviny, o ktoré majú Slováci čo-
raz väčší záujem (aj keď o tom nevypove-
dá zásobenie reťazcov), ale je výtvarníkom 
a  sochárom prostredia, v  ktorom žijeme. 
Ak Slovák nenájde v  reťazci to, po čom 
mu srdce piští, zájde na farmu. Vari všetky 
rodinné farmy a gazdovstvá dnes už pre-
dávajú z  dvora domáce vajíčka, mlieko, 
syry, klobásky, ba aj chlebík či mäso a iné 
špeciality. Zaručene čerstvé a  slovenské. 
Návštevník tam môže chvíľu pobudnúť 
a odviazať svoju myseľ od útrob miest. De-
tičky pohladkajú zvieratá. A najmä, naučia 
sa, že mlieko dáva kravička, vajíčka slie-
počka. Uvidia, že krava nie je fialová. Toto 
je veru súčasný trend na Slovensku. Akýsi 
návrat k vidieku, k dedovizni, keď v každej 
dedine obrábali políčka a chovali zvieratá 
skoro všetci.

Zrejme nie náhodou sa do 18. ročníka 
súťaže o  Najkrajší chotár na Slovensku 
prihlásili iba malé farmy a  gazdovstvá. 
Každá z  nich čímsi zaujala odbornú ko-
misiu súťaže, v  ktorej boli zástupcovia 
Slovenskej poľnohospodárskej a  potravi-
nárskej komory, Slovenskej agentúry pre 
životné prostredie so síd-
lom v  Banskej Bystrici, 
nitrianskeho Agroinštitú-
tu a  Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzity, 
Vidieckeho parlamentu 
a, samozrejme, organi-
zátorov súťaže – Klubu 
poľnohospodárskych no-
vinárov. Vyhodnocovali, 
ako sa prihlásené farmy 
starajú o  ten kúsok slo-
venskej zeme, na ktorej 
gazdujú. Ako sa starajú 
o polia, lúky aj pasienky, 
o zvieratá aj o ľudí. A nej-
de len o zamestnancoch. 
Aj mnohí zákazníci zvyk-
nú denne prichádzať na 
ich dvor za gazdovskými 
produktami. „Vlastne ta-
ký dvor je supermarke-
tom čerstvých domácich 
produktov,“ konštatuje 
Stanislav Becík, pred-
seda Združenia agro-
podnikateľov, družstva 
v  Dvoroch nad Žitavou, 
ktorému patrí gazdovský 
dvor Branovo. Roky to 

bol zdevastovaný socialistický hospodár-
sky dvor. Myšlienok, ako ho prestavať, na 
čo ho využiť, bolo niekoľko. Až v roku 2010 
skrsla Stanislavovi Becíkovi myšlienka vy-
budovať taký dvor, aký mal kedysi jeho 
dedo Martin Becík. Jana Mikušáková, kto-
rá zastupovala v odbornej komisii Vidiec-
ky parlament, považuje tento Gazdovský 
dvor za učebnicový príklad toho, ako sa dá 
na vidieku podnikať. A nielen ona. Praktic-
ky všetci členovia komisie prisúdili tomuto 
gazdovstvu najvyššiu známku.

Mateja Korpáša zo Slovenskej poľno-
hospodárskej a  potravinárskej komory 
očarilo Gazdovstvo Uhliská. Rodinná far-
ma, ktorá vyrástla neďaleko Nemšovej, na 
kopcoch nad Novou Dubnicou, pod Bie-
lymi Karpatami. Namiesto rozpadajúcich 
sa ošipární podobne ako na branovskom 
dvore žije viac druhov hospodárskych 
zvierat, aj oslíkov. Ponúka svoje produkty, 
vždy čerstvé, vrátane špecialít z  kozieho 
mlieka nielen vo vlastnej reštaurácii. Je 
zrejmé, že pridaná hodnota aj v jednom, aj 
v druhom prípade zostáva na vidieku.

Martina Simana zo Slovenskej agentú-
ry pre životné prostredie najviac zaujala 
rodinná farma Veles Háj konča Turčian-
skych Teplíc. Príbeh rodiny napovedá, že 
osud si s jej členmi nepekne zahrával. Na-
priek tomu sa zdvihli z  popola ako bájny 
vták Fénix a šli za svojim cieľom. Rozvíjať 
farmárčenie. Manželia Sedlačkovci vedú 
k láske k zvieratám aj svoje deti, ktoré už 
dokonca získali ocenenia za chov králikov. 
V  neposlednom rade všetkých očarila aj 
roľníčka Gabriela Čechovičová z Jarnej pri 
Cíferi, ktorej láska k maku, jeho pestovaniu 
a produktov z neho nemá hraníc.

Na všetkých farmách, kam odborná 
komisia zavítala, bolo cítiť lásku k  tomu 
kúsku zeme, na ktorom gazdujú ľudia 
s  veľkým srdcom. Ukázalo sa, že nielen 
kultivujú krajinu, nielen chovajú zvieratá 
a pestujú rôzne plodiny, ale najmä – sna-
žia sa o  to, aby pridaná hodnota zostala 
na slovenskom vidieku. Dokazujú, že po-
pri veľkých farmách majú svoje miesto 
pod slnkom aj malí poľnohospodári, ktorí 
sú najbližšie k slovenskému spotrebiteľo-
vi a najlepšie vedia, čo chutí slovenskému 
fajnovému jazýčku.

Výsledky súťaže  
18. ročníka o Najkrajší 
chotár na Slovensku
1.  Gazdovský dvor Branovo,  

hospodárska jednotka ZAD  
Dvory nad Žitavou, okres Nové Zámky

2.  Gazdovstvo Uhliská,  
spoločnosť Vagricol & Co., s.r.o., Nemšová,  
časť Trenčianska Závada, okres Trenčín

3.  Farma Veles Háj (Anflo, s.r.o.),  
okres Turčianske Teplice

Ostatní súťažiaci podľa abecedy:
•  Farma Ďurčík, SHR, Telka – Halič,  

okres Lučenec
•  Gabriela Čechovičová, SHR, Cífer – Jarná, 

okres Trnava
•  Hydina Súlovce, okres Topoľčany
•  Hydinová farma Pačanský, Čačín,  

okres Banská Bystrica
•  Marián Glovaťák, SHR, Oravská Polhora, 

okres Dolný Kubín

Upravená krajina pod Bielymi Karpatami vďačí za svoju krásu Gazdovstvu Uhliská.
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Gazdovský dvor v Branove – dieťa Stanislava Becíka – je nepísaným školiacim 
strediskom pre deti a vedie ich k láske k zvieratám aj ekológii.

Kozliatka na rodinnom Gazdovstve Uhliská sú pastvou 
nielen pre deti. Kozľacie špeciality – syry aj salám – 
nemajú páru široko-ďaleko.

Upravený vyše 10-hektárový dvor v Hydine Súlovce so záhradnými solitérmi je 
vizitkou firmy, ktorá sa za starostlivosť o prírodu, zvieratá aj ľudí nemusí hanbiť.

Mladý farmár Marián Glovaťák sa chváli spoluprácou 
všetkých farmárov a podnikateľov v obci, ktorá 
sa stala v roku 2017 dedinou roka. Výsledkom 
spolupráce je aj sprístupnenie prameňa slanej vody 
nad obcou.

Člena odbornej komisie súťaže o Najkrajší chotár docenta Miroslava Žitňáka z SPU 
v Nitre zaujala na farme Zoltána Ďurčíka v Telke – Haliči vari 100-storočná a pritom 
funkčná mláťačka.

Na rodinnej farme Veles pri Turčianskych Tepliciach 
vedú Sedlačkovci svoje deti k láske k zvieratám. 
Niektoré z ich 150 králikov už získali vysoké ocenenia.

Výhľad na farmu Mariána Glovaťáka a na Vysoké Tatry.
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Renesanciu slovenského 
vidieka vidno v Branove
Dedina, kde kohút 

nezakikiríka a gunár 
nezagága, je mŕt-

va dedina, privítal členov 
odbornej komisie súťaže 
o  Najkrajší chotár na Slo-
vensku Stanislav Becík, 
predseda Združenia ag-
ropodnikateľov, družstvo 
v  Dvoroch nad Žitavou. 
Jeho súčasťou je aj hos-
podársky dvor v  Branove, 
kde sa dnes skvie Gazdov-
ský dvor, dieťa Stanislava 
Becíka. Je tam všetko, 
čo ku gazdovskému dvo-
ru patrí. Kravy Jerseyky 
aj s  teliatkami oddychujú 
v tieni stromov, gágajú hu-
si, sliepky znášajú vajcia, 
králiky občas prebehnú po 
trávniku, holuby, ovce aj 
kozy, dve plemená koní, včely, ale aj stroje, 
bez ktorých sa život na gazdovstve nezaobí-
de. Ba aj malý bitúnok a udiareň či mliekareň 
na spracovanie ovčieho, kravského i  kozie-
ho mlieka a predajňa so zaručene čerstvými 
vlastnými produktami. Kam len oko dovidí, 
je poriadok. Ani smietky. Jednotlivé pracov-
né solitéry sú rozložené účelne a prakticky. 
Trávniky upravené, stromy zdravé... Obďaleč 
kolotoč pre deti, miesto na sedenie, kde sa 
možno občerstviť a  spoza maštale počuť, 
ako sa kosí tráva.

Takto nejako vnímame rakúsky vidiek, 
ktorý je stále od toho slovenského na míle 
vzdialený. Branovo sa však vymyká zo slo-
venského priemeru. Každý štvrtý dom má 
novú strechu, záhrady pri domoch prekvitajú 
a  je tam poriadok... „Poriadku sa naučili, aj 
peniaze na rekonštrukciu domov si občania 
zarobili u  nás,“ vysvetľuje Stanislav Becík 
a  dodáva: „Mesačný plat je iba záloha na 
koncoročné doplatky a zvyčajne sa dohod-
neme, na čo tie peniaze náš zamestnanec 
použije.“

„Môžete prezradiť, ako riadiť ľudí, ktorí 
po sebe zanechávajú takýto úžasný gaz-
dovský dvor, ktorý vyzerá ako ten rakúsky?“ 
Na to bola zvedavá Jana 
Mikušáková z  Vidieckeho 
parlamentu SR. Členov od-
bornej komisie totiž najviac 
zaujal poriadok, čistota, 
účelnosť a  racionálnosť 
rozostavania hospodár-
skych budov a  vzťah ľudí 
k  tomu, čo robia. Pridaná 
hodnota zostáva v  obci, 
ľudia majú zamestnanie 
a  na poľnohospodárstvo 
vysoký priemerný plat. „Ja 
neriadim ľudí. Ľudí, a  nie-
len na dvore v Branove, ale 
v celom Združení agropod-
nikateľov, družstvo, riadia 
pravidlá. Ja iba koordinu-
jem ich činnosť,“ vysvetľu-
je Stanislav Becík. A v tom 
sme si všimli, že na stro-
joch sú tabuľky s menami, 
ba aj na dverách do budov. 

„To je meno človeka, ktorý je za to zodpo-
vedný,“ hovorí Stanislav Becík.

Pochopili sme, že pravidlá zahŕňajú zod-
povednosť za zverený úsek, zvieratá, stroje, 
budovu. Ale aj postihy za banálne prehrešky. 
Na Gazdovskom dvore, kde sa denne pre-
melie veľa ľudí, deti zo škôlok a základných 
škôl, turisti ba aj stredoškoláci, ktorí tam 
občas brigádujú, totiž musí byť poriadok. Je 
nemysliteľné, aby nesvietila žiarovka, aby na 
cestičke bolo trošku siláže, ktorá sa vysypa-
la z  voza na krmivo, zostala odšraubovaná 
alebo nebodaj ulomená kľučka na dverách 
či aby v  ohnisku zostalo obhorené drevo... 
„Iste, stáva sa to. Ale ak to nezvládne za-
mestnanec sám, musí to hneď zapísať do 
Knihy porúch a  treba to napraviť. Ak na to 
prídem ja pri obchôdzke dvora a nie je to ani 
v Knihe porúch, zodpovedný zamestnanec je 
o 20 eur ľahší. Ak sa mu mzda trikrát v roku 
kráti o 20 eur, musí sa s nami rozlúčiť,“ tvrdí 
Stanislav Becík. Zbadali sme, že na jednom 
stroji nie je meno. Dozvedeli sme sa, že ten 
zamestnanec tam už nie je. Musel opustiť 
Gazdovský dvor, kde si napriek prísnym pra-
vidlám záujemcovia podávajú kľučku.

Stanislavovi Becíkovi sa splnil jeho sen: 

mať raz taký dvor, ako mal jeho dedo Martin 
Becík. Toto meno sme si všimli na tabuľke na 
jednom z troch kočov, na ktorých vozia hostí 
z penziónu v Dvoroch nad Žitavou, ale robia 
nimi radosť aj deťom. „To bol dedov koč, je 
opravený a funkčný,“ s láskou potľapkal ob-
novené sedadlo Stanislav Becík.

Deti sa tam stretnú zo šlabikárovými zvie-
ratami, dozvedia sa, že včeličky musia mať 
svoj terén, aby zvládli zberať peľ z  kviet-
kov. „Parcely polí by nemali byť väčšie ako 
50 ha, inak sa včielky unavia. Aj preto sme 
v  družstve veľké 80 až 100-hektárové lány 
predelili tri a pol metrovými alejami s poľnými 
cestami. Vysadili sme celkom 8 alejí. Tvoríme 
krajinu, aby sa do nej vrátil život,“ rozpráva 
Stanislav Becík. Nie náhodou až 11 mladých 
ľudí z  obce študuje na Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzite. Vzťah k  zvieratám, 
o  ktoré sa môžu aj postarať, ale aj k  pôde 
a poľnohospodárstvu vôbec získali práve na 
Gazdovskom dvore.

2018
TOOOPPP CCHHOOTÁÁTT RTOP CHOTÁR

Na začiatku aleje lipy malolistej vedúcej k bráne do 
Gazdovského dvora je pomník, pripomínajúci pohnuté 
roľnícke roky.

KONTAKT
Gazdovský dvor Branovo
Hospodárska jednotka  
ZAD Dvory nad Žitavou
94 131 Branovo 281
Predseda: Ing. Stanislav Becík, PhD.
Tel.: +421/ 905/ 331 906
+421/ 905/ 381 217
e-mail:  
gazdovskydvorbranovo@gmail.com
www.gazdovskydvorbranovo.sk

Včely podľa Stanislava Becíka nesmú na gazdovskom dvore chýbať. 

Mäsiar Ján Borbély práve dokončil klobásky a šunku na deň otvorených 
dverí.
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Gazdovstvo Uhliská  
– hospodársky dvor so srdcom
Keď sa spojí bystrá hlava, šikovné ruky 

a  srdce hospodára, môže vzniknúť aj 
také úžasné miesto, ako je neďaleko 

Nemšovej. Gazdovstvo Uhliská, povyše ob-
ce Trenčianska Závada, je hospodársky dvor 
určený nielen na pohodlný život domácich 
zvierat, ale aj na zábavu, oddych, pohostenie 
a dokonca na liečbu detí.

A dieťa bolo aj pri zrode nejednej dobrej 
myšlienky pri budovaní tohto dvora. Vnú-
čik spolumajiteľa Pavla Chmelinu pri jed-
nej z  prechádzok prírodou Bielych Karpát 
„schválil“ nápad starého otca premeniť roz-
padajúce sa maštale na peknú farmu so zvie-
ratkami. V  prvej zrekonštruovanej budove 
najskôr ustajnili kone a otvorili prvú reštaurá-
ciu. Na jej konci sú priestory na spracovanie 
potravinárskych výrobkov. Zvonku potom lí-
nia budovy poskytuje podrobnú mapu celého 
areálu a pod prístreškom aj malú prehliadku 
historických poľnohospodárskych náradí. Na 
dvore od začiatku prestavby v roku 2010 pri-
budla vonkajšia jazdiareň, krytá hala, garáž 
pre poľnohospodársku techniku, ustajnenie 
pre 37 koní, asi 100 oviec a 60 kôz. Naposle-
dy otvorili štýlový penzión s tradičnou reštau-
ráciou a  moderným ubytovaním. Nechýba 
detské ihrisko. Svahovitý terén Gazdovstva 
Uhliská uzatvára dolinka, ktorou preteká po-
tok a lemuje ju niekoľko menších drevených 
príbytkov pre rôznu hydinu, ošípané plemena 
Mangalica, či milú rodinku somárikov. Kúsok 
od dvora je väčšia voľná maštaľ pre zhruba 
100 kusov hovädzieho dobytka.

Gazdovstvo Uhliská vlastní firma Pavla 
Chmelinu s  manželkou, VAGRICOL&Co., 
s.r.o. a jej prevádzku zabezpečujú ich dcéry 
Edita, Soňa a Katarína.

Hodnotiaca komisia súťaže o  najkrajší 
chotár roka ocenila, že celý hospodársky 
dvor zdobia kvety, ozdobné i  ovocné kry 
a  stromy. Príjemnú prírodnú atmosféru do-
tvárajú drevené plastiky, využívané dokonca 
aj na osvetlenie chodníkov. Oči zaujmú aj 
vkusné umelecké maľby na stenách, ktoré 
autor – Jozef Vydrnák, rodák z  Kľúčového, 
venoval práci poľnohospodára. Z  celkovo 
170-hektárového chotára, ktorý obklopuje 
hospodársky dvor, je vyše 60 ha trvalých 

trávnych porastov. Tie využívajú na voľné 
pasenie alebo na pestovanie krmovín pre 
zvieratá. Okrem dvoch traktorov a  techniky 
na zber sena si na farme poľnohospodársku 
mechanizáciu prenajímajú. Krmivo tiež naku-
pujú. Súčasťou hospodárstva sú lesy boha-
té na zver, kde dodnes vysadili vyše 20 000 
stromčekov. Časť tvoria aj malé záhumienky, 
kde si môžu domáci dopestovať vlastnú ze-
leninu.

Mottom farmy je kvalita a domáci pôvod, 
aj preto tu stavili na výrobu vlastných po-
travinárskych výrobkov a  tradičnú kuchyňu. 
Mäso z  chovaných zvierat ponúkajú svojim 
zákazníkom v  balíčkoch. Ale dokážu ho aj 
spracovať na pikantné baranie klobásky, 
poctivé teľacie párky, jedinečnú koziu či je-
leniu salámu, rôzne paštéty. Z  mlieka zasa 
pripravujú ovčiu bryndzu a  čerstvé i  jemné 
zrejúce syry, a  to vlastnými prírodnými po-
stupmi. Spracúvajú aj vlastné ovocie na 
rôzne džemy, omáčky, sirupy a tiež zeleninu 
a  bylinky dopestované v  permakultúrnych 
hriadkach. Na výživu, reguláciu vody i ochra-
nu rastlín používajú Alginit – prírodné mine-
rálne ekohnojivo. Predaj z  dvora im zabez-
pečuje spotrebiteľov a  tiež možnosť použiť 
prebytky na prípravu chutných jedál v oboch 

reštauráciách na Gazdov-
stve Uhliská.

„Som vyštudovaná 
ekonómka, ale musela 
som sa naučiť mnoho no-
vého. Často to bolo spô-
sobom „pokus-omyl“. Aj 
preto som ocenila pomoc 
a  odborné rady Karola 
Heriana a  Ladislava Lagi-
na,“ hovorí Soňa Zuzíková, 
jedna z dcér, a pokračuje: 
„Profesionáli nám pomá-
hali aj nedávno pri tvorbe 
vlastného firemného štýlu 
– maliar Vydrnák a  grafik 
z  Trenčína spracovali je-
dinečné písmo a  obrázky 
zvierat. A  tak všetky naše 
výrobky dostali peknú eti-
ketu a  v  tomto štýle sú aj 
nápisy na budovách či v je-
dálnom lístku.“

Na Gazdovstve Uhliská 
to žije! Najviac návštevní-
kov privítajú od piatka do 
nedele, ale aj cez týždeň 
je na farme niekoľko detí, 
ktoré jazdia na koníkoch 
a  s  láskou sa o  nich sta-
rajú. Nazeráme do veľkej 
zastrešenej haly, kde sa 
drobcovi na kobylke ve-
nuje Miloš Karell, nedávno 
čitateľmi Slovenky zvole-
ný Otec roka 2018. Spolu 
s  manželkou tu pomáhajú 
prostredníctvom hipotera-
pie týždenne aj sedemde-
siatim deťom so zdravot-
ným postihnutím. Okrem 
exkurzií organizujú na Gaz-
dovstve Uhliská aj rôzne 
súťaže pre deti, westerno-

vé jazdenie, firemné akcie, kurzy kváskova-
nia, degustácie špičkových slovenských vín 
či oslavy s kotlíkovým gulášom alebo peče-
ným volom. Zatiaľ najmä v letnej sezóne, ale 
vďaka novému penziónu sa rozbiehajú akcie 
aj v zimných mesiacoch. Ľahko ich ponuku 
nájdete aj na internete.

Na farme zamestnávajú asi 35 ľudí, z toho 
je časť brigádnikov. Napríklad v  reštaurácii 
zaškoľujú žiakov z  blízkej hotelovej školy. 
Práce je tu mnoho, aj preto majú manažé-
ri kumulované funkcie. No Soňa Zuzíková 
neľutuje: „Vrátila som sa sem aj s  rodinou 
po dvadsiatich rokoch života v  Bratisla-
ve a  chcem tu zostať. Táto práca nás baví 
a dáva nám zmysel, aj keď je veľmi nároč-
ná.“ Nateraz sa chcú naplno venovať výrobe 
a službám, ktoré majú, hoci plánov na rozvoj 
je ešte veľa.

KONTAKT
Gazdovstvo Uhliská
Kúty 1459/20,
914 41 Nemšová – 
Trenčianska Závada
Tel.: +421/ 32/ 65 89 212
info@uhliska.sk
www.uhliska.sk

Príjemný pohľad na gazdovstvo z terasy reštaurácie v penzióne.

Pavol Chmelina na živo i zvečnený v dreve.

O koníky aj deti je tu dobre postarané.
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Rodinná farma Veles  
verí v poctivé remeslo
Nie každý deň stretnete človeka, kto-

rý sa pod ťarchou problémov a ne-
priazne osudu nezlomí, ba ťažkosti 

a  prekážky ho povzbudia, aby kráčal ďa-
lej. Hodnotiaca komisia súťaže o Najkrajší 
chotár roka našla rodinu takých ľudí na 
Farme Veles v  obci Háj pri Turčianskych 
Tepliciach. Tejto farme právom prislúcha 
prívlastok „rodinná“ – okrem manželov 
Martina a  Michaely Sedlačkových tu pra-
cujú aj ich tri dospievajúce deti – Kristián, 
Sofia a  Šimon. Skromnosť, pracovitosť 
a vďačnosť zdobí všetkých. Poctivá každo-
denná práca so zvieratami im dáva zmysel 
života a hrdosť už od mladých liet. Ak si 
k tomu pridáte ešte silný „ťah na bránku“, 
máte pred očami perfektnú poľnohospo-
dársku rodinu.

Manželia Sedlačkovci sa zaoberajú cho-
vom hospodárskych zvierat už 13 rokov. 
Na začiatku chovali 50 koní a venovali sa 
aj závodnému jazdeniu a  parkúru. Farma 
dostala svoj názov „Veles“ podľa staroslo-
vanského boha dobytka a  ochrancu stád 
v roku 2008. No akoby ich chcelo toto bož-
stvo najskôr vyskúšať, lebo polená, ktoré 
im padali pod nohy, boli naozaj ohromné. 
Pôvodné hospodárstvo s vyše 200 zviera-
tami a investície na Liptove museli opustiť 
náhle a pod nátlakom. Na jar roku 2014 za-
čali odznova na spustnutom družstevnom 
dvore v Háji na Turci a už piaty rok postup-
ne rekonštruujú budovy a skultúrňujú hos-
podársky dvor.

Dnes chovajú 70 dojníc plemien Holštajn 
a Slovenská strakatá. Priemerná dojivosť je 
20 litrov mlieka na kravu a deň, ale netlačia 
na množstvo – podstatná je kvalita na syr. 
Vyše 60 oviec plemena Lakon sa ukrýva 
v stajni voňajúcej senom. Farmár sa usilu-
je o získanie štatútu šľachtiteľského chovu 
pre toto plemeno. Na letných pasienkoch 
sa pasú aj kozy plemena Slovenská biela. 
V čistých maštaliach na podstielke z hoblín 
si hovie 8 prasníc – matiek plemena Biela 
ušľachtilá x Landras, ktoré pripúšťajú kan-
com plemena Pietran x Yorksheere. Asi 
80 kvičiacich odstavčiat práve premiešali, 
kvôli krmovinárskemu výskumu. Sliepky 
majú voľný výbeh na farme, ale podobne 
ako husi a kačky ich v noci radšej chránia 
pred lačnými líškami v ohradách. Deti našli 

zaľúbenie v drobnochove a starajú sa o 150 
čistokrvných králikov a dvoch koníkov. 

Hodnotiacej komisii sa páčil najmä prí-
stup farmára, ktorý sa usiluje svojim zviera-
tám poskytnúť čo najlepšie prostredie, hoci 
v týchto podmienkach je to takmer nadľud-
ský výkon. Cieľom farmára je chovať zvie-
ratá tradičným spôsobom, ale keďže ne-
vlastní pozemky, s dovolením ich pasú na 
22 ha pôdy vo vlastníctve družstva. Všetky 
krmoviny si inak musia nakúpiť, aj keď to 
znamená denne jazdiť 120 km. Vyberajú 
pre zvieratá to najlepšie a kŕmne zmesi si 
miešajú na farme sami. Sóju pritom nepo-
užívajú z princípu, usilujú sa totiž o ekolo-
gickú a čo najprirodzenejšiu produkciu, bez 
GMO. „To, čo chceme predať ľuďom, musí 
chutiť predovšetkým nám a  my chceme 

jesť kvalitne,“ vysloví svo-
ju prostú filozofiu Martin 
Sedlačko.

Na farme ponúkajú 
jahňatá, kozľatá, jatoč-
né ošípané, prasiatka na 
pečenie i  odstavčatá, te-
liatka do zástavy, mlieko 
a  mliečne výrobky. Mä-
sové výrobky pre nich 
spracúva mäsiar z Oravy. 
Mlieko spracúvajú ihneď 
po nadojení, aby boli vý-
robky čo najčerstvejšie. 
Mlieko kravské, ovčie 
a kozie spracúvajú každé 
samostatne. Schválenú 
dennú kapacitu 800 lit-
rov plnia na 100 percent. 
Ale dopyt po výrobkoch je 

väčší. Predávajú čerstvý ovčí syr, nite, pa-
renice, uzlíky, údený syr, žinčicu i mlieko. 
Manželka s  dcérkou robia krásne syrové 
torty. Šikovnosť pani Sedlačkovej doka-
zujú mnohé diplomy zo syrárskych súťaží. 
V rámci predaja z dvora ponúkajú aj kvalit-

né víno, cukrovinky a med od slovenských 
výrobcov. Až 80 percent sú stáli zákazní-
ci, ktorí už vedia, že si musia tovar vopred 
objednať, pretože dopyt po kvalitných po-
travinách rastie. Aj v  štyroch predajniach, 
kam dodávajú raz týždenne, sa po chut-
ných čerstvých farmárskych výrobkoch len 
tak zapráši. „Záleží nám na tom, aby ľudia 
nezabudli, ako vyzerajú a chutia pravé gaz-
dovské potraviny,“ priznáva svoju motivá-
ciu mladý farmár. Najväčším problémom je 
však získať zamestnancov na túto prácu.

Okrem postupnej modernizácie hos-
podárskych budov a dvora sa rodina roz-
hodla investovať do spracovania maštaľ-
ného hnoja. Získali financie na technológiu 
jeho sušenia a spracovania, z ktorého vy-
robia peletky. Ich cena je zaujímavá a po 
záhradnom hnojive je dopyt aj v zahraničí. 
Náklady by sa mali vrátiť do 8 rokov. Všet-
ky investície robia zásadne z  vlastných či 
požičaných prostriedkov, čo dokazuje aj 
veľký nápis na hlavnej budove: „Táto far-
ma je financovaná z vlastných zdrojov, bez 
podpory programových fondov Európskej 
únie!“ Podľa Martina Sedlačka „dotácie, 
tak, ako sú dnes nastavené, len krivia trh 
a spôsobujú medzi poľnohospodármi mno-
ho nespravodlivosti. Podpora pre kvalitné 
výrobky by však bola vítaná,“ vysvetľuje.

Farmár, ktorý sa v  41 rokoch venuje 
hospodárstvu 16 hodín denne, 7 dní v týžd-
ni, však nič neľutuje a vraví, že takýto život 
ho teší a napĺňa. Rodina to robí s presved-
čením, že to ide aj bez pôdy. Bez väčších 
financií to len trvá trochu dlhšie. Vrásky im 
robia len úradníci. „Za tie štyri roky sme tu 
mali 237 kontrol. Nenašli nám nič závažné. 
Každá takáto návšteva si však vyžiada ďal-
šie investície,“ približuje realitu farmár, kto-
rý vychádza z  každého boja ešte silnejší. 
V  jeho očiach čítate únavu aj smútok, ale 
zároveň odhodlanie a nádej. Vo svojej ro-
dine našiel oporu a v šikovných deťoch vidí 
svojich pokračovateľov, ktorí snáď prispejú 
k rozvoju tejto krajiny.

KONTAKT
Rodinná farma Veles
Michaela Sedlačková
Háj 202
039 01 Turčianske Teplice
Tel.: +421/ 905/ 758 884
e-mail: veles.msm@gmail.com
www.farmaveles.sk

Pani Sedlačková ponúka v predaji z dvora len to najlepšie.

Farmár Martin Sedlačko spracúva maštaľný hnoj 
na sušené pelety.

Deti manželov Sedlačkovcov sa dobrovoľne 
a s radosťou starajú o domáce zvieratá.
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Synergický efekt v Oravskej Polhore 
rozvíja aj Marián Glovaťák

Súkromne hospodáriaci roľník Marián 
Glovaťák z Oravskej Polhory je v „Kris-
tových rokoch“ a aktívny je aj v pred-

sedníctve ASYF (Združenie mladých farmá-
rov na Slovensku). Svoju farmu na kopcoch 
pod Babou horou, v najsevernejšom chotári 
Slovenska, zveľaďuje s rodinou už päť rokov. 
Ako povedal, od detstva chcel byť užitočný. 
Najskôr dúfal, že to dosiahne štúdiom geo-
politiky. Keď však pochopil, že ako byrokrat 
ťažko nájde pocit užitočnosti, rozhodol sa 
pre ráznu zmenu a skúša to v poľnohospo-
dárskej praxi. Radosť mu robia pekné veci 
a zmysluplná práca. Túžba byť s rodinou, byť 
pánom svojho času a prijímať vlastné efektív-
ne rozhodnutia – to ho baví viac ako hocijaké 
zamestnanie. „Keď vidím, ako sa kravám da-
rí, sú zdravé – to je tá spätná väzba, ktorá ma 
veľmi teší. A ak ešte dokážem uživiť rodinu, 
to vedomie mi ani desať výplatných pások 
nenahradí,“ vysvetľuje mladý oravský farmár 
svoju motiváciu.

V tejto veľkej oravskej obci s vyše 4 000 
obyvateľmi, kde srdečne privítali hodnotiacu 
komisiu súťaže o  Najkrajší chotár roka, nie 
je Marián Glovaťák jediným mladým farmá-
rom. Okrem neho tu hospodári ešte asi päť 
mužov vo veku do 40 rokov. Najdôležitejšia 
pre nich bola príležitosť – možnosť dostať sa 
k pôde a začať hospodáriť na svojom. Poľ-
nohospodárske družstvo tu vzniklo len v se-
demdesiatych rokoch a krátko po roku 1989 
sa rozpadlo. Väzby na pôdu sa tak zachovali 
a preniesli sa aj na mladých. Obyvatelia, ktorí 
si brali nazad svoje pozemky, však predsa 
len potrebovali pomoc, najmä s administratí-
vou a službami. A tak si po roku 1993 vytvorili 
svojpomocné družstvo. Dnes má 235 členov 
– miestnych malých roľníkov.

Mladý starosta obce, Ing. Michal Strnál, je 
rád, že po dvadsiatych rokoch dokončili tzv. 
„ROEP“, veď v Oravskej Polhore mali 24 000 
parciel a na nich 538 tisíc vlastníckych vzťa-
hov. „Dynamika rozvoja je teraz intenzívna 

– rastie záujem o  indivi-
duálnu bytovú výstavbu 
a  my chceme, aby ľudia 
investovali svoje peniaze 
práve tu,“ približuje ciele 
starosta, ktorý rozvíja via-
cero projektov pre obec. 
Najmä vďaka tomu, že do-
kázali spojiť sily, vznikla tu 
akási obecná sieť vyše 300 
prepojených podnikateľov. 
Funguje tu salaš, kde sa 
pasú obecné ovce a  po 
chutné a  zdravé výrobky 
z ovčieho mlieka si chodia 
aj zákazníci z Poľska. Ale-
bo napríklad mäsiar, ktorý 
ponúka kvalitné výrobky 
spracované z  domácich 
chovov, či remeselná dre-
várska dielňa a  kovový-
roba. Spolupráca vyústila 
do tvorby vyššej pridanej 
hodnoty. Obec so skve-
lým synergickým efektom 

a už aj s hrdým titulom „Dedina roka 2017“ je 
dnes moderným, vzhľadným domovom pre 
starých i mladých. Spolupráca je to, čo drží 
miestny rozvoj. Gajdošská a pastierska kul-
túra, svahy Babej hory, prameň liečivej slanej 
vody či kulinárske zážitky z miestnych zdro-
jov poskytujú domácim množstvo príležitostí 
na športové i kultúrne vyžitie počas rôznych 
akcií.

Farma roľníka Mariána Glovaťáka je vlast-
ne jedna menšia maštaľ učupená popri ceste 
„na slanú vodu“, uprostred pasienkov a lúk, 
na ktorých sa suší seno či dozrieva krmovina. 
Chovajú tu 49 kusov dobytka, z toho 22 doj-
níc, plus jalovice, teľatá a mladé býky. Doja 
ráno a večer a na jeden pôdoj dá krava 20 
litrov i viac. Nejde im o množstvo, ale o kva-
litu. Nadojené mlieko zvezú do dediny a za 
čerstva predávajú. Šikovní miestni si z neho 
vyrábajú syry a ďalšie výrobky.

Chov je „nízkorozpočtový“ – filozofiou 
permakultúry je mať čo najväčší úžitok s čo 
najmenším úsilím a v súlade s prírodou. Zvie-
ratá sú vo výbornom kondičnom stave, majú 
ideálnu pohodu – pasú sa, ležia v  tieni pod 
stromami, osviežia sa v  potoku alebo na-
pájačke. V  zime sú ustajnené, ale ak chcú, 
môžu vyjsť kedykoľvek von na vzduch. Do-
krmujú ich senážou, senom i jadrovým krmi-
vom. Hospodár sa usiluje chovať dobré ple-
mená, miešajú Červený holštajn a Slovenské 
strakaté, nájde sa aj Pinzgauské. Využívajú 
služby inseminátora a genetický materiál od 
troch býkov.

„Chceme si vychovať vlastné jalovice, 
ktoré si zvyknú na svoj životný priestor a bu-
dú mať dobrý zdravotný stav. Poznám si kaž-
dú kravu po mene. Každá má svoju povahu, 
a tak mi stačí na ňu len pozrieť a viem, či má 
nejaký problém. Niektorá je dominantná, iná 
mierna. Niektorá má silný materinský pud, 
inej zasa chýba, no väčšinou sú rozumné 
a  pekne poslúchajú,“ opisuje svoje stádo 
farmár. Podľa neho si malí farmári dokážu 
vyriešiť veľa vecí samostatne a promptne, na 
rozdiel od veľkochovu, kde sú potrebné vy-
soké vstupy, najmä na medicínske prípravky.

Jedným z  netypických prístupov v  práci 
mladého farmára je aj zmysel pre úhľadnosť 
a  estetiku, ktorá sa u  nás často prehliada 
a  podceňuje. „Aj našu farmu sa snažíme 
robiť tak, aby bola pekná a už od prístupo-
vej cesty lahodila oku. Keď prídu problémy 
a človek stráca nádej, pozrie sa späť a uve-
domí si, že predsa urobil kus roboty, aby vy-
tvoril niečo pekné. Niečo, do čoho sa oplatí 
aj naďalej investovať čas a peniaze,“ vyznáva 
sa Marián Glovaťák. „Všetko sa dá, keď si to 
vieme predstaviť. Napríklad aj tu pred piatimi 
rokmi nebolo nič a dnes už vytvárame nejakú 
hodnotu. Vidíte, ak máte predstavu – či už na 
farme, alebo hoci aj v štáte – tak to môže ísť.“

Marián Glovaťák má jasnú predstavu o svojej farme na Orave.

KONTAKT
Marián Glovaťák, SHR
029 47 Oravská Polhora 77
Tel.: +421/ 904/ 391 251
e-mail: glovatak@gmail.com

Na paši pod Babou horou.
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Maková kráľovná gazduje  
v Jarnej s láskou k rodnej zemi
Keď sa na jar preveziete oko-

lo Jarnej pri Cíferi, zaujme 
vás obraz vytvorený na poli 

z kvietkov maku – červených, bielych 
či cyklámenových. „To každá odroda 
maku má inú farbu kvietkov a každá 
makovička zase iný tvar a ja to sejem 
tak, aby pri kvitnutí vytvárali obrazec 
a dotvárali krajinu,“ zasväcovala do 
makových tajov členov odbornej 
komisie súťaže o Najkrajších chotár 
Gabriela Čechovičová z Jarnej, ktorá 
je doslova maková encyklopédia.

Gaba, ako jej hovoria priatelia 
a známi, sa s makom zasnúbila pred 
viac ako 25 rokmi. Ale pomáhala pri 
jeho zbere už ako päťročná. Dodnes 
robí všetko sama. Iba pri zbere jej 
pomáhajú brigádnici. Mak sa zberá 
ručne, vtedy je jeho kvalita vysoká. 
„Jeden jediný raz som na zber vy-
skúšala kombajn a povedala som si, 
že nikdy viac. Bežne sa totiž stáva, že kom-
bajn semiačka poškodí, podrvia sa a  vyte-
čený olej z  porušených makových zrniečok 
obalí aj ďalšie neporušené zrniečka a  mak 
má potom väčšiu tendenciu kaziť sa, oxido-
vať a horknúť. Preto radšej zbieram mak dlh-
šie a pomalšie, ale ručne. Potom sa vysype 
z  makovičiek, premyje a  vysuší na plachte. 
Výsledok je evidentne lepší, mám to odskú-
šané. Pri ručnom zbere má mak vysokú kva-
litu, chuť a dlho vydrží,“ vysvetľuje svoj po-
stoj samostatne hospodáriaca roľníčka.

O  jej mak pod značnou Mak z  Jarnej je 
veľký záujem. Gabriela Čechovičová postup-
ne zvyšovala plochu na jeho pestovanie na 
súčasných 12 hektárov. „Najlepšie sa mu da-
rí po obilí, vhodný je najmä jačmeň, ale aj lu-
cerna je výborná predplodina,“ tvrdí roľníčka, 
ktorá dnes gazduje celkom na 45 hektároch. 
Z  lucerny robí 20 – 25 kg balíčky pre drob-
nochovateľov, ostatné plodiny predáva. Aby 
dosiahla vysokú kvalitu hlavnej plodiny – ma-
ku, prísne dodržiava osevný postup, ručný 
zber a dôkladné čistenie maku.

Keď v reštitúciách dostali rodičia naspäť 
svojich deväť hektárov, začali na nej po 
40-ročnom prerušení znova gazdovať. Gabin 
otec, skúsený roľník, bol pre ňu učiteľom, ro-
botníkom aj priateľom. Spočiatku pestovala 
mak iba na jednom hektári a  potom obilie, 

jačmeň aj kukuricu. Keď rodičia zistili, že jej 
to ide, mamka jej z  úspor kúpila prvý trak-
tor. Ibaže pre obilie, kukuricu či jačmeň treba 
sklady. Najmenej miesta zaberie mak usklad-
nený vo vreciach. Preto postupne zvyšovala 
výmeru maku. Otec s priateľom mak z prvej 
úrody ručne vysýpal z makovičiek štyri me-
siace. Z prvého hektára ho bolo 750 kilogra-
mov. Keďže sa chýr o  dobrom a  kvalitnom 
maku rozšíril rýchlo aj za hranice obce, už na 
ďalší rok sa rodil na vyššej výmere.

Gabika Čechovičová pestuje štyri odrody 
maku. Modrý – najznámejší a  vyšľachtený 
na Slovensku v  Malom Šariši, hnedú odro-
du – chuťou pripomína slnečnicové semiač-
ka, biely mak – pripomína chuťou orechy 
a sivú odrodu, ktorú si pred rokmi priniesla 
z rakúskeho Armschlagu v Mohndorfe. „Táto 
maková dedinka ma očarila, inšpirovala. Le-
ží uprostred makových polí, vysievaných vo 
farbách rakúskej vlajky. Všetko sa tam točí 
okolo sivého maku, ktorý chuťou pripomína 
modrý, ale je jemnejší,“ vraví Gabika Če-
chovičová. Priznáva sa, že po návrate túžila 
po tom, aby sa Jarná zmenila na podobnú 
makovú dedinku, kde makovice vidno na fa-
sádach domov, na plotoch aj na oblečení či 
pri servírovaní. Ale z takéhoto sna sa rýchlo 
zobudila. Hoci v  Jarnej má pestovanie ma-
ku svoju tradíciu, akosi sa ľuďom do toho 

nechce. Možno aj preto, že pesto-
vať mak tak, ako Gabika Čechovi-
čová, je namáhavé. V  súčasnosti 
ona ročne dopestuje sedem ton 
maku. Všetko predá. A  záujem sa 
stále zvyšuje. Lenže kým sa nevráti 
syn zo zahraničia, nechce zvyšovať 
výmeru. Sama by už viac nezvládla. 
Veď okrem starostlivosti o  pôdu, 
o  porasty a  pozberaný mak robí aj 
iné veci, v ktorých aspoň čiastočne 
zhmotňuje svoj makový sen. „Najprv 
som začala vyšívať vrecúška. Dnes 
v  nich ponúkam darčekové balenie 
maku. Každý sa ma však na rôznych 
trhoch a výstavách hneď pýtal, či je 
mak dobrý, či nie je horký... A  tak 
som začala piecť makové štrúdle. 
Ochutnali. Mak im chutil a  často aj 
kúpili. Potom pribudla maková čo-
koláda, makové lízanky, makové 
mydlo aj olej. Teraz už ponúkam aj 

knihu o maku, ktorý je vynikajúcou preven-
ciou osteoporózy. Obsahuje najviac prírod-
ného vápnika,“ s úsmevom dopĺňa informá-
cie o maku Gabika Čechovičová, ktorá svoje 
skúsenosti a poznatky odovzdáva ďalej. Po 
celom Slovensku má svojich nasledovníkov, 
ktorí sa venujú pestovaniu maku a najmä – 
ručnému zberu. Aj v čase návštevy komisie 
súťaže telefonoval záujemca až zo Sniny. 
Chce tiež pestovať mak. Rád prijme všet-
ky Gabikine skúsenosti. „Povedala som mu 
nech príde na zber. Pomôže, aj sa veľa na-
učí. Zručný zberač si zoberie do jednej ruky 
kosák a do druhej 15 – 20 makovičiek a v 10 
až 15-centimetrovej vzdialenosti od makovi-
ce odsekne od koreňa a dá do vedra. Menej 
zručný musí ulamovať po jednej makovič-
ke,“ uzatvára láskyplné rozprávanie o maku 
Gabriela Čechovičová.

KONTAKT
Gabriela Čechovičová, SHR
Jarná 14
919 43 Cífer
Tel: +421/ 905/ 922 447
e-mail: makzjarnej@gmail.com

Každá odroda maku má kvietok inej farby.

Keď makovičky po potrasení zaspievajú, možno mak zberať,  
hovorí Gabriela Čechovičová

Vrecúška na darčekové balenie vyšíva Gabika Čechovičová sama.

najkrajší chotár 2018
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Zoltán Ďurčík nabáda 
ku konzumácii slovenských potravín
Zoltán Ďurčík z  Lučenca má roľníčenie 

v  krvi. Už ako päťročný si urobil prvý 
traktor. Z plastelíny. Dostal sa až na vý-

stavu detskej tvorby do Bratislavy. Už vtedy 
inklinoval k  poľnohospodárskym mechaniz-
mom. A  tie veru pri návšteve odbornej ko-
misie súťaže o Najkrajší chotár na jeho far-
me v Telke pri Haliči, okres Lučenec, zaujali 
hlavne člena komisie docenta Ing. Miroslava 
Žitňáka z katedry strojov Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzity v Nitre.

Agrofarma Zoltána Ďurčíka má totiž uni-
kátne portfólio staršej aj novšej, ba aj muze-
álnej funkčnej techniky. Staré stroje repasu-
je. „Nezaobídem sa bez nich. Vo vzdialenosti 
4-5 km od farmy obhospodarujem na kop-
coch lúky, ktoré treba skášať a nové stroje by 
to nevydržali,“ vysvetľuje Zoltán Ďurčík.

Samozrejme, to neznamená, že má iba 
repasované stroje. Aj keď tie sú jeho záľu-
bou. O  jeho zručnosti hovoria funkčné me-
chanizmy staré aj viac ako 30 rokov. Za 
pozornosť stojí zrekonštruovaná sušička, 
unikátne skladovacie priestory, ktorými sú 
vlastne skladovacie koše, ale aj systém do-
pravníkov na manipuláciu s  plodinami. No 
a dojáreň, ktorej prístup a systém fixácie doj-
níc si farmár skonštruoval sám, obdivovali už 
všetci členovia komisie. Nehovoriac o funkč-
nej storočnej babičke-mláťačke z dielne bra-
tov Smrčkových. Z Továrne hospodárskych 
strojov a  zlievarne, ktorá mala cveng v  20. 
rokoch minulého storočia a sídlila v Morav-
ských Budejoviciach. „Chcem si ju nechať. 
Veď sme ju spojazdnili. Nech budúce gene-
rácie vidia, ako sa stroje vyvíjali,“ lakonicky 
konštatuje farmár a dodáva: „Žne nielen obi-
lie. Upravili sme ju tak, aby sme mohli zberať 
aj kukuricu.“

Pravda, na farme popri muzeálnych stro-
joch sa skvejú novučičké traktory John Dee-
re aj iné moderné stroje a poľnohospodárske 
náradie, bez ktorého sa dobrý gazda neza-
obíde.

Budovy v Telke – Haliči, kde sídli farma, 
kúpil Zoltán Ďurčík pred 15 rokmi. Kedysi 
tam bol hospodársky dvor Semenárskeho 
štátneho majetku Lučenec. Strechy boli roz-
bité, budova zatečená, sklady rozkradnuté, 
nebolo tam nič a  všetko 
bolo treba rekonštruovať. 
Jeho starí rodičia žili v ob-
ci Horná Telka. Mali tam 
gazdovstvo do roku 1950. 
Ich 30 hektárov poľno-
hospodárskej pôdy teraz 
hospodár obrába. K  tomu 
neskoršie niečo prikúpil 
a  väčšinu prenajal. Takže 
jeho farma má v  súčas-
nosti 330 hektárov, pričom 
rastlinnú výrobu podriaďu-
je živočíšnej. Je to z núdze 
cnosť, lebo tamojšie pôdy 
nedokážu vydať úrodu po-
travinárskej kvality.

Členovia komisie obdi-
vovali zdravé zvieratá, naj-
mä 180 kusov hovädzieho 
dobytka. Kvalitné mlieko 
sa v  neďalekej výrobni 
premieňa na výborné syry. 

Zaujal najmä zdravý a vyrovnaný porast só-
je. Časť z  nej dodáva farmár do Rimavskej 
Soboty výrobcovi sójového oleja a výlisky sú 

vynikajúcim krmivom pre brojlery. Ochutnali 
sme aj my. Boli dobré.

Dnes je v  jednej z  repasovaných budov 
maštaľ pre dobytok. „Ešte však stále treba 
čosi opravovať. Podľa toho, ako vychádzajú 
peniaze, sa aj opravuje,“ hovorí Zoltán Ďur-
čík. V  druhej budove zase chová brojlero-
vé kurence. Ročne tri tisíc kusov. Na farme 
nechýba ani 15 mangalíc pre vlastnú spot-
rebu. Aby mali viac mäsa kríži slovenskú 
ušľachtilú ošípanú s  mangalicami. „Teraz 
je to tak 50 na 50. Pustil som sa do toho, 
lebo masť a slanina z mangalice je pre ľudí 
najprospešnejšia,“ pripomína. Portfólio ži-
vočíšnej výroby dopĺňajú ešte morky a malá 
porážkáreň na hydinu. Ľudia sa často zasta-
via a kúpia si morky alebo kurence. Farmár 
však zásobuje aj predajne v  blízkom okolí. 
„Zákazníci už čoraz viac vyhľadávajú domá-
ce, slovenské produkty,“ podelil sa svojimi 
poznatkami Zoltán Ďurčík, ktorý patrí k  tým 
málo chovateľom dojníc na Slovensku, ktorí 
predávajú surové kravské mlieko občanom. 
Na sídlisku Rúbanisko v  Lučenci si denne 
kúpia v mliečnom automate 150 – 200 litrov 
mlieka. Pred sviatkami veru aj 400 litrov.

Členovia odbornej komisie súťaže o Naj-
krajší chotár obdivovali aj lúky objímajúce 
vodnú nádrž Ľadovo v  Lučenci, aj zdravé 
a  vyrovnané porasty pšenice tritikale, ktorá 
je výborným jadrom pre dojnice. Ale aj senník 
s voňavým senom z vlaňajšej úrody a skon-
štatovali, že Zoltán Ďurčík sa naozaj s láskou 
stará o ten kúsok slovenskej zeme, na ktorej 
hospodári. Ich pozornosti neušlo ani tričko 
s nápisom: „ Stravujme sa slovenskými po-
travinami a buďme zdraví a silní.“

KONTAKT
Zoltán Ďurčík – Agrofarma
Ľadovo 4866
984 01 Lučenec
Tel.: +421/ 908/ 963 074

Takto privítal Zoltán Ďurčík členov komisie. V tričku s nápisom, ktorý nabáda 
ku konzumácii slovenských potravín, sa bežne pohybuje medzi ľuďmi.

Mliečny automat na sídlisku Rúbanisko v Lučenci 
nezanikol. Stále je totiž veľký záujem o surové kravské 
mlieko.

Naozaj ukážková bola sója koncom júna. Žiaľ, augustové dažde a víchrica úrodu zdecimovali na tretinu. Plodina 
bola poistená iba na ľad, poisťovňa na víchricu nepoisťuje.
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Starší komín zkontrolujte hned po zimě

Rozhovor: Program Nová zelená úsporám by měl být 

přepracován

Kniha_plevele_posledni_zaloha.indd   2 15.5.2014   15:03:15

záväzokk tradícii



Sme tu pre Vás ...

... už viac ako 20 rokov

✓ Poradenstvo a optimalizácia ochrany pestovania rastlín

✓ Flexibilná logistika a promptné dodávky osív, pesticídov a hnojív

✓ Prefinancovanie základných vstupov rastlinnej výroby

✓ Výkup rastlinných komodít

stredisko pre osivá, pesticídy a komodity: VEĽKÝ MEDER, Železničná 52, tel.: 031 555 15 07, fax: 031 555 14 36
stredisko pre pesticídy a osivá: RIMAVSKÁ SOBOTA, Okružná 116, tel.: 047 501 11 77, fax: 047 501 11 76

CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s., 
811 06  BRATISLAVA, Novosvetská 18
tel.: 02 54 41 75 57, fax: 02 54 41 75 59
www.chemstar.sk

Ing. Dionýz Korcsog, Vinica       0905 433 103

Ing. Ján Samu, Rim. Janovce       0915 953 052

Ing. Arpád Selmeczi, Neded       0905 433 107

Marek Čarný, Janovík                0911 402 953

Ing. Roland Vinter, Perín            0907 754 102

Ing. Jozef Svinger, Čakany         0915 757 364

Ing. Vladimír Puškáč, Modra      0917 477 214

Gustáv Bajkai, Čata                   0905 433 109 
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Slovenská vydavateľská skupina 
pre vás pripravuje:

august 2016

Odborný mesačník pre chovateľov

hospodárskych zvierat a veterinárov

ročník XXI.

®®

Pozývame vás na 11. národnú výstavu HZ počas 

AGROKOMPLEXu (18.-21.8. 2016) 

Slávnostné otvorenie výstavy: 18. 8. 2016 o 1200 hod.

Mediálni partneri:

(Finalistka súťaže NAJ agro dievča 2015 Petra Dunajová)
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Ropa vymazala straty
Nejasné smerovanie cien ropy pokra-čovalo aj počas uplynulého mesiaca. Zatiaľ čo počas júla ceny ropy Brent klesli takmer k 40 USD za barel, počas augusta komodita dokázala posilniť späť k 50 USD za barel, aby počas úvodu septembra komodita znovu odovzdala časť svojich ziskov. Od nášho minulého výhľadu spred šiestich týždňov cena ropy Brent v sumárnom hodnotení po-silnila o 6 USD za barel, keď sa v úvode druhej dekády septembra obchoduje za 48 USD za barel. Po júlovom cenovom prepade komodita otočila trend smerom k rastu. Dôvodom bolo spustenie roko-vaní členov OPEC o možnom zmrazení produkcie ropy s cieľom stabilizovať ceny. Doteraz však k dohode nedoš-lo a navyše čerstvé dáta z USA ako aj Iránu poukazujú na to, že tieto krajiny napriek nižším cenám na trhu navyšujú produkciu. Ropa tak v úvode septembra znovu zamierila nižšie, konkrétne k 45 USD za barel. Momentálne sa zdá, že ceny ropy sú uväznené v pásme 40 až 50 USD za barel a najbližšie obdobie v tom-to pásme zostanú. Istým otáznikom v cenotvorbe je budúci vývoj dolára voči košu svetových mien, keďže Americká centrálna banka (FED) v úvode tohto mesiaca avizovala, že zvažuje možnosť zvýšenia základnej úrokovej sadzby v USA. Tento krok by viedol k posilne-niu dolára voči ostatným menám a to následne by mohlo poslať ceny ropy nižšie. Z pohľadu technickej analýzy sa ropa hýbe v bočnom cenovom pásme, no stále je tu značné riziko pokračova-nia poklesu ceny komodity. AGROMAGA-ZÍN predpokladá, že najbližšie obdobie sa komodita bude mať tendenciu znovu blížiť smerom k 40 USD za barel (pred-pokladáme pohyb v pásme 40 až 45 USD za barel). Tento vývoj by mohol priniesť zlacňovanie cien PHM v SR. Keďže os-tatný mesiac ceny ropy vzrástli, rovnaký trend zaznamenali aj ceny slovenských PHM. Natural 95 zdražel o 3 eurocent/l na 1,23 EUR/l a nafta o 2 eurocent/l na 1,06 EUR/l. Ak by sa cenám ropy podari-lo nasledujúci mesiac oslabiť do pásma 40 až 45 USD/barel, ceny PHM v SR by mohli klesnúť približne o 3 eurocent/l. 

(AM)
Mlieko pokračuje na rastovej vlne Po júlovej prestávke si globálne ce-ny mlieka znovu vydláždili chodníček smerom k rastu. A to k pomerne radi-

PROGNÓZY CIEN NA NASLEDUJÚCI MESIAC - FYTOKOMODITY

Zdroj: ATIS, odhad AGROMAGAZÍN

Priemerná nákupnácena v SR
(cena v € za 1 t bez DPH).

POTRAVINÁRSKA PŠENICA (tr. A)

Medziročný vývojjúl 2016/júl 2015 = -15,7 %Aktuálna cena júl 2016:124,63 €/t
Predpoklad október 2016:137,30 €/t

Priem. cena za rok 2015:154,87 €/t
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KUKURICA

Priemerná nákupnácena v SR
(cena v € za 1 t bez DPH).

Medziročný vývojjúl 2016/júl 2015 = +11,7 %Aktuálna cena júl 2016:143,65 €/t
Predpoklad október 2016:139,50 €/t

Priem. cena za rok 2015:128,08 €/t
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SLADOVNÍCKY JAČMEŇ
Priemerná nákupnácena v SR

(cena v € za 1 t bez DPH).Medziročný vývojjúl 2016/júl 2015 = -7,9 %Aktuálna cena júl 2016:155,26 €/t
Predpoklad október 2016:148,15 €/t

Priem. cena za rok 2015:174,26 €/t
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REPKA OLEJKA
Priemerná nákupnácena v SR

(cena v € za 1 t bez DPH).Medziročný vývojjúl 2016/júl 2015 = -2,8 %Aktuálna cena júl 2016:352,79 €/t
Predpoklad október 2016:361,89 €/t

Priem. cena za rok 2015:350,29 €/t
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50
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poo 6 USD za barel, keď sa v úvode druhej dekády septembra obchoduje za 48 USD za barel. Po júlovom cenovom prepade komodita otočila trend smerom k rastu. Dôvodom bolo spustenie roko-vaní členov OPEC o možnom zmrazení produkcie ropy s cieľom stabilizovať ceny. Doteraz však k dohode nedoš-lo a navyše čerstvé dáta z USA ako aj Iránu poukazujú na to, že tieto krajiny napriek nižším cenám na trhu navyšujú produkciu. Ropa tak v úvode septembra znovu zamierila nižšie, konkrétne k 45 USD za barel. Momentálne sa zdá, že ceny ropy sú uväznené v pásme 40 až 50 USD za barel a najbližšie obdobie v tom-to pásme zostanú. Istým otáznikom v cenotvorbe je budúci vývoj dolára voči košu svetových mien, keďže Americká centrálna banka (FED) v úvode tohto mesiaca avizovala, že zvažuje možnosť zvýšenia základnej úrokovej sadzby v USA. Tento krok by viedol k posilne-niu dolára voči ostatným menám a to následne by mohlo poslať ceny ropy nižšie. Z pohľadu technickej analýzy sa ropa hýbe v bočnom cenovom pásme, no stále je tu značné riziko pokračova-nia poklesu ceny komodity. AGROMAGA-ZÍN predpokladá, že najbližšie obdobie sa komodita bude mať tendenciu znovu blížiť smerom k 40 USD za barel (pred-pokladáme pohyb v pásme 40 až 45 USD za barel). Tento vývoj by mohol priniesť zlacňovanie cien PHM v SR. Keďže os-tatný mesiac ceny ropy vzrástli, rovnaký trend zaznamenali aj ceny slovenských PHM. Natural 95 zdražel o 3 eurocent/l na 1,23 EUR/l a nafta o 2 eurocent/l na 1,06 EUR/l. Ak by sa cenám ropy podari-lo nasledujúci mesiac oslabiť do pásma 40 až 45 USD/barel, ceny PHM v SR by mohli klesnúť približne o 3 eurocent/l.
(AM)

Mlieko pokračuje na rastovej vlne Po júlovej prestávke si globálne ce-ny mlieka znovu vydláždili chodníček smerom k rastu. A to k pomerne radi-

ena za rok154,87 €/t

2015 prognóza

KUKURICA

Priemerná nákucena v SR
(cena v € za 1 t bez D

Medziročný vývojjúl 2016/júl 2015 = +11Aktuálna cena júl 2016:143,65 €/t
Predpoklad október 201139,50 €/t

Priem. cena za rok 2015:128,08 €/t

2015 prognóza

SSLALALADDODOOVNVNÍCKY JAČMEŇ
Priemerná nákupnácena v SR

(cena v € za 1 t bez DPH).Medziročný vývojjúl 2016/júl 2015 = -7,9 %AkAktutuáálna cena júl 2016:15555,226 €/t
PPrereddpoklad október 2016:1448,8,15 €/t

Priem. cena za rok 2015:174,26 €/t
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REPKKAA OOLLELEJEJKKAA
R

Priemerná nákupnácena v SR
(cena v € za 1 t bez DPH).Medziročný vývojjúl 2016/júl 2015 = -2,8 %AAktutuáuálnna a cceenana jújúl 2016:33522,7,7979 €€/€/tt

Preedpdpopokoklkladad okktóber 2016:3661,8,899 €€/t/t
Priem. cena za rok 2015:350,29 €/t
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samostatne nepredajné
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Odborný mesačník pre pestovateľov rastlín 
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Výsledky ŠOP s jačmeňom ozimným

Strukoviny a úrodnosť pôdy
Názory na rozširovanie GM plodín
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Naše zlaté vína
z AWC VIENNA

Štyri tváre STEAKOV

Pod Malými
Karpatmi nový 
projekt vínnej
turistiky

Limitovaná edícia
z Víno Matyšák
sa rozrastá

ččč aaaaaaaaaa

číslo 5/2016 • Cena: 3,200 €€

mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore    | ročník IXX., číslo: 5/2017

Možnosti profi tovania na 
jarnom sezónnom náraste 

cien plodín s. 10 Efektívnosť pestovania
kukurice na zrno v SR 

s. 14–15 Téma mesiaca: Výroba 
kvalitných krmovíns. 27–33

AGROMAGAZÍN je exkluzívny bonus pre predplatiteľov časopisov Slovenský CHOV, Naše pole, Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. Samostatne si ho môžete predplatiť na tel.: 037/778 40 70.

Jozef Zajac:„Využiť každúhodinu“
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Živočíšna výroba, ktorá tvorí 
pevný základ „kostry“ tohto 
podniku, zahŕňa nielen chov 
dojníc, ale aj chov ošípaných. 
Ak dovolíte, nosnou témou 
nasledujúcej reportáže bude 
tamojší chov dojníc, ktorý 
sa vyznačuje v podmienkach 
Slovenska nadpriemernou 
hodnotou dlhovekosti 
plemenníc. To bol jeden 
z hlavných dôvodov, prečo 
sme navštívili PD Zavar. Naším 
hostiteľom bol jeho predseda 
Ing. Peter Holček.

SLOVHYB-2
je dnes už málo používaný hybridizačný 
program ošípaných, ktorý vznikol pod ges-
ciou nitrianskeho NPPC-VÚŽV. Jeho základ 
tvorí v prvom stupni kríženie plemien landras 
a durok. Na kríženky F1 generácie sa pripúšťa-
jú kance plemena yorkshire. Výkrmové jedince 
majú veľmi dobrý rastový potenciál (viac ako 
850 g priemerný denný prírastok ž.hm.) a vy-
sokú kvalitu mäsa. A to všetko pri vynikajúcej 
konverzii krmiva (menej ako 3 kg KZ na kg prí-
rastku ž.hm.). To oceňujú nielen odberatelia 
zavarských ošípaných, ale aj odborníci, ktorí 
spomínanému hybridizačnému programu ude-
lili Zlatý kosák v roku 2000.
Dobré výsledky tunajšieho chovu ošípaných sa 
odzrkadľujú aj na jeho umiestnení v súťaži NAJ 
slovenský chov. Umiestnenia na popredných 
miestach nie sú ničím výnimočným (celkovo ich 
bolo zatiaľ 10). Spomedzi nich však jednoznač-
ne vytŕča dvojica prvenstiev v rokoch 2004 
a 2005 ešte v rámci plemena biela mäsová. 
Ostatné popredné umiestnenia boli dosiahnu-
té za plemeno landras (najčerstvejšie je za rok 
2015).
Chov ošípaných chce zavarské družstvo reali-
zovať aj naďalej, hoci do konca roka by malo 
dôjsť k miernej redukcii počtu prasníc v úžit-
kovom chove (z 225 na 175). Počet prasníc 
v rozmnožovacom chove plemena landras (38) 
zostane zachovaný. Napriek predpokladanému 
medziročnému poklesu počtu prasníc by mala 
byť v tomto roku dosiahnutá vyššia produkcia 

jatočných ošípaných (o 3 %) ako v roku 2015 
(predaj jatočných ošípaných - 5 200).

Chov dojníc je v podniku na prvom mieste
PD Zavar patrí k podnikom, ktorých súčasné 
špičkové stádo holštajnského plemena vznik-

lo kombináciou prevodného kríženia a nákupu 
vysokoteľných jalovíc z Nemecka a Talianska 
(spolu 150). Vznikajúce stádo dostalo v ro-
koch 1993-1996 k dispozícii nové ustajňovacie 
priestory s celkovou kapacitou 600 miest. Tie 
sa podarilo naplniť rok po ukončení výstavby 

Poľnohospodárske družstvo 
Zavar je dlhodobo úspešné 
v súťaži NAJ slovenský chov

Maštale postavené pred 20 rokmi sú nadčasové.

ákupu
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fariem aj vďaka spomínanému nákupu vysoko-
teľných jalovíc. Cenný genofond rozmnožovali 
zavarskí chovatelia okrem iného aj produkciou 
embryí, ktoré ponúkli aj ďalším slovenským 
chovateľom.
Ako nám povedal Ing. Holček, chov dojníc je 
v ním vedenom podniku na prvom mieste. Je 
dôležitým zdrojom príjmov a pracovných príle-
žitostí v družstve. Živočíšna výroba spotrebúva 
až 52 % produkcie rastlinnej výroby a mení ju 
na produkt s vyššou pridanou hodnotou. Pod-
nik je z hľadiska podielu tržieb z predaja mlie-
ka, samozrejme, veľmi závislý od ceny mlieka. 
To vidieť veľmi dobre na posledných 2 uzavre-
tých hospodárskych rokoch. Kým v roku 2014 
tvorili príjmy za mlieko 43 % z celkových tržieb 
podniku, o rok neskôr to bolo už len 36 % (pri 
predaji vyššom o 141 000 l mlieka nižšie tržby 

o 298 000 €). Pokračujúca kríza v sektore pro-
dukcie mlieka zrejme opäť „zamieša karty“ 
v ekonomike podniku.

Dlhovekosť majú v „krvi“
Kým v prvých rokoch sa šľachtenie zameriava-
lo na zvyšovanie priemernej úžitkovosti stáda, 
posledných 10 rokov má prednosť dosiahnutie 
ekonomickej výroby mlieka. Mlieková úžitko-
vosť sa už tak „nešpičkuje“, skôr sa šľachtí na 
zdravie končatín a vemena, t.j. na vlastnosti, 
ktoré umožňujú dosiahnuť dlhší produkčný vek 
zvierat v stáde. Pri laktačnej úžitkovosti blízkej 
10 000 kg mlieka sa totiž začali pri niektorých 
dojniciach objavovať problémy s reprodukciou, 
ale aj zdravím, čo zvyšovalo tlak na ich vyraďo-
vanie. Aj preto museli v Zavare pristúpiť okrem 
zmeny prístupu v šľachtení aj k ďalšiemu náku-

pu vysokoteľných jalovíc, tentokrát červenej 
variety zo Slovenska.
Veľkým plusom, ktorý prispieva k dlhovekosti, 
je systém ustajnenia (voľné s hlbokou pod-
stielkou), poskytujúci dojniciam maximálne 
pohodlie. Hoci majú najstaršie objekty už 
viac ako 20 rokov, stále spĺňajú požiadavky na 
moderné ustajnenie dojníc. Vari jedinou ve-
cou, ktorá by sa im z dnešného pohľadu dala 
vytknúť, je nedostatok svetla. Inak tu však náj-
dete prakticky všetky prvky, ktoré zvyšujú po-
hodu zvierat aj počas horúcich letných dní (o.i. 
aj ventilátory s rozprašovaním vody).
Kombináciu rozumnej mliekovej úžitkovosti 
(okolo 9 000 kg za laktáciu) a dobrých život-
ných podmienok zvierat dopĺňa kvalitná a ži-
vinovo vyvážená kŕmna dávka. Jej základom 
sú špičkové konzervované objemové krmivá 

37

slovenské víno

Vinice sú ich ozajstnou pýchou.

príjemnej arómy a decentnej chuti, v čo naj-

väčšej možnej miere aj odrodový charakter. 

Nechcú vypustiť víno z rúk skôr, ako dosiah-

ne optimálny prejav. „Myslíme si, že poná-

hľať sa s novým ročníkom je zbytočné a bolo 

by to na úkor celoročnej práce nielen našich 

vinohradníkov, ale aj našej snahy vyrábať 

kvalitné vína,“ vysvetľuje hlavný technológ 

vinárstva Dalibor Viglaš.

Napriek tomu, že začiatkom roka sa skoro 

všetky vína ešte školia, posielajú ich na vi-

nárske súťaže, kde dosahujú veľmi slušné vý-

sledky. Mali sme možnosť ochutnať niekoľko 

z nich a veľmi dobre to majú našliapnuté oba 

Rizlingy, ale tiež Chardonnay a  veľmi nás 

zaujal aj Alibernet, ktorý môže o  pár me-

siacov zažiariť. Musíme spomenúť, že tento 

alibernet pochádza z najstaršej výsadby tejto 

odrody na Slovensku, ktorá sa nachádza prá-

ve tu, vo Dvoroch nad Žitavou a má viac ako 

štyridsať rokov. 

Držia krok s dobou

V  ostatnom ročníku sa práca vo  vinohra-

doch počas kampane stala výnimočnou. 

Práve v tomto roku sa ich strojový park roz-

rástol o úplne nový kombajn. Samozrejme, 

že najviac vyťažený je hlavne počas zberu 

hrozna, ale veľmi efektívne sa dá využiť aj 

na  ochranu vinohradov. Dokáže ošetriť až 

štyri rady naraz. Pri  zbere nahradí prácu 

až päťdesiatich zberačov a  ani kvalitatívne 

za  nimi nezaostáva. „Čas, ktorý sme kom-

bajnu získali, sa v konečnom dôsledku odzr-

kadľuje pri spracovaní hrozna. Na lisovanie 

sme schopní dodávať viac hrozna za  kratší 

čas a takto rýchlo spracovaný mušt je alfou 

a  omegou kvalitného vína,“ nešetrí slova-

mi chvály na  nového pomocníka predseda 

družstva Jozef Tóth. 

Pri našej návšteve sme sa dozvedeli aj to, že 

v blízkej budúcnosti by chceli zakúpiť novú 

fľašovaciu linku, ktorou by mohli uzatvárať 

fľaše aj skrutkovým uzáverom, ten je hlavne 

medzi mladšími konzumentmi čoraz viac 

obľúbený. 

Veľkou novinkou určite bude aj výstavba no-

vej pivnice, ktorú budú krášliť nové drevené 

sudy. V nich budú vyzrievať hlavne červené 

vína, čím by sa mala ešte zvýšiť ich kvalita.

Hlavný technológ Dalibor Viglaš.
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vinotéka vo vínotéke

P ráve na  odkaz Ringbürgerov, boha-

tých kremnických mešťanov a  ob-

chodníkov s vínom, sa v jedinečnom 

projekte rozhodol nadviazať miestny rodák 

a vínny nadšenec Martin Varhaňovský.
Od zlata k vínuKremnica vďaka svojim klimatickým pod-

mienkam nikdy nepatrila medzi vinárske 

oblasti. Boli to predovšetkým bohaté lo-

žiská zlata a  striebra, ktoré sem už v  10.

storočí lákali prvých osadníkov. Skutočný 

rozmach banskej ťažby nastal až začiatkom 

14.storočia, keď uhorský kráľ Karol Robert 

z Anjou udelil Kremnici štatút slobodného 

kráľovského banského a minciarskeho mes-

ta. V tomto období vzniká aj inštitúcia, ktorá 

mesto preslávila najviac – Kremnická min-

covňa. 
Určite stojí za zmienku, že ide o jednu z naj-

starších nepretržite fungujúcich mincovní 

na  svete. Razia sa  tu, okrem iného, aj slo-

venské euromince.Rozmach baníctva priniesol mestu okrem 

rôznych privilégií aj nesmierne  bohatstvo. 

Pomerne rýchlo sa vyprofilovala vrstva bo-

hatých mešťanov s právom banskej ťažby – 

takzvaných Ringbürgerov. Tí, ako správni 

obchodníci, hľadali spôsoby ako ďalej roz-

širovať svoj kapitál a  nakoniec sa rozhodli 

investovať do  nákupu vinohradov v  nižšie 

položených častiach Horného Uhorska. 

Víno, ktoré sa v  úrodných južných oblas-

tiach dopestovalo, potom privážali naspäť 

do Kremnice a ďalej predávali.

TEXT: MARTIN MASARYK

SNÍMKY: REDAKCIA, ARCHÍV MARTINA VARHAŇOVSKÉHO

RINGBÜRGERvíno venované predkom
Kremnicu by sme dnes na vinohradníckych mapách hľadali márne,

o to viac zaujme fakt, že tradícia obchodu s vínom sprevádza miestnu 

históriu celými storočiami.
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Možnosti manažmentu 

rizika v sektore prvovýroby 

a spracovania mlieka s. 10–11
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AGROMAGAZÍN je exkluzívny bonus pre predplatiteľov časopisov Slovenský CHOV, Naše pole, Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. Samostatne si ho môžete predplatiť na tel.: 037/778 40 70.

NAJ agro dievča
NAJ agro chlapec

 Propagácia a oceňovanie mladých

r e p o r t á ž

Živočíšna výroba, ktorá tv
pevný základ „kostry“ toh
podniku, zahŕňa nielen ch
dojníc, ale aj chov ošípaný
Ak dovolíte, nosnou témou
nasledujúcej reportáže bu
tamojší chov dojníc, ktorý
sa vyznačuje v podmienka
Slovenska nadpriemernou
hodnotou dlhovekosti
plemenníc. To bol jeden
z hlavných dôvodov, prečo
sme navštívili PD Zavar. N
hostiteľom bol jeho predse
Ing. Peter Holček.

SLOVHYB-2
je dnes už málo používaný hybr
program ošípaných, ktorý vznikol 
ciou nitrianskeho NPPC-VÚŽV. Jeh
tvorí v prvom stupni kríženie plemie
a durok. Na kríženky F1 generácie sa 
jú kance plemena yorkshire. Výkrmov
majú veľmi dobrý rastový potenciál 
850 g priemerný denný prírastok ž.h
sokú kvalitu mäsa. A to všetko pri vy
konverzii krmiva (menej ako 3 kg KZ 
rastku ž hm ) To oceňujú nielen od

Poľnohosp
Zavar je dl
v súťaži NA

37

ovenské víno

kej budúcnosti by chceli zakúpiť novú 

vaciu linku, ktorou by mohli uzatvárať 

aj skrutkovým uzáverom, ten je hlavne 

zi mladšími konzumentmi čoraz viac 

bený. 

kou novinkou určite bude aj výstavba no-

pivnice, ktorú budú krášliť nové drevené 

dy. V nich budú vyzrievať hlavne červené 

na, čím by sa mala ešte zvýšiť ich kvalita.

rastku ž.hm.). To oceňujú nielen od
zavarských ošípaných, ale aj odbo
spomínanému hybridizačnému prog
lili Zlatý kosák v roku 2000.
Dobré výsledky tunajšieho chovu oš
odzrkadľujú aj na jeho umiestnení v
slovenský chov. Umiestnenia na p
miestach nie sú ničím výnimočným (

atiaľ 10). Spomedzi nich však j
prvenstiev v ro
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lalavýsledky najlepších chovateľov a pestovateľov za rok 2015
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Výsledky podľa hodnotenia poroty:
1. Hardi Alpha evo EcoDrive
2. Traktory John Deere radu 6R
3. Samohybná rezačka Claas Jaguar radu 800. 

Možnosť vybrať NAJinovatívnejší a najobľú-
benejší stroj sme opätovne ponechali aj našim 
čitateľom. Tí rôznou formou poslali nominovaným 
strojom takmer tisícku hlasov a spomedzi dva-
nástich kandidátov rozhodli, že z ich pohľadu sú 
najlepšie:

1. Sejací stroj Pöttinger Terrasem C s prihnojova-
ním

2. Sejačka Horsch na presný výsev obilnín
3. Traktory JCB Fastrac radu 4000

Nominované stroje dostali nadštandardný 
priestor na propagáciu v časopisoch našej vydava-
teľskej skupiny a na našom portáli Agrobiznis.sk. 
Prvé tri umiestnené stroje vzídené z hodnotenia 
poroty dostali aj možnosť prezentácie v časopise 
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve a ví-
ťaz súťaže od hlavného partnera súťaže S-Sloven-
sko výhodné financovanie produktu spoločnosti 
Hardi s bonusom 1 000 €.

Porota zložená zo zástupcov univerzity, praxe 
a nášho vydavateľstva v hlasovaní vyberala spo-
medzi dvanástich strojov - 3 traktorov (Massey 

Ferguson 7626, JCB Fastrac radu 4000 a John 
Deere 6R), 2 rezačiek (Krone a Claas), 2 sejacích 
strojov (Pöttinger a Horsch), 2 pôdoobrábacích 

strojov (Lemken a Vogel&Noot) a po jednom po-
strekovači (Hardi), cisterne (Fliegl) a kombajne 
(New Holland).

NAJinovatívnejším strojom roka sa stal
postrekovač Hardi Alpha evo EcoDrive

„ N A J i n o v a t í v n e j š í  s t r o j  r o k a “

Obľúbená súťaž organizovaná naším časopisom – NAJinovatívnejší stroj roka vyhlásila v poradí už svojho tretieho 
víťaza na výstave Agrosalón vo štvrtok 26. marca. Po senážnom voze Pöttinger Jumbo a traktoroch Fendt radu 800 sa 
NAJinovatívnejším strojom stal samohybný postrekovač Hardi Alpha.

Partneri podujatia: Mediálni partneri:

Vyhlásenie výsledkov súťaže sledovalo množstvo ľudí.

Za bronzové miesto v súťaži prevzal ocenenie za spoločnosť Agrall Martin De-
ák. Plaketu odovzdával Tomáš Revaj za S-Slovensko (prvý zľava), Peter Demo 
z vydavateľstva MM press (tretí zľava) a riaditeľ Agrokomplexu Eduard Krcho.

Robert Mladenov (vľavo) za Unimarco SK prebral od konateľa vydavateľstva 
MM press ocenenie za prvé miesto za postrekovač Hardi Alpha evo EcoDrive.

Za druhé miesto v súťaži prebral za Agroservis Komárno ocenenie Eugen 
Mizerák.

Vyhlásenie výsledkov moderoval Ján Škorňa, ktorého poznáte aj z programu 
RTVS Farmárska revue.Nominované stroje boli vystavené pred pavilónom K.

Víťaz NAJinovatívnejší stroj.

Porota zložená zo zástupcov univerzity, praxe
a nášho vydavateľstva v ha lasovaní vyberala spo-
mmedzi dvanástich strojov - 3 traktorov (Massey

Ferguson 7626, JCB F
Deere 6R), 2 rezačiek 
strojov (Pöttinger a H

NAJinovatívnejším strojom
postrekpostrekpostrekpost ovač Haovač H rdi Alpha e

„„ N A JJN AN A i n o vi

Obľúbená súťaž organbená súťaž organúťaž organObľúbená súťaž izovaná naším čaná naším časopičasopiiizovaná našímizovaná som – NAJisom
víťaza na výstave Ana výstave AgAvíťaza rosalón vo štvrtlón vo štvrtok 2tvrtok 2k 2rosalón 6. ma6. marcarca. Pa. Po sená6. 
NAJinovatívnejším stvnejším st om stal samohyamohybnybnýnýrojom stal samroj  pposostrtrekokovač H p

Partneri podujatia:

Nominované stroje boli vystavenéené pred pavilónom K.

Víťaz NAJinovatívnejší stroj.

NAJkrajšie zvieraAGROKOMPLEX 2016

Cena časopisu:
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krava
SK000812136786  plemeno:slovenské strakatéchovateľ:PD Kozárovce

vydavatelska skupina A4.indd   1 28. 9. 2017   9:36:19



... správny výber

International Seed Federation

člen

Seed is s LiLifefe

www.osivo.sk

Osivo A4 Top agro.indd   1 17. 9. 2018   14:30:14



88 top agro 2017/2018

Jeme cudzie hrozno,  
hoci máme vlastné odrody
Slovensko je nielen krajinou dobrého vína, ale aj stolového hrozna

Väčšina milovníkov vína vie 
vymenovať hlavné muš-
tové odrody, poznajú aj 

novošľachtence, ale len vino-
hradníci a  záhradkári vedia, že 
máme vyšľachtené aj vynikajúce 
stolové odrody. Je to už dobrých 
pár rokov, čo úspešne prešli 
štátnymi odrodovými skúškami, 
ale na pultoch obchodov chýba-
jú. Je to preto, lebo krajina nemá 
vinohradníkov, ktorí by sa špe-
cializovali na pestovanie stolo-
vého hrozna a pravidelne ním vo 
väčších množstvách zásobovali 
aspoň regionálne trhy.

Celú plejádu odrôd, ktoré 
vyšľachtila známa slovenská 
šľachtiteľka Dorota Pospíšilo-
vá, poznajú fanúšikovia stolo-
vého hrozna skôr z  jej knižného 
životného diela Ampelografia 
než z  praxe. Možno ich objaviť 
v  strekovských a  rúbanských 
viniciach, kde klony jej budúcich 
odrôd prechádzali „výberovým 
konaním“ v réžii Ondreja Korpá-
sa, alebo v  dolnoorešianskom 
vinohrade Karola Braniša, kde sa 
robili štátne odrodové skúšky.

V  roku 2004 vysadil Karol 
Braniš na úpätí honu Špindrále 
niekoľko novošľachtencov. Bo-
li medzi nimi Luna, Heliotrop, 
Rea, Bezsemenka či Premiér. 
Z  každej sorty sa dostalo do 
vinohradu po 200 krov, ktoré 
za poldruhadesaťročie zažili vo 
vinici všetky extrémy počasia – 
supermokrý rok 2010, jemu dosť 
podobný rok 2014, ale aj mrazivé 
zimy, vrátane dvoch nepríjemne 
chladných aprílov 2016 a  2017 
i  plejádu suchých a  horúcich 
liet, spomedzi ktorých sa vyní-

ma tohtoročné s  päťtýždňovou 
periódou extrémneho tepla a su-
cha.

Odrody skúšku nečasom, akú 
vie vymyslieť len príroda, vydr-
žali a  zakaždým Karola Braniša 
príjemne prekvapili. Aj v  roku 
2018 dali skvelú úrodu a keď ju 
uvidela Dorota Pospíšilová, po-
okriala duchom. Odrody ktoré 
vznikli krížením rôznych odrôd 

svetového sortimentu – naprí-
klad uzbeckých, bulharských či 
kalifornských – potvrdili jej pred-
vídavosť.

Zvodné, plodné a chutné
Nové odrody vynikajú krás-

nou stavbou strapcov, sfarbením 
bobúľ. Krivka strapca a  samot-
nej bobule napríklad pri odrode 
Rea – kónický tvar strapca a vaj-
covitej bobule – okamžite pri-
tiahnu oči. Isteže, aj preto, lebo 
šupka je zaodetá do nádhernej 
ružovozelenej róby. Strapce vi-
sia jeden pri druhom a vyzývavo 
špúlia zrelé bobule. Naozaj ne-
robí hanbu mytologickej bohyni 
úrody. Zvodná, plodná a chutná. 
Skutočná bohyňa.

Šľachtiteľka Dorota Pospíši-
lová a  samozrejme pestovateľ 
Karol Braniš, ktorý formuje nož-
nicami ker, sa postarali o doko-
nalú architektúru stolovej odro-
dy i vinice samej. Radosť po nej 
chodiť, kochať sa najprv očami, 
nechať vzplanúť zmysly a potom 
labužnícky ochutnať prvú, druhú, 
tretiu bobuľa. Nie náhodou sto-
jí hrozno na najvyššom stupni 
spomedzi všetkých druhov ovo-
cia, nie náhodou sa stalo súčas-
ťou poézie, prózy a trvalého ve-
deckého výskumu.

Ten náš slovenský, ktorý re-
prezentujú Dorota Pospíšilová, 
Ondrej Korpás a  jeho syn, ta-
kisto Ondrej, ale aj vynikajúci 
vinohradník Karol Braniš a ďalší 
náruživí pestovatelia posunul 
kvalitu stolového hrozna na sve-
tovú úroveň. Lenže čo z  toho, 
keď hrozno je akoby pod zám-
kom a nevie sa dostať na väčšie 
plochy, aby obšťastnilo svojou 
chuťou a  vôňou ľudí na celom 
Slovensku.

Vinohradníctvo v krajine pre-
žíva zvláštne obdobie, aké nemá 
paralelu v  celej histórii od čias 
Keltov, Rimanov a  nemeckých 
kolonistov. Plochy rodiacich vi-
nohradov zameraných na pro-
dukciu muštového hrozna kle-
sajú a  napriek tomu je umenie 
predať kvalitné hrozno. Trh čelí 
na jednej strane záplave lacné-
ho dovozového vína a  súčasne 
krajinu zalievajú mušty či vína, 
ktoré, už to vrabce čvirikajú na 
streche, putujú do fliaš s etiketa-
mi slovenských odrôd. Môžeme 
za tejto situácie vôbec seriózne 
pomýšľať o  tom, aby sme roz-
behli domácu produkciu stolo-
vého hrozna?

Chýbajú matečné vinice
Karol Braniš vraví, že ak by 

sa kvalitné slovenské odrody 
mali dostať na pulty obchodov, 
potom by bolo treba cielene bu-
dovať vinice zamerané výlučne 
na produkciu stolového hrozna. 
Takéto vinohradníctvo by mu-
selo mať výmeru okolo 50 hek-
tárov a  pestovať odrody prie-
bežne dozrievajúce od augusta 
po koniec októbra. Obchodné 
reťazce, ktoré dnes tvoria hlav-
ný odbytový kanál pre všetky 
druhy potravín vrátane ovocia 
a zeleniny, potrebujú byť plynule 
zásobované, a  to nie v  malých 
množstvách.

Slovenské šľachtenie vy-
šľachtilo odrody, ktoré sú chut-
nejšie ako zahraničná konkuren-
cia. Hrozno z  juhoeurópskych 
viníc, nehovoriac už o  juhoafric-
kých či čílskych, musí byť odtrh-
nuté predčasne, čo sa prejavuje 
na jeho chuti. Tento hendikep by 
domáce odrody nemali. Lenže 
kto sa dnes pustí do výsadby 
veľkých vinohradov so stolovými 
odrodami? Možno skôr by boli 
priechodnejšie malé 5-10 hektá-
rové vinice, ktoré by však museli 
predávať hrozno prostredníc-
tvom veľkého združenia. No vy-
tvoriť pri slovenskej náture dobre 
fungujúce odbytové družstvo je Odroda Heliotrop so žltozelenými bobuľami.

Vinohradník Karol Braniš so strapcom stolového hrozna.



Teraz máte viac možností 
ako ďalej rásť s BASF
Dlhodobo investujeme do poľnohospodárstva

Všetci sa spoliehame na poľnohospodárstvo, ktoré 
je pre nás zdrojom obživy. To je dôvod, prečo BASF 
investuje do budúcnosti poľnohospodárskej výroby. 
Naše nedávne získanie nových obchodných činností 
a podnikov, produktov a výskumných smerovaní 
nám rozšírilo portfólio v oblasti osív a ich vlastností, 
chemickej a biologickej ochrany plodín, digitálnych 
nástrojov a zdravia pôdy a rastlín. S naším skúseným a 
rozširujúcim sa tímom prepájame inovatívne myslenie 
s praxou, aby sme poľnohospodárom a partnerom na 
celom svete poskytli hodnoty. Rozvíjame sa, aby sme 
našim zákazníkom pomáhali lepšie rásť.

Viac na: www.basf.com/grow-with-us

čertovsky ťažká vec. Po období 
kolektivizmu sa palica prehla na 
druhú stranu, kde každý verí viac 
sebe ako združovaniu síl.

Navyše je tu jeden praktický 
problém, na ktorý upozorňuje 
Karol Braniš: odrody síce reál-
ne máme, ale chýbajú matečné 
vinohrady, ktoré by ich vedeli 
pripraviť v  množstvách umož-
ňujúcich komerčné výsadby. To 
by už muselo ísť o produkciu nie 
stoviek štepov, ale stoviek tisíc. 
Program sebestačnosti spred 
novembrovej revolúcie rátal aj 
s  produkciou stolového hrozna. 
Napokon celé séria Pospíšilovej 
odrôd vznikla práve v tomto ob-
dobí. Dnes pokračuje v šľachtení 
tandem otec a  syn Korpásovci. 
Ale niet toho, kto by mal plán, 
ako už hotový mimoriadne kva-
litný biologický materiál využiť.

Ako rozhýbať 
pestovateľov
Realisticky naladená šľachti-

teľka Dorota Pospíšilová, ktorá 
zažila na Slovensku koniec kapi-
talizmu, socializmus vo všetkých 
jeho podobách a  potom opäť 
reštauráciu kapitalizmu, si mys-
lí, že najskôr nájdu nové odrody 
využitie medzi drobnými pesto-
vateľmi a záhradkármi. Ak by sa 
sprofesionalizovali, mohli by zá-
sobovať regionálne trhy.

Šľachtiteľka podotýka, že 
stolový vinič, ak má priniesť 

efekt, si vyžaduje iný spôsob ve-
denia, aby strapce správne rástli 
a  boli chránené pred slnečným 
úpalom. Prichodí nadobudnúť 
potrebnú pestovateľskú skúse-
nosť, vrátane zvládnutia balenia 
hrozna do debničiek určených 
na rýchlu distribúciu.

V  tomto smere pestovanie 
stolového viniča na Slovensku 
nie je vlastne ani v etape, ktorú 
zvykneme označiť za plienkové 
obdobie. Hoci isté nádejné po-
kusy možno objaviť napríklad vo 
vinohrade Viliama Zsideka vo Sv. 

Petri, kde sa úspešne odskúšalo 
tzv. ypsilonové vedenie stolové-
ho hrozna.

Karol Braniš tvrdí, že o prob-
léme treba nahlas hovoriť a hľa-
dať východiská. Slovenská poli-
tika – koaličná aj opozičná – rada 
veľa rozpráva o  udržaní ľudí na 
vidieku, o  zamestnanosti, o  vy-
užívaní prírodného potenciálu. 
Stačí sa obzrieť po Slovensku 
a  poľahky identifikujeme, koľ-
ko vinohradov je spustnutých. 
K  nim nedávno pribudli nové 
vinohradnícke obce. Na papieri 

máme tisícky hektárov, ale koľko 
reálne využívame a s akým efek-
tom?

Ozdoba stola
Mrháme prírodným aj ľud-

ským potenciálom a  žijeme 
z  podstaty, ktorú vytvorila ge-
nerácia Doroty Pospíšilovej, On-
dreja Korpása, Karola Braniša 
a stoviek ďalších talentovaných, 
ale predovšetkým poctivých vi-
nohradníkov. Slovenské chotá-
re obsadzujú automobilky, do 
vinohradov medzi Bratislavou 
a  Modrou sa dravo ťahajú vily. 
Akoby sme mali na očiach beľ-
mo a  neuvedomovali si, že mí-
ňame úžasný prírodný kapitál 
a nechávame ležať ladom kapi-
tál ľudský .

Ak sa hovorí o nevyhnutnosti 
koncepcie rozvoja poľnohospo-
dárstva aspoň na desaťročné 
obdobie, bolo by dobré zvážiť, 
akú rolu by v ňom mohla zohrať 
produkcia stolového hrozna. Ak 
vieme nachádzať milióny a milió-
ny eur na investície do jedného 
druhu priemyslu, mali by sme ve-
dieť akumulovať aj zdroje, ktoré 
podporia aj produkciu nadštan-
dardne kvalitného ovocia vráta-
ne stolového hrozna. Ešte stále 
je šanca vrátiť Slovensku podo-
bu modernej kultivovanej krajiny, 
čo dá vidieku zmysluplnú prácu, 
plody ktorej budú ozdobou zdra-
vého stola.

Rea – krásna a plodná odroda.
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Ocenenia 
23. ročníka Top Agro 

a 18. ročníka Najkrajší chotár
Stalo sa už tradíciou súťaže Top Agro, že absolútny víťaz z rebríčka TOP AGRO,  

najlepšie firmy v jednotlivých kategóriách aj víťazi súťaže Najkrajší chotár dostávajú diplomy 
a trofeje. V tomto roku to budú umelecké ocenenia, ktoré sú dielom trnavskej výtvarníčky 
Laury Dokovej. Vďaka partnerským podnikom, ktoré sú ochotné prispieť do oboch súťaží 

aj finančnou podporou či praktickými vecnými cenami alebo produktami, získavajú v posledných 
rokoch osobitné ocenenia nielen víťazi kategórií, ale aj ďalšie súťažiace firmy a jednotlivci.

Ocenení Udeľuje

Top Agro – produkčné oblasti – poľnohospodárske družstvá Družstvo Agrospol, Boľkovce UNIMARCO SK, s.r.o.,

Top Agro – znevýhodnené oblasti – poľnohospodárske družstvá Poľnohospodárske družstvo Šalgovce Osivo, a.s., Zvolen

Top Agro absolútny víťaz a 
Top Agro – produkčné oblasti – obchodné spoločnosti

AGROMAČAJ, a.s., Kráľová pri Senci VÚB, a.s., Bratislava

Top Agro absolútny víťaz a 
Top Agro – produkčné oblasti – obchodné spoločnosti

Agrospol, s.r.o., Michalovce Agropoistenie, s.r.o., Bratislava

Top Agro – znevýhodnené oblasti – obchodné spoločnosti MATEX, s.r.o. ,Veľké Kapušany Syngenta SK, s.r.o., Bratislava,

Top Agro – súkromne hospodáriaci roľníci Mgr. Milan Veliký, Nižná Kamenica ASRA, s.r.o., Ivánka pri Dunaji

Najkrajší chotár 2018 Gazdovský dvor Branovo Vydavateľstvo Slovenský CHOV, s.r.o., Nitra

Osobitné ocenenia

Mladý farmár Marek Šimunek, Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. BASF Slovensko, s.r.o., Bratislava

Otcova roľa SHR Stanislav Bartoš a jeho synovia, Nemešany OVIS farma, s.r.o., Považská Bystrica

Farmárka roka Gabriela Čechovičová, Cífer – Jarná SPPK

Vydavateľstvo Profi Press SK, s.r.o., Nitra venuje víťazom v jednotlivých kategóriách ročné predplatné denníka Roľnícke noviny a všetkým oceneným knihy  
z produkcie vydavateľstva. Vydavateľstvo Slovenský CHOV, s.r.o., Nitra venuje ročné predplatné mesačníka Agromagazín víťazom v jednotlivých kategóriách.
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