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Poučíme sa a naučíme
spoločnosť vážiť si
produkty vašej práce

SAMUEL VLČAN,
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

V

ážené dámy, vážení páni, veľmi si vážim opätovné pozvanie medzi vás, najúspešnejších podnikateľov v agrosektore. Keď som sa s Vami prvýkrát stretol na podujatí
Top Agro pred rokom, bol som v úrade len krátko a boli sme po
vynútenej covidovej pauze. Bola to jedna z prvých príležitostí,
kedy sme mohli osobne hovoriť o vplyvoch pandémie na vaše
podnikane. Mysleli sme si, že najhoršie máme za sebou. Žiaľ,
prišli ďalšie krízy spojené s vojnou na Ukrajine, s obrovskou
infláciou a nárastom cien energií.
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top agro 2021/2022

O to viac obdivujem vašu energiu a bojovnosť, s akými prekonávate náročné obdobie. Uvedomujem si, že bez pomoci
vlády a podpory celej Európskej únie to v tomto bode už nepôjde. Na ministerstve, ktoré vediem, máme oklieštené možnosti,
čo sa týka riešenia cien energií, ale robíme na tom, aby sme
v spolupráci s rezortom hospodárstva zabezpečili a garantovali
dostatok energií strategickým potravinárskym podnikom, bez
ktorých nebude dostatok základných potravín.
Napriek neľahkej a komplikovanej dobe verím, že oceňovanie najlepších podnikateľských a manažérskych výkonov
v poľnohospodárstve má zmysel, pretože je na jednej strane
zadosťučinením pre tých najlepších a zároveň je aj inšpiráciou
a motiváciou pre ostatných, tvrdo pracujúcich ľudí v našom odvetví.
V súčasnosti si omnoho viac ako kedykoľvek predtým uvedomujeme, aká je poľnohospodárska, potravinárska produkcia
a produkcia dreva nenahraditeľná a donedávna aj málo docenená. Až krízy, ktoré som spomínal v úvode, nás prinútili uvedomiť si, že cenovo dostupné potraviny a teplo nie sú takou
samozrejmosťou, za aké sme ich ešte pred rokom považovali.
Preto verím, že súčasná situácia prinesie napriek všetkým
svojim negatívam aspoň jedno pozitívum – poučíme sa a naučíme spoločnosť vážiť si produkty vašej práce, pretože jesť sa
jednoducho musí. Aj kúriť v zime sa musí. Ste preto nenahraditeľnou súčasťou hospodárstva i každodenných životov nás
všetkých. Zároveň prispievate svojou prácou k tvorbe charakteru slovenského vidieka a uchovávate aj tradičné remeselné
výroby v našej krajine. Za to sa vám chcem a musím úprimne
poďakovať.
Všetci nominovaní na ocenenie ukázali, že na slovenskej
pôde je možné písať úspešné podnikateľské príbehy. Verím, že
ich bude čoraz viac a počty súťažiacich budú každý rok stúpať.
Či to už sú a budú súkromne hospodáriaci roľníci, poľnohospodárske družstvá alebo veľké spoločnosti. Všetci spoločne
rozvíjate náš agrosektor.
Ďakujem vám a všetkým želám veľa úspechov!

Zlato sa pozná v ohni
JOZEF SEDLÁK,
predseda Klubu poľnohospodárskych novinárov

P

oľnohospodárstvo bolo, je a bude zápasom o základné ľudské
istoty. Ľudstvo sa v tom utvrdzuje dobrých desaťtisíc rokov
a aktuálny poľnohospodársky rok opäť nástojčivo pripomína
pravdu preverenú skúsenosťou predkov. Klimatická zmena celoplanetárneho dosahu, energetická kríza nemenšieho rozsahu umocnená
vojnou na Ukrajine dolieha aj na Slovensko a jeho poľnohospodárstvo a potravinové hospodárstvo.
Až teraz, žiaľ, s veľkým oneskorením prichádzame na to, čo znamená oprieť sa o spoľahlivé potravinové zázemie, ktorého základom
sú dobre fungujúce hospodárstva.
Pokúšali sa ich utvárať všetky civilizácie, tá naša nie je výnimkou. Hľadáme optimálne formy, ktoré nielen
nasýtia spoločnosť, ale urobia krajinu krajšou, zdravšou a trvale udržateľnou pre život ďalších ľudských
pokolení. To všetko si uvedomujeme v čase, keď mier je krehký, okolo nás rinčia zbrane a cena potravín
rastie takou závratnou rýchlosťou,
akú si pokolenia narodené po druhej
svetovej vojne nepamätajú.
Význam
poľnohospodárstva
rastie, hoci ho väčšina súčasníkov
veľmi zjednodušene vníma len cez
rastúcu cenu potravín či ich prípadný nedostatok. Prežívame krízu, aká tu ešte nebola a naostatok
chápeme, že už nesmieme strácať
čas planými rečami. Naopak, rýchlo
treba podnikať kroky, ktoré povedú
k oživeniu domácej výroby potravín.
Máme za sebou pohnutých
33 rokov veľkých spoločenských
zmien, ktoré sa dotkli aj hospodárenia na pôde. Aktuálna výkonnosť
agroodvetvia jasne hovorí, do akej
miery Slovensko, jeho vlády a poľnohospodári príležitosti využili a do akej premárnili. Sme v situácii,
keď nemá význam horekovať nad tým, čo sa stalo, treba zachrániť
všetko, čo je životaschopné a utvárať podmienky nielen na prežitie,
ale aj na rozvoj.
Je to obrovská výzva pre slovenskú politiku, minimálne pre tri rezorty – pôdohospodárstva, životného prostredia a financií, pre slovenské univerzity – najmä poľnohospodársku v Nitre, veterinársku
v Košiciach, technickú vo Zvolene, pre zvyšky ako tak prežívajúcej
vedecko-výskumnej základne a, pravdaže, najmä pre pestrú podnikateľskú základňu.
Áno, máme tu novú Spoločnú poľnohospodársku politiku na roky
2023 až 2027, ale zdá sa, že reálne udalosti si vynútia korekciu niektorých zámerov. Bodaj by sa veci čím skôr dostali do normálu, ale
podľa všetkého budeme stáť zoči-voči novým výzvam.
Tou základnou je, ako urobiť poľnohospodárstvo nielen zelen-

ším, produktívnejším, ale pre slovenskú spoločnosť aj atraktívnejším
a zrozumiteľnejším so všetkými protirečeniami, ktorú sú v ňom ukryté.
Efektívne riešenia prináša život sám, teda samotná poľnohospodárska prax. Tie najlepšie sme sa pokúsili zhrnúť do príbehov najúspešnejšie hospodáriacich poľnohospodárskych podnikov, ktoré
už bezmála tri desaťročia zachytáva súťaž o najlepšie manažmenty
v poľnohospodárstve TOP Agro Slovensko.
Na pomyselný Olymp vedú rôzne cesty. Málokde v Európe sa
nájde také pestré podnikateľské prostredie ako na Slovensku. Vedľa seba hospodária malé, stredné
aj naozaj veľké poľnohospodárske podniky. Rodinné farmy rôznej
veľkosti a zamerania, družstvá podielnikov, obchodné spoločnosti,
niektoré so zahraničným kapitálom
ako aj interesantným, domáce podnikateľské prostredie obohacujúcim
know-how.
V tomto smere je unikátny okres
Levice, kde vidíme pre Slovensko
typickú pestrosť pôdno-klimatických podmienok. Vyjadruje ju stále živá poľnohospodárska krajina
s mozaikou polí, zelených lúk a vinohradov v podhorí Štiavnických
vrchov, s úrodnou obilninárskou
a zeleninárskou nivou Hrona, krajina, kde stále vidno stáda dobytka
a oviec. Pestrosť prírodná aj podnikateľská sa snúbi s vynikajúcou
výkonnosťou, dobrou spoluprácou
rôznych podnikateľských foriem na
úrovni roľníckej samospráv. A rezultát: z Levického okresu nachádzame medzi top sto manažmentmi
osem, pričom tri stoja na stupňoch
víťazov.
Pravdaže, približujeme príbehy
úspešných hospodárov na pôde
z celého Slovenska. Každý je originálny a ilustruje individuálne nezameniteľný prístup, ako si poradiť
s pestovaním, chovom, či spracovaním dorobených produktov. TOP Agro je ukážkou dobrého obchodovania s agrokomoditami, záujmu o profesionálny rast pracovných
tímov, o kontinuitu podnikania, do ktorej rodičia umne priťahajú a zapájajú svojich synov a dcéry, alebo väčšie firmy dávajú šancu mladým talentom. Nachádzame aj pozoruhodné príklady starostlivosti
nielen o krajinu, ale aj o jej už-už stratenú architektúru starých poľnohospodárskych majerov.
Naozaj, poľnohospodárstvo vysiela množstvo rozvojových signálov, je osou zdravého spôsobu života nielen na vidieku, ale v celej
krajine. Vo chvíli, keď spoločnosť čelí množstvu naliehavých výziev,
musia tí, čo ju vedú, dbať o to, aby podnikanie na pôde poskytlo
krajine všetko, čo jej môže dať. Ide viac než len o sýtosť či vzhľad
domoviny, ide o zmysel života a jeho pokračovanie tam, kde sme
sa narodili, vyrástli a priviedli na svet deti, ktoré sú pokračovateľmi
nekonečného ľudského diela.
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Náročné obdobie je skúškou
pre nás všetkých
EMIL MACHO,
predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Od

kráľa po žobráka všetci sú závislí od sedliaka. Tento
výrok hádam nikto nepoprie, pretože je jednoducho
pravdivý. Každý z nás potrebuje každý deň niekoľkokrát jesť a za to musí poďakovať jedine našim poľnohospodárom
a potravinárom. Úprimne som si myslel, že súbeh okolností z posledných mesiacov – pandémia, na ktorú už pomaly zabúdame a vojna u našich susedov na Ukrajine – nám v spoločnosti už konečne
otvorí oči a uvedomíme si, akí sú pre náš každodenný život poľno-

hospodári a potravinári potrební. Nestalo sa. Aj napriek zastaveným
dodávkam niektorých komodít, hrozbe uzatvorenia hraníc či masívnemu vypredávaniu niektorých potravín v dôsledku paniky sa nikto
nepozastavil nad našim agropotravinárstvom, jeho dôležitosťou a nenahraditeľnosťou. Žijeme obludným konzumným spôsobom života,
v reklamách nás „kŕmia“ obrázkami plných nákupných košíkov a my
nemáme problém tieto reklamy kopírovať aj v skutočnosti. Všetkého
je, zatiaľ, v obchodoch dostatok, a tak ostávame v tieni iných odvetví.
Éra plných košov a lacných potravín sa však už zrejme skončila.
Akoby toho nebolo málo, tento rok sme zažili aj extrémne sucho,
ktoré má a bude mať veľký vplyv predovšetkým na našich chovateľov
zvierat. Preto sme sa snažili na problém so suchom upozorňovať aj
prostredníctvom médií, aby vedenie rezortného ministerstva a poli-
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tici našli rýchlu pomoc pre našich poľnohospodárov a zároveň aby
nachádzali aj dlhodobejšie riešenia. Je totiž viac než isté, že takéto
extrémy nás budú v najbližších rokoch postihovať čoraz častejšie a to
neveští nič dobré.
Rok uzatvoríme azda najväčšou energetickou krízou, akú si pamätáme. Ceny plynu, elektriny či pohonných hmôt sa vyšplhali do šialených výšin. Trhy sú turbulentné s priamym dosahom na priemysel,
ktorý má obrovské problémy premietnuť vysoké vstupy do svojich
produktov. To isté sa deje aj v potravinárstve, na čo v konečnom dôsledku dopláca opäť raz len spotrebiteľ. Ceny potravín medziročne
narástli o vyše 20 percent a mnohé sa stávajú pre bežných občanov
luxusom. Všetci očakávame razantné opatrenia Európskej
únie a našej vlády, aby sme sa nedostali do stavu, že naše
potraviny budú mnohonásobne drahšie ako tie z dovozu
a nikto ich nebude kupovať. Nechcem sa dožiť toho, že
by sme odstavovali fabriky a prepúšťali ľudí, pretože to by
znamenalo koniec nášho potravinárstva.
S cenami energií a zvyšujúcimi sa cenami vstupov do
výroby však bojujú aj poľnohospodári. Ovocinári pri samozberoch rozdávali ľuďom jablká zadarmo, pretože po
všetkých opatreniach pri boji s prízemnými mrazmi a ošetrovaním stromov, do ktorých vložili nemalé peniaze, by
neboli schopní pri aktuálnych cenách chladiť celú dopestovanú úrodu na ďalšie mesiace v skladoch. Zeleninári,
ktorí ponúkajú svoje produkty do sietí celoročne, rátajú na
vykurovanie skleníkov a foliovníkov stovky tisíc eur mesačne navyše.
Stále sme tiež v štádiu prípravy novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá začne platiť už v januári 2023.
Príprava nových pravidiel nás stála množstvo rokovaní
v Bruseli a aj u nás na Slovensku.
Je to teda veľmi náročné obdobie, ktoré je skúškou
pre nás všetkých. Tak spotrebiteľov, ako aj pestovateľov,
chovateľov, výrobcov. Aj napriek tomu tu stále nájdeme
špičkové podniky, ktoré vedia aj v súčasnej náročnej
a ťažko predvídateľnej dobe zabodovať v TOP Agre. Veľmi si však
prajem, aby sa tí najlepší z najlepších vyberali z čoraz väčšieho
množstva poľnohospodárov, ktorí budú dobrými súpermi na našom
trhu, budú chcieť vyrábať, chovať, zamestnávať a starať sa o našu
krajinu. Úprimne si prajem, aby aktívnych poľnohospodárov bolo na
Slovensku čo najviac, aby sme mali dostatok všetkého, čo si u nás
dokážeme dochovať a dopestovať. Prajem všetkým zúčastneným
v tohtoročnom TOP Agre, aby mali stále chuť, energiu a zápal pre to,
čo robia. Aj oni kedysi začínali, možno sa im spočiatku ani nedarilo,
no dnes sú medzi najlepšími. Za to im patrí obrovská úcta a poďakovanie. Nech sú zároveň motiváciou aj pre mladých ľudí, možno
budúcich poľnohospodárov, ako môže vyzerať krajina a vidiek, keď
sa veci robia srdcom a z presvedčenia.

Spolupráca poľnohospodárov
na úrovni dodávateľských reťazcov
bude odmenená
MARTIN HUBINSKÝ,
manažér VÚB Banky pre poľnohospodárstvo

C

elosvetová pandémia koronavírusu a vojna za našimi hranicami spustili alebo sa výrazne podieľajú na následkoch vysokého nárastu cien a často výrazných oneskorení dodacích dôb
objednaných tovarov. Faktory, ktoré svet stavajú do neistoty a ktoré
rozkrútili koleso inflácie na úrovne, ktoré na Slovensku nepoznáme
viac ako 20 rokov a vo vyspelých štátoch ešte dlhšie, nie sú v prospech ekonomiky.

Možnosťou, ako reagovať na nepriaznivé javy, nie je mnoho. Poľnohospodárstvo však musí fungovať za každých okolností. Z hľadiska prežitia ľudstva ide o najdôležitejšie odvetvie sveta.
Spôsoby, ako zmierniť nepriaznivé dôsledky pandémie či vojny,
sa ukázali v uplynulom období. Je to spolupráca. Ukázali ju bežní ľudia v prvých dňoch pandémie, no aj stovky dobrovoľníkov v prvé dni
vojny na Ukrajine, keď našimi hranicami prechádzali tisícky utečencov. Bez spolupráce by nefungoval ani jeden podnikateľský subjekt.
Na úrovni ekonomiky je mimoriadne dôležité zakladať perspektívne väzby so svojimi dodávateľmi. Vytvárať podmienky na dlhodobú
spoluprácu, ktorá prináša stabilitu a otvorenie možností pre ďalšie
rozvojové aktivity podniku.
Najlepšie subjekty slovenského poľnohospodárstva to vedia
a pravidelne o nich čítam aj v publikácii TOP Agro. Dodávatelia aj
odberatelia týchto hospodárov na pôde sú veľmi často ustálení.
Prináša to istotu vzťahov, ktoré sa nelámu na výhodnejšej ponuke.
Tá často prinesie zisk dnes, no z pohľadu roka či dlhšieho obdobia
znamená stratu. Lákadlá v podobe lepších cien či nižších nákladov
sa opakujú často a len manažér na správnom mieste vie vyhodnotiť,
či sú základom ďalších dlhodobých spoluprác, alebo len špekulatívnych chimér.
Cieľom VÚB Banky je priamo motivovať subjekty k tomu, aby
takéto ustálené dodávateľské reťazce vytvárali. Jednotlivé subjekty
vertikály tak získajú výhody, na ktoré by si samostatne nedokázali
siahnuť. VÚB Banka podporu dodávateľských reťazcov spúšťa už

v tomto roku. Produkt sa osvedčil v materskom Taliansku a následne prichádza na Slovensko, do Českej republiky, Chorvátska a Slovinska.
VÚB Banka bude jednotlivé subjekty zapojené do dodávateľskej
vertikály vnímať s väčšou dôverou, lebo bude informovaná o celom
spolupracujúcom reťazci. A mať informácie znamená z pohľadu banky podstupovať menšie riziko. Vďaka zaradeniu subjektu do dodávateľského reťazca poľnohospodár výrazne zníži náklady na financovanie. Svoje aktivity bude financovať s nižším úrokom alebo môže
zvýšiť objemy financovania. Viac zdrojov prinesie spoločnostiam
vyššiu likviditu, ktorú, veríme, že v tomto období
privítajú.
V prvotnej fáze sme na Slovensku do projektu
dodávateľských reťazcov vybrali najväčšie agrárne podniky, s ktorými pracujeme. Máme vytvorené
prvotné analýzy väčšieho počtu poľnohospodárov
a tie sme si analyzovali aj s ďalšími dodávateľmi.
V budúcom roku sa môžu k výberovej vzorke
pripojiť ďalšie subjekty. Vzhľadom na to, že VÚB
Banka je najväčšou agrárnou bankou na Slovensku, predpokladáme, že tvorba takýchto reťazcov
bude prirodzená. Naši klienti sú najlepšie poľnohospodárske subjekty na Slovensku, o čom nás
každoročne presviedča rebríček TOP Agro. Spolupracujeme aj s celou radou spoločností na úrovni poľnohospodárskych dodávateľov a na druhej
strane odberateľov. Všetky tieto firmy budú môcť
čerpať výhody z dlhodobej spolupráce, ktorú už
roky realizujú. VÚB Banka odmení svojich klientov
za to, čo už roky robia. Teraz si však programovo
bude všímať jednotlivé časti dodávateľského reťazca a vďaka tomu získajú všetky jeho články.
Naša banka neprehodnocuje financovanie poľnohospodárstva ani v čase neistej ekonomickej
situácie. Posledné roky ukázali, že agrosektor je jeden z najstabilnejších odvetví a my pri stabilných sektoroch nikdy nezaťahujeme
ručnú brzdu. S dôverou sa pozeráme na aktivity poľnohospodárov,
ktoré napríklad v súčasnosti znamenajú investície do energetickej
sebestačnosti. Aj v tomto roku financujeme spoločnosti, ktoré sa
rozhodli pre výstavbu nových skladov, lebo veríme, že trh s energiami nemôže pochovať európske pestovanie ovocia či zeleniny.
Nezabúdame ani na potravinárov, ktorí sa po rokoch pôstu od európskych štrukturálnych fondov konečne dočkali výzvy. Modernizácia celej vertikály od dodávateľov, cez poľnohospodárstvo až po
spracovanie je mimoriadne dôležitá pre fungovanie agrorezortu ako
celku.
Naša úverová angažovanosť v rezorte presahuje 500 miliónov eur
a za posledných päť rokov vzrástla o 70 percent. Nehovoríme, ale
konáme v prospech nášho poľnohospodára alebo potravinára.
Som rád, že VÚB Banka je opäť generálnym partnerom podujatia
TOP Agro Slovensko, ktoré si všíma a vyhodnocuje najúspešnejšie
slovenské manažmenty v poľnohospodárstve. Oceneným prajem
dobré úrody, priaznivé nákupné ceny rastlinných a živočíšnych komodít, stabilitu cien energií, predvídateľnosť v dodávkach vstupov
do výroby a ustálenú štátnu a európsku agropolitiku. VÚB Banka ako
partner poľnohospodárov bude robiť všetko pre to, aby rezort rástol
a zvyšoval svoju produkčnú schopnosť.
Predstaviteľom 100 najlepších poľnohospodárskych subjektov
na Slovensku gratulujem!
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Z jednoty pramení symbióza na trhu
JÁN BILINSKÝ,
predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko

P

lavíme sa na jednej lodi. Aj tak by sa dala jednoducho definovať
súčasná situácia na slovenskom i svetovom hospodárskom trhu. Bližší je nám však trh slovenský. Enormný rast cien energií,
pohonných hmôt, bývania, a samozrejme rast cien potravín, zasiahol
každého. Inflácia v auguste tohto roka dosiahla 14 percent.
Zvýšili sa ceny vo všetkých sledovaných odboroch spotrebného
koša. K rastu cien na medziročnej
úrovni prispel podľa Štatistického
úradu SR predovšetkým potravinársky sektor. Infláciu najviac ovplyvnili
vyššie ceny pekárenských produktov, mäsa a mäsových výrobkov,
mlieka, mliečnych produktov, vajec,
ovocia a zeleniny. Výrazný vplyv na
rastúcu infláciu má zdražovanie bývania, energií a pohonných hmôt.
Spotrebiteľ citlivo vníma v prvom
rade ceny výrobkov na pulte, to ako
hlboko načrú do rodinných rozpočtov. Prvý na rane je obchod. Ako
som však na začiatku poznamenal,
sme v tom spolu. Ceny sú výsledkom aktuálneho stavu svetovej ekonomiky a odrážajú viacero vážnych
faktorov, medzi ktoré nesporne patrí
konflikt na Ukrajine a s tým súvisiaci
rast cien energií a ďalších strategických komodít.
Súčasná cenová nestabilita vedie
k zmene spôsobu obchodovania.
Rokovania s dodávateľmi prebiehajú denne. Tlak na ceny je v čase
krízy podstatne citeľnejší v celom
dodávateľskom reťazci. Prispievajú
k tomu nezastropované ceny energií, vysoké ceny pohonných hmôt
a slabá dotačná podpora zo strany
štátu. Slovenskí poľnohospodári
a výrobcovia prestávajú byť konkurencieschopní, čo neprospieva
ani slovenskému obchodu. Ako sa
dostať von z patovej situácie, ktorá
zväzuje ruky všetkým? Kto preberie
zodpovednosť za meniaci sa ráz hospodárstva a kolaps slovenského
poľnohospodárstva a potravinárstva? Na rade je urýchlená pomoc
štátu. Podporu si zúfalo pýtajú poľnohospodári – chovatelia i pestovatelia a, samozrejme, potravinári.
Ak by sme zamierili do minulosti, nájdeme isté paralely. Či aj východiská, ťažko povedať. Družstvá začali vznikať v 19. storočí ako reakcia individuálnych výrobcov na vtedajšie nepriaznivé ekonomické
a sociálne podmienky. Prvé družstvo na svete založili anglickí tkáči
v decembri 1844 a o tri mesiace neskôr, vo februári 1845 vznikol
Gazdovský spolok. Založil ho Samuel Jurkovič v Sobotišti ako vôbec
prvé družstvo v kontinentálnej Európe. Postupne začali vznikať po
celom svete ďalšie družstvá – spotrebné, výrobné, poľnohospodárske, bytové a ďalšie.
Od roku 1952 určilo politické centrum pôsobnosť spotrebným
družstvám výhradne na vidieku, aby zabezpečovali zásobovanie od
väčších obcí po najmenšie dedinky a osady. Zásobovanie v mestách
zabezpečoval štátny obchod. A tu je moment pravdy.
Dnes zápasíme s tvrdým faktom, že ceny slovenskej potravi-
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nárskej produkcie sú vyššie ako ceny konkurenčných výrobkov
okolitých štátov. Tým sa naša slovenská produkcia stáva nekonkurencieschopnou. Reálne mzdy na Slovensku klesajú a spotrebitelia nakupujú dôslednejšie a opatrnejšie. Podpora zo strany štátu je
nedostatočná a táto skutočnosť ovplyvňuje konkurencieschopnosť
slovenskej produkcie v rozhodujúcej miere.
Od roku 2012 sa síce vyvíja úsilie na zjednotenie dotačnej politiky
v rámci Európskej únie, no zatiaľ bez pozitívneho výsledku. V rámci
Európy nie sú nastavené jednotné pravidlá podpory či dotácií. A v neposlednom rade hrá pri tvorbe cien
významnú úlohu i rozdielna sadzba
DPH na potraviny v krajinách EÚ.
Spotrebné družstvá zostávajú
verné tradícii. Existujú na Slovensku
už jeden a pol storočia a nezlomili ich
ani rôzne dramatické spoločenské
a politické situácie počas ich existencie, ako boli dve svetové vojny,
zmena režimu ani konkurencia zahraničných reťazcov. Teraz stojíme
na prahu ďalšej obrovskej celospoločenskej, ekonomickej a energetickej
výzvy. Výzvy, ktorá preverí rovnako
obchod ako aj výrobu, poľnohospodárov a v neposlednom rade každú
jednu domácnosť, každého spotrebiteľa.
Náš obchodný systém ako zástupca družstevného obchodu na
Slovensku cíti morálnu povinnosť
byť po boku slovenských poľnohospodárov a potravinárov i počas tejto
ťažkej energetickej krízy. Podpora
predaja slovenskej produkcie je jeden z kľúčových strategických cieľov
COOP Jednoty, preto výrobky od
slovenských dodávateľov dominujú
v ponuke našich predajní.
Domácich producentov podporujeme aj prostredníctvom produktov vlastnej značky, z ktorých až 85
percent pochádza od slovenských
dodávateľov. Naďalej pokračujeme
v projekte, ktorý je zameraný na
podporu domáceho ovocia a zeleniny. Otázka týchto dní znie: Kde vziať
ďalšiu „energiu”, aby sa zachovalo slovenské poľnohospodárstvo
a slovenské potraviny boli opäť konkurencieschopné? Energetická kríza sa veľmi rýchlo prenáša do všetkých sfér podnikateľského
prostredia i do bežného života každého jedného občana, zákazníka,
spotrebiteľa. Zasiahla celý trh naprieč odvetviami a výrazne zmenila
podmienky na ňom. Napriek našej snahe podporovať domácich poľnohospodárov a producentov musím kriticky zdôrazniť, že obchod
nemôže suplovať poslanie a úlohu štátu.
Obchod je tu v prvom rade pre zákazníka. A aj v tejto zložitej dobe,
ktorá je skúškou odolnosti, vytrvalosti, súdržnosti a odvahy, chceme
našim zákazníkom naďalej prinášať čerstvé, kvalitné, domáce slovenské produkty za cenu, ktorú dokážu akceptovať. K cenotvorbe
pristupujeme v tomto období obzvlášť citlivo.
Sme otvorení novej spolupráci s regionálnymi producentmi a dodávateľmi, ktorí vedia zákazníkovi ponúknuť originálne, poctivé
a chutné výrobky. Verím, že ak „tri Svätoplukove prúty” – poľnohospodári, výrobcovia a obchodníci vytrvajú spolu, dokážeme prekonať
i túto náročnú skúšku odvahy a dôvery vo vlastné sily a schopnosti.

Zdvihnime hlavy
KLAUDIA HALÁSZOVÁ,
rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

P

okrok ľudstva sa začal ovládnutím technológií výroby potravín,
dostatok ktorých otvoril cestu k ostatným umeniam života. Vyučujú ich na slávnych univerzitách, od Bologne po Harward.
Časom vznikli, zväčša v minulom storočí,
špecializované univerzity zacielené na pôdohospodárstvo. Takou je aj Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Vysoké školy prispeli k nebývalému
rozvoju poľnohospodárstva. Slovensko
tento trend zachytilo a vybudovalo inštitúciu, absolventi ktorej zásadným spôsobom zmenili krajinu. Mnohí z nich sú
dnes úspešnými manažérmi a podnikateľmi, ktorých celkové kvality, rozhľadenosť a univerzalitu výkonu preverila prax
a spoločensky oceňuje aj súťaž TOP Agro
Slovensko.
Medzi sto najlepšími poľnohospodármi vidíme naozaj veľa absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity,
ktorá tohto roku oslavuje sedemdesiate
výročie vzniku. Sú medzi nimi takí, ktorí si
pamätajú éru jednej z veľkých postáv slovenského poľnohospodárstva akademika
Emila Špaldona. Bol jedným z rektorov
SPU a stál spolu so svojimi odchovancami, vynikajúcimi inžiniermi agronómami,
pri zrode chlebovej sebestačnosti Slovenska. Alebo spomeňme iného akademika
– Jána Plesníka, dnes takmer storočného
muža, zakladateľa modernej slovenskej
zootechniky. Tiež bol naším i vaším vysokoškolským učiteľom.
Čo je to sedemdesiat rokov v živote
univerzity a čo v živote krajiny a v našom osobnom? Je to jeden ľudský vek, počas ktorého univerzita vychovala pre Slovensko 90-tisíc
vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Je to tá najlepšia armáda krajiny,
pretože jej zbraňou je vzdelanie, poznanie, najúčinnejší prostriedok,
ako urobiť život múdro vedeným poľnohospodárstvom lepším, zdravším, krajším.
Vždy, keď sa oceňuje okrúhle jubileum, dávame do pozornosti
nadpriemerný profesionálny a zároveň ľudský výkon, lebo povšimnutiahodný výsledok je súčtom oboch kvalít. Absolventi SPU, a vy
ste toho dôkazom, prispeli k tomu, že Slovensko sa zaradilo medzi
vyspelé krajiny sveta.
Čím sa meria vyspelosť? V našom prípade napríklad historicky
prvým umiestením SPU v najprestížnejšom Rebríčku akademického

hodnotenia svetových univerzít (Academic Ranking of World Universities ARWU), známom ako šanghajský rebríček. V hodnotení vysokých škôl podľa odborov sa SPU umiestnila na zdieľanej 400. – 500.
pozícii v kategórii Poľnohospodárske vedy. Je to ocenenie a zároveň
výzva nielen obhájiť, ale dosiahnuť ešte lepšie umiestnenie. Ako to
urobiť? Mať dostatok učiteľov identifikovaných s univerzitou, ktorí vedia robiť kvalitnú vedu a výsledky poznania zavádzajú do vzdelávacieho procesu.
Myslím, že pred nami stojí jedna spoločná úloha, sproduktívniť slovenské poľnohospodárstvo, potravinárstvo a vidiek,
ozdraviť a ozeleniť krajinu v tom najrozumnejšom slova zmysle. Všetci vieme,
kde nás topánka tlačí a o niektorých problémoch je až bolestné hovoriť. Sústreďme
sa na to, ako ich prekonať.
Univerzita aj prax, jedni aj druhí, potrebujeme vzájomne zatraktívniť všetko,
čo súvisí so štúdiom, vedou, výskumom
a praxou. Aby sme pritiahli najbystrejšie
mladé hlavy do školy a na farmy, ale aj
opačne z fariem na univerzitu a z univerzity na farmy. Alebo inak – z vidieka, či presnejšie z celej krajiny, teda aj z jej miest na
univerzitu a odtiaľ ich rozoslali do celej
krajiny. Mestá, kde žije čoraz viac obyvateľstva, musia byť našimi spojencami, rozumieť tomu, čo, ako a prečo robíme. My
aj vy potrebujeme viac interakcie, vzájomného spolupôsobenia, porozumenia, podpory a otvorených kritických pohľadov na
spoločnú prácu.
Za všetky tie roky sme nadobudli obrovské skúsenosti. Musíme ich využiť,
spájajúc energiu a nadšenie mladých ľudí po zmene a korigovať ju skúsenosťou,
rozvahou staršej generácie. Toto prelínanie je vzájomne mimoriadne obohacujúce. Potrebujeme nebývalú
synergiu našich prostredí, aby sme zdolali úskalia zrejme jedného
z najkomplikovanejších období rozvoja Slovenska, Európy i sveta.
Niekedy sa nám zdá, že s vecami sa nedá pohnúť, zmocňuje sa
nás odzbrojujúca skepsa. Zdvihnime hlavy! Po pádoch a kotrmelcoch prichádza vytriezvenie, zbieranie a koncentrácia síl – teda vedomostí, zručností a kompetencií, aby sme neuspokojivý stav zmenili.
To, čo ste dosiahli pri vedení podnikov, dáva nádej, že spoločne sa
pričiníme o to, aby sa na Slovensku žilo lepšie.
Je to aj odkaz 70. výročia SPU v Nitre. So zodpovednosťou za
poľnohospodárstvo sme prišli na univerzitu, mnohí z nás s ňou odišli
do praxe a je našou povinnosťou v tom pokračovať.
Vaša práca a výsledky ukazujú, že to nie je márny zápas.
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Potravinári očakávajú razantné
opatrenia na rozvoj celého odvetvia
DANIEL POTURNAY,
prezident Potravinárskej komory Slovenska

P

otravinárske odvetvie prechádza ťažkými skúškami odolnosti
a schopnosti adaptovať sa na podmienky, ktoré v novodobej
histórii nemajú obdobu. V tomto náročnom období v spoločnosti čoraz viac rezonuje téma potravinovej bezpečnosti a dostupnosti potravín, nielen fyzickej, ale aj cenovej. Toto stavia potravinárske odvetvie do úplne iného svetla
z pohľadu dôležitosti a kľúčovej úlohy pre
národné hospodárstvo. Nie náhodou bolo
začiatkom roka 2021 zahrnuté do kritickej
infraštruktúry štátu.
Výroba potravín a nápojov v Európskej
únii je svetovým lídrom nielen čo sa týka
objemu výroby, ktorý predstavuje 1,1 bilióna eur. Dokumentuje to aj výška bilancie zahraničného obchodu, ktorá dosahuje kladnú hodnotu 67 miliárd eur. S celkovým počtom zamestnancov 4,5 milióna je
potravinárske odvetvie v EÚ aj najväčším
zamestnávateľom.
Čo sa týka Slovenskej republiky, tržby
z predaja vlastných výrobkov a služieb
dosiahli v odvetví potravinárstva za rok
2021 výšku 3,6 miliardy eur a zaznamenali
medziročné nárast o 1,1 percenta. Z pohľadu tržieb je na Slovensku najväčším
potravinárskym odvetvím spracovanie
a konzervovanie mäsa a mäsových výrobkov s 20,1-percnetným podielom, nasleduje výroba mliečnych výrobkov (17,2 %)
a výroba pečiva a múčnych výrobkov
(15 %). Nízku potravinovú sebestačnosť
Slovenska dokladuje nízky podiel slovenských potravín na pultoch
v maloobchode. Z exkluzívneho prieskumu, ktorý pre PKS uskutočňuje agentúra Go4Insight, vyplýva, že v roku 2022 dosiahol podiel
slovenských výrobkov úroveň 42,3 percenta. Zvýšenie podielu slovenských výrobkov síce pokračuje neprerušene piaty rok za sebou
s priemerným ročným rastom jeden percentuálny bod, napriek tomu,
väčšina obchodných sietí už niekoľko rokov nedokáže zvýšiť podiel
slovenských výrobkov na svojich regáloch.
Ešte alarmujúcejší je vývoj zahraničného obchodu s potravinárskymi výrobkami. Negatívne saldo sa v roku 2021 opäť prehĺbilo
a dosiahlo hodnotu mínus 1,7 miliardy eur. Na získanie celkového
obrazu je potrebné uviesť, že bilancia zahraničného obchodu Slovenskej republiky v poľnohospodárskych komoditách je kladná. Kým
v roku 2020 zahraničná obchodná výmena s poľnohospodárskymi
výrobkami vygenerovala prebytok 80,4 mil. eur, v roku 2021 to bol
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prebytok na úrovni 41,0 mil. eur. Tieto čísla ukazujú, že najslabším
prvkom celej potravinovej vertikály je práve spracovateľské odvetvie
s vyššou pridanou hodnotou a veľkým výrobným potenciálom.
Čo sa týka financií pre potravinársky priemysel, napriek deklará
ciám verejných činiteľov o tom, ako je potrebné podporovať výrobu potravín na Slovensku, bol pre nás rok 2021 veľkým sklamaním.
V Pláne obnovy a odolnosti sa so špeciálnou podporou pre potravinársky priemysel nepočíta. Strategický plán Slovenskej republiky
k budúcej spoločnej poľnohospodárskej
politike EÚ ráta v rámci investícií do technicky zastaraného potravinárskeho odvetvia len s alokáciou 75 miliónov eur. Investičný dlh sa pritom približuje až k jednej
miliarde. Oceňujeme, že vláda SR v závere minulého roku odsúhlasila finančné
nástroje, avšak aby boli potravinári motivovaní zapojiť sa do schémy, je nevyhnutné podobne ako v Českej republike okrem
záruk a výhodných úrokových sadzieb
poskytnúť aj odpustenie časti istiny.
V máji tohto roku bola vypísaná výzva
z podopatrenia 4.2 Programu rozvoja vidieka v celkovej alokácií 177 miliónov eur.
Po dlhej dobe išlo o významný prísľub, ale
krátky čas na čerpanie finančných prostriedkov, neistota ohľadom cien energií
a zvýšenie cenových vstupov vyvoláva
pochybnosti, či sa potravinárom podarí
uvedenú alokáciu vyčerpať.
Slovenskí potravinári v súčasnosti
čelia bezprecedentnému zvýšeniu cien
energií, čo spôsobuje ďalší rast odbytových cien potravín. Ich výroba je pritom na
zabezpečenie stability v spoločnosti kľúčová. V tomto období preto očakávame návrhy razantných a rýchlych
riešení, ktoré by zmiernili krízu a zabránili ďalšiemu zatváraniu prevádzok alebo obmedzovaniu potravinárskej výroby. Okrem zastropovania cien energií, prípadne kompenzácií strát žiadame vládu, aby
v prípade núdze s dodávkami zemného plynu garantovala jeho dodávky celému potravinárskemu výrobnému reťazcu. Zároveň by vláda a poslanci mali pracovať aj na odbúravaní administratívnej záťaže,
znižovaní poplatkov a na zlepšovaní konkurencieschopnosti zmenou
vyhlášok, ktoré sú oproti iným krajinám oveľa prísnejšie.
V dnešnej dobe je oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým
zomknúť sily, odhodiť politické boje a vyvinúť maximálne spoločné
úsilie na to, aby celé Slovensko – nielen obyvatelia, ale aj podnikateľské subjekty, zdravotníctvo a školstvo, prekonali najbližšie ťažké
obdobie s čo najmenšími ekonomickými, ale najmä sociálnymi stratami.

V roku 2021 prekročil podiel
ziskových podnikov v slovenskom
poľnohospodárstve 80 percent
ING. ŠTEFAN ADAM, PHD.,
generálny riaditeľ Sekcie stratégií, analýz a prierezových činností MPRV SR

P

rodukcia poľnohospodárstva bola v roku 2021 najvyššia za posledné desaťročie a dosiahla 2 279,7 mil. eur. Jej medziročný
nárast (9,3 %) ovplyvnila najmä zvýšená
hodnota hrubej rastlinnej produkcie o 12,3 percenta pod vplyvom vysokých realizačných cien,
pri súčasnom miernom náraste hodnoty hrubej
živočíšnej produkcie o 4,1 percenta.
Poľnohospodárstvo podľa predbežných
údajov dosiahlo za rok 2021 kladný výsledok
hospodárenia pred zdanením 208,9 mil. eur.
V porovnaní s rokom 2020 sa zisk významne
zvýšil a v porovnaní s päťročným priemerom rokov 2016-2020 sa zdvojnásobil. Bol ovplyvnený
najmä zvýšením tržieb za vlastné výrobky rastlinného pôvodu, ktoré tvorili v priemere 34 percent z celkových výnosov podnikov poľnohospodárskej prvovýroby. Podiel ziskových podnikov bol významný a dosiahol 80,6 percenta
s rozdielnou úrovňou výsledku hospodárenia.
Rozhodujúcou nákladovou položkou boli náklady na vstupy, t.j. spotreba materiálu
a energie, ktoré sa na celkových nákladoch podieľali 32,6 percentami. Podniky zamerané na
živočíšnu výrobu vykázali vyšší podiel nákladov
(41,9 %) v porovnaní s podnikmi so zameraním
na rastlinnú výrobu (26 %). Druhou rozhodujúcou nákladovou položkou boli osobné náklady s podielom 17,3 percenta.
V roku 2021 tvorili tržby za vlastné výrobky 54,3 percenta z celkových výnosov. Medziročne sa zvýšili o 18,6 percenta najmä vplyvom
výrazne rastúcich tržieb za rastlinné výrobky (19,3 %), tržby za živočíšne výrobky medziročne stúpli len o 0,5 percenta.
Rozhodujúcu úlohu v ekonomike poľnohospodárskych podnikov
mali podpory, bez ktorých by bola väčšina z nich stratová. Celkový
objem finančnej podpory sa v roku 2021 znížil o 6 p.b. na 798 mil. eur.
Takmer 66,3 percenta z nej bolo zo zdrojov EÚ. Naďalej však pretrvávali diferencie medzi úrovňou podpôr slovenského poľnohospodárstva a poľnohospodárstva krajín EÚ-15. Na zabezpečenie plynulosti

financovania prevádzkových potrieb poľnohospodárskych podnikov
boli okrem podpôr rozhodujúce najmä tržby z predaja vlastných výrobkov a úvery.
Agropotravinársky zahraničný obchod medziročne vzrástol, pričom tempo rastu (14,8 %) prevýšilo tempo rastu agropotravinárskeho importu (12,4 %). Došlo k medziročnému prehĺbeniu negatívnej obchodnej bilancie
o 7,7 percenta a celkové záporné saldo dosiahlo -1 724,9 mil. eur.
Počet pracujúcich v poľnohospodárstve klesol o 3,1 tisíc osôb na 45,4 tisíc. Priemerná mesačná mzda sa medziročne zvýšila a dosiahla
929 eur. Je to 79,1 percenta z priemernej mzdy
hospodárstva SR.
Aj keď produkčný potenciál poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je rozhodujúci pre
zabezpečenie agropotravinárskych komodít
pre domáce potravinárske i krmovinárske využitie, jej výmera kontinuálne klesá. V roku 2021
sa medziročná znížila o 2,8 percenta, teda
o takmer 54-tisíc hektárov.
Výsledky dosiahnuté v poľnohospodárstve
sa odrazili aj v záujme podnikov prihlásiť sa do
súťaže TOP Agro Slovensko. Ich vyhodnotenie
vykonala Sekcia stratégií, analýz a prierezových činností MPRV SR na základe výsledkov
za rok 2021 a uložených v údajovej databáze
Informačných listov. Pri hodnotení poľnohospodárskych podnikov bola použitá metodika integrálneho ukazovateľa,
odskúšaná v predchádzajúcich rokoch. Integrálny ukazovateľ je súčtom poradí výsledkov troch základných ukazovateľov:
• rentabilita celkového kapitálu
• nákladovosť výnosov z hospodárskej činnosti
bez neinvestičných dotácií
• produktivita práce z pridanej hodnoty
Zohľadnili sa aj ďalšie kritériá a to najmä obrat, tržby z rastlinnej
a živočíšnej výroby, stavy hospodárskych zvierat a sociálny aspekt,
t.j. počet zamestnancov.
Každý z prihlásených podnikov mohol získať maximálne 300 bodov integrovaného ukazovateľa.

Prameň: MPRV SR, Informačné listy MPRV SR
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TOP Agro – celkové poradie podnikov
(na základe finančno-ekonomických výsledkov za rok 2020)

Por. č.

1.
2. – 3.
2. – 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. – 12.
11. – 12.
13. – 14.
13. – 14.
15. – 16.
15. – 16.
17. – 18.
17. – 18.
19.
20.
21.
22.
23. – 24.
23. – 24.
25. – 26.
25. – 26.
27. – 28.
27. – 28.
29.
30.
31. – 35.
31. – 35.
31. – 35.
31. – 35.
31. – 35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
12

Názov subjeku

Nákladovosť výnosov
Rentabilita
z hospodárskej činnosti Produktivita práce
celkového kapitálu (bez neinvestičných z pridanej hodnoty Celkovo
v%
dotácií) v € na 100 € v € na pracovníka
výnosov

Hodnoty
AGRO-SEMEG S 3, s.r.o., Horné Semerovce
21,23
Ing. Ivan Kačur, Michalovce
19,54
PD Špačince
18,83
Poľnohospodárske družstvo Veľký Kýr
27,86
Poľnohospodárske družstvo Družba so sídlom v Tupej
16,20
LÚČNICA, s.r.o., Lúčnica nad Žitavou
15,48
GRANELAM, a.s., Ostrov
9,79
AGROTREND Kolárovo, s.r.o., Horná Potôň
7,25
Poľnohospodárske družstvo Vrbové
12,83
VITA – ZEL & company, s.r.o., Marcelová
11,01
Poľno SME, s.r.o., Palárikovo
13,13
Donau farm Kalná, s.r.o., Kalná nad Hronom
5,12
Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie
13,13
AGROCOOP IMEĽ, a.s., Imeľ
10,22
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove
8,98
DAN-FARM, s.r.o., Blahová
5,16
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre
8,71
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o., Gabčíkovo
5,89
SEMA HŠ, s.r.o., Sládkovičovo
7,65
Roľnícke družstvo Voľa
18,43
Podielnicke poľnohospodárske družstvo Komjatice
7,85
Poľnohospodár Nové Zámky, a.s., Nové Zámky
7,19
Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál
9,36
AGRO – GOMBÁR, s.r.o., Dvory nad Žitavou
8,61
Agročat, a.s., Čiližská Radvaň
11,04
FARMA MAJCICHOV, a.s., Majcichov
5,29
Alexander Szabó, Tekovské Lužany
10,21
AGROMAČAJ, a.s., Kráľová pri Senci
2,43
Poľnohospodárske družstvo Neverice
6,06
TopToma, s.r.o., Dunajská Streda
4,20
AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o., Nýrovce
8,83
Poľnohospodárske družstvo Holice
6,43
PLANTEX, s.r.o, Veselé pri Piešťanoch
3,32
Medzičilizie, a.s., Čiližská Radvaň
5,04
GAMOTA JR, s.r.o., Komárno
0,82
ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo, Dunajská Lužná
6,80
Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice
5,92
Zdenek Černay, Senec
4,27
Erika Kúdeľová, Čajkov
7,18
Poľnohospodárske družstvo Sokolce
6,13
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch
5,75
AGRODAN, s.r.o., Koš
6,55
FirstFarms AgraM, s.r.o., Malacky
1,03
Hybrav, a.s., Veľký Lapáš
12,58
Roľnícke družstvo Koromľa
13,34
HATAFARM, s.r.o., Hatalov
18,08
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany
5,68
Csaba Veres, Nové Zámky, Salka
0,23

top agro 2021/2022

Body
99
98
97
100
94
93
83
75
89
86
91
57
90
85
81
58
79
64
76
96
77
74
82
78
87
59
84
35
66
50
80
68
44
56
19
70
65
51
73
67
63
69
25
88
92
95
62
4

Hodnoty
91,05
88,26
90,55
89,97
89,27
95,09
92,90
93,07
90,87
97,29
94,85
86,61
94,18
92,86
99,25
93,17
97,49
94,85
98,44
98,02
100,76
100,58
101,34
103,07
100,86
102,24
98,92
97,50
102,18
104,35
104,93
103,51
98,03
104,34
99,19
106,11
108,23
102,87
111,58
104,81
110,62
110,33
106,76
105,83
119,67
112,29
112,24
109,47

Body
94
99
96
97
98
86
92
91
95
85
87
100
89
93
77
90
84
88
80
82
75
76
73
68
74
71
79
83
72
65
63
67
81
66
78
61
55
69
44
64
47
50
59
62
20
39
41
51

Hodnoty
54 491
43 198
47 965
42 246
46 132
57 542
59 489
64 452
40 474
49 497
41 603
123 642
36 477
36 916
49 178
92 507
45 727
59 404
48 892
28 498
39 643
34 726
26 742
33 619
24 609
46 614
24 111
63 363
31 189
48 078
24 447
26 095
31 532
36 217
66 590
27 317
28 739
28 641
26 148
21 547
25 925
23 071
42 480
8 987
20 879
14 054
23 186
58 038

Body
91
82
86
80
84
92
95
97
78
90
79
100
74
75
89
99
83
94
88
64
76
72
62
71
54
85
51
96
69
87
52
60
70
73
98
63
67
65
61
45
58
48
81
7
43
19
49
93

Body
284
279
279
277
276
271
270
263
262
261
257
257
253
253
247
247
246
246
244
242
228
222
217
217
215
215
214
214
207
202
195
195
195
195
195
194
187
185
178
176
168
167
165
157
155
153
152
148

Por. č.

49. – 50.
49. – 50.
51.
52. – 53.
52. – 53.
54.
55.
56. – 57.
56. – 57.
58.
59.
60.
61.
62. – 64.
62. – 64.
62. – 64.
65.
66.
67.
68.
69. – 70.
69. – 70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81. – 82.
81. – 82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Názov subjeku

Podielnické poľnohospodárske družstvo Rybany
Novogal, a.s., Dvory nad Žitavou
Poľnohospodárske družstvo Strekov
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec, Okoč
Agro družstvo Staré, Zbudza
Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé
PD Ponitrie Preseľany
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
Ing. Ľubor Paulen, Topoľčany
POĽNOTREND Trebišov, a.s., Trebišov
AGROZORAN, s.r.o., Michaľany
Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach
FOOD FARM, s.r.o., Trnava
Agrovia, a.s., Bratislava
Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná
Donau farm Padáň, s.r.o., Kalná nad Hronom
Agrotip, s.r.o., Beluša
RUPOS, s.r.o., Ružindol
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom
GAMA – poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom
AGRO-S, s.r.o., Dvorianky
Agro Hosťovce, s.r.o., Hosťovce
Ing. Peter Badiar – BONUM, Bratislava
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec
Kukučínov – Poľnohospodárske družstvo, Kukučínov
Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča, Sobotište
Poľnohospodárske družstvo Radošovce
Roľnícke družstvo Častkov
Poľnohospodárske družstvo Šalgovce
Ing. Peter Horváth, Galanta
Poľnohospodárske družstvo BEBRAVA, Veľké Chlievany
Družstvo podielníkov Včelince, Rimavská Sobota
AGROSTAAR KB, s.r.o., Kráľov Brod
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance
MEGART, a.s., Zemianska Olča
Agro Čergov, s.r.o., Raslavice
Ing. Ján Jelen, Nová Dedina
Poľnohospodárske družstvo Lieskovec
I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo, Senohrad
Ing. Dušan Veselko, Šamorín
Poľnohospodárske družstvo "Vršatec", Pruské
Agrodružstvo Bystré
Podielnícke roľnícko – obchodné družstvo, Bobrov
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, Ulič
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
Poľnohospodárske družstvo v Pribete
Poľnohospodárske družstvo Magura, Zborov
Poľnohospodárske družstvo "TURIEC" so sídlom v Dubovom
ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo, Tvrdošín
AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
AGROHONT DUDINCE, a.s., Dudince

Nákladovosť výnosov
Rentabilita
z hospodárskej činnosti Produktivita práce
celkového kapitálu (bez neinvestičných z pridanej hodnoty Celkovo
v%
dotácií) v € na 100 € v € na pracovníka
výnosov
Hodnoty
3,67
0,79
5,04
1,56
4,75
0,97
1,96
2,17
0,42
5,45
7,17
2,97
2,54
3,71
3,11
0,01
5,49
1,83
4,57
3,74
4,69
0,88
2,44
4,05
2,78
3,40
2,81
2,29
3,13
0,69
0,61
0,28
0,66
1,00
1,71
7,01
0,88
0,29
3,28
1,76
1,00
2,32
0,35
0,36
0,73
0,32
1,71
0,44
0,18
0,29
0,30
0,05

Body
46
18
55
26
54
22
31
32
12
60
72
40
37
47
41
1
61
30
52
48
53
21
36
49
38
45
39
33
42
16
14
5
15
23
28
71
20
6
43
29
24
34
10
11
17
9
27
13
3
7
8
2

Hodnoty
108,62
102,36
106,99
110,49
120,05
112,28
111,63
108,42
112,37
114,74
121,36
112,30
107,32
111,75
115,26
108,24
118,93
113,08
118,92
116,23
113,20
111,28
108,04
116,02
110,79
118,76
120,13
120,23
112,98
106,52
119,34
126,59
115,79
119,60
112,70
143,95
110,61
116,33
125,55
117,26
124,36
129,19
126,94
122,24
130,53
121,72
142,23
138,33
127,97
134,25
134,07
128,75

Body
52
70
58
49
19
40
43
53
37
32
16
38
57
42
31
54
23
34
24
28
33
45
56
29
46
25
18
17
35
60
22
11
30
21
36
1
48
27
12
26
13
7
10
14
6
15
2
3
9
4
5
8

Hodnoty
22 424
24 778
14 784
24 771
24 814
28 675
24 504
20 259
40 160
17 367
16 668
19 737
14 464
15 040
20 428
25 992
16 630
22 582
17 517
16 869
14 436
20 011
11 477
15 636
13 622
16 453
18 004
21 060
12 097
10 446
23 293
29 815
17 559
17 585
11 839
1 067
5 115
17 820
10 266
10 006
14 584
12 679
17 391
15 711
14 646
10 835
6 726
11 555
9 847
7 026
1 457
1 984

Body
46
56
24
55
57
66
53
41
77
32
30
39
21
25
42
59
29
47
34
31
20
40
13
26
18
28
38
44
16
11
50
68
35
36
15
1
4
37
10
9
22
17
33
27
23
12
5
14
8
6
2
3

Body
144
144
137
130
130
128
127
126
126
124
118
117
115
114
114
114
113
111
110
107
106
106
105
104
102
98
95
94
93
87
86
84
80
80
79
73
72
70
65
64
59
58
53
52
46
36
34
30
20
17
15
13
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Poradie TOP podnikov 2021
(podľa kategórií)
Por.

Názov subjektu

Body

Por.

Názov subjektu

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVÁ

13.

Poľnohospodárske družstvo BEBRAVA, Veľké Chlievany

86

Produkčné oblasti

14.

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance

80

1.

PD Špačince

279

15.

Poľnohospodárske družstvo Lieskovec

70

2.

Poľnohospodárske družstvo Veľký Kýr

277

16.

I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo, Senohrad

65

3.

Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie

253

17.

Poľnohospodárske družstvo "Vršatec", Pruské

59

4.

Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove

247

18.

Agrodružstvo Bystré

58

5.

Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre

246

19.

Podielnícke roľnícko – obchodné družstvo, Bobrov

53

6.

Podielnicke poľnohospodárske družstvo Komjatice

228

20.

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok

46

7.

Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál

217

21.

Poľnohospodárske družstvo Magura, Zborov

34

8.

Poľnohospodárske družstvo Neverice

207

22.

Poľnohospodárske družstvo "TURIEC" so sídlom v Dubovom

30

9.

Poľnohospodárske družstvo Holice

195

23.

ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo, Tvrdošín

20

10.

ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospod. družstvo, Dunajská Lužná

194

24.

Podielnicke družstvo ONDAVA, Stropkov

15

11.

Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice

187

12.

Poľnohospodárske družstvo Sokolce

176

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

13.

Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch

168

Produkčné oblasti

14.

Podielnické poľnohospodárske družstvo Rybany

144

1.

AGRO-SEMEG S 3, s.r.o., Horné Semerovce

284

15.

Poľnohospodárske družstvo Strekov

137

2.

LÚČNICA, s.r.o., Lúčnica nad Žitavou

271

16.

Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec

130

3.

GRANELAM, a.s., Ostrov

270

17.

Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé

128

4.

AGROTREND Kolárovo, s.r.o., Horná Potôň

263

18.

PD Ponitrie Preseľany

127

5.

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

261

19.

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec

126

6. – 7.

Poľno SME, s.r.o., Palárikovo

257

20.

GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom

107

6. – 7.

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

257

21.

Poľnohospodárske družstvo Radošovce

95

8.

AGROCOOP IMEĽ, a.s., Imeľ

253

22.

Družstvo podielníkov Včelince, Rimavská Sobota

84

9.

DAN-FARM, s.r.o., Blahová

247

23.

Poľnohospodárske družstvo v Pribete

36

10.

FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o., Gabčíkovo

246

11.

SEMA HŠ, s.r.o., Sládkovičovo

244

12.

Poľnohospodár Nové Zámky, a.s., Nové Zámky

222

13.

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

217

Znevýhodnené oblasti

14

Body

1.

Poľnohospodárske družstvo Družba so sídlom v Tupej

276

2.

Poľnohospodárske družstvo Vrbové

262

14. – 15. Agročat, a.s., Čiližská Radvaň

215

3.

Roľnícke družstvo Voľa

242

14. – 15. FARMA MAJCICHOV, a.s., Majcichov

215

4.

Roľnícke družstvo KOROMĽA

155

16.

AGROMAČAJ, a.s., Kráľová pri Senci

214

5.

Agro družstvo Staré

130

17.

TopToma, s.r.o., Dunajská Streda

202

6.

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach

117

18. – 21. AGROMARKT – Nýrovce, s.r.o., Nýrovce

195

7.

Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná

114

18. – 21. PLANTEX, s.r.o, Veselé pri Piešťanoch

195

8.

Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom

110

18. – 21. Medzičilizie, a.s., Čiližská Radvaň

195

9.

Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec

104

18. – 21. GAMOTA JR, s.r.o., Komárno

195

10.

Kukučínov – Poľnohospodárske družstvo, Kukučínov

102

22.

FirstFarms AgraM, s.r.o., Malacky

165

11.

Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča, Sobotište

98

23.

Hybrav, a.s., Veľký Lapáš

157

12.

Poľnohospodárske družstvo Šalgovce

93

24.

Novogal, a.s., Dvory nad Žitavou

144

top agro 2021/2022

Por.

Názov subjektu

Body

Por.

Názov subjektu

Body

25.

FOOD FARM, s.r.o., Trnava

115

10.

Agro Čergov, s.r.o.

73

26.

Donau farm Padáň, s.r.o., Kalná nad Hronom

114

11.

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, Ulič

52

27.

RUPOS, s.r.o., Ružindol

111

12.

AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš

17

28.

Agro Hosťovce, s.r.o., Hosťovce

106

13.

AGROHONT DUDINCE, a.s., Dudince

13

29.

AGROSTAAR KB, s.r.o., Kráľov Brod

80

30.

MEGART, a.s., Zemianska Olča

79

Znevýhodnené oblasti

SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍCI
1.

Ing. Ivan Kačur, Michalovce

279

2.

Alexander Szabó, Tekovské Lužany

214

1.

AGRODAN, s.r.o., Koš

167

3.

Zdenek Černay, Senec

185

2.

HATAFARM, s.r.o., Hatalov

153

4.

Erika Kúdeľová, Čajkov

178

3.

Vysokoškolský poľnohospod. podnik SPU, s.r.o., Kolíňany

152

5.

Csaba Veres, Nové Zámky, Salka

148

4.

POĽNOTREND Trebišov, a.s., Trebišov

124

6.

Ing. Ľubor Paulen, Topoľčany

126

5.

AGROZORAN, s.r.o., Michaľany

118

7.

Ing. Peter Badiar – BONUM, Bratislava

105

6.

Agrovia, a.s., Bratislava

114

8.

Ing. Peter Horváth, Galanta

87

7.

Agrotip, s.r.o., Beluša

113

9.

Ing. Ján Jelen, Nová Dedina

72

8.

AGRO-S, s.r.o., Dvorianky

106

10.

Ing. Dušan Veselko, Šamorín

64

9.

Roľnícke družstvo Častkov

94
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Podniky podľa tržieb z rastlinnej
a živočíšnej výroby
(2021, s podielom tržieb zo živočíšnej výroby viac ako 30 %)
Por.
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Názov subjektu

Tržby z rastlinnej a
živočíšnej výroby (tis. €)

Podiel tržieb zo
živočíšnej výroby (%)

4 991

99,02

16 813

94,83

1.

Hybrav, a.s., Veľký Lapáš

2.

Novogal, a.s., Dvory nad Žitavou

3.

Poľnohospodárske družstvo Magura, Zborov

2 035

94,75

4.

Ing. Peter Badiar – BONUM, Bratislava

1 089

83,21

5.

Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo, Bobrov

1 282

81,04

6.

Poľnohospodárske družstvo "Vršatec", Pruské

2 012

78,85

7.

FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o., Gabčíkovo

6 622

78,29

8.

FirstFarms AgraM, s.r.o., Malacky

14 750

77,17

9.

AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš

3 125

63,591

10.

Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča, Sobotište

2 371

63,589

11.

FARMA MAJCICHOV, a.s., Majcichov

16 628

62,97

12.

Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch

7 060

62,23

13.

AGROCOOP IMEĽ, a.s., Imeľ

4 297

58,34

14.

Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov

1 553

57,86

15.

Družstvo podielníkov Včelince, Rimavská Sobota

2 625

56,59

16.

Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec, Okoč

3 817

56,07

17.

I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo, Senohrad

1 510

55,96

18.

Agrotip, s.r.o., Beluša

1 264

53,36

19.

Poľnohospodárske družstvo Lieskovec

2 071

51,43

20.

FOOD FARM, s.r.o., Trnava

4 742

49,63

21.

AGRODAN, s.r.o., Koš

2 094

45,11

22.

Podielnické poľnohospodárske družstvo Rybany

4 482

44,48

23.

Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná

1 460

44,04

24.

Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom

1 777

43,60

25.

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok

1 753

43,30

26.

Poľnohospodárske družstvo v Pribete

2 324

42,44

27.

AGROSTAAR KB, s.r.o., Kráľov Brod

4 038

40,63

28.

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach

2 380

40,29

29.

Agrovia, a.s., Bratislava

1 682

39,58

30.

Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé

2 610

38,00

31.

Agrodružstvo Bystré

1 523

37,93

32.

Poľnohospodárske družstvo Radošovce

3 299

37,68

33.

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance

1 631

37,62

top agro 2021/2022

Tržby z rastlinnej a
živočíšnej výroby (tis. €)

Podiel tržieb zo
živočíšnej výroby (%)

Agro Čergov, s.r.o., Raslavice

1 095

37,40

35.

PD Špačince

4 532

37,31

36.

Roľnícke družstvo Častkov

974

37,08

37.

Kukučínov – Poľnohospodárske družstvo, Kukučínov

2 650

37,03

38.

Medzičilizie, a.s., Čiližská Radvaň

8 990

36,46

39.

Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál

4 260

36,34

40.

Poľnohospodárske družstvo Sokolce

11 859

35,16

41.

Poľnohospodár Nové Zámky, a.s., Nové Zámky

9 154

34,93

42.

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

3 475

33,71

43.

Poľnohospodárske družstvo Holice

2 824

33,28

Por.

Názov subjektu

34.

PRAMEŇ: MPRV SR

Podniky zamerané na živočíšnu výrobu
(2021, s podielom tržieb zo živočíšnej výroby nad 50 %)
Por.

Názov subjektu

Tržby zo živočíšnej
výroby (tis. €)

Podiel tržieb zo
živočíšnej výroby (%)

4 991

99,02

16 477

94,83

1 938

94,75

907

83,21

1.

Hybrav, a.s., Veľký Lapáš

2.

Novogal, a.s., Dvory nad Žitavou

3.

Poľnohospodárske družstvo Magura, Zborov

4.

Ing. Peter Badiar – BONUM, Bratislava

5.

Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo, Bobrov

1 110

81,04

6.

Poľnohospodárske družstvo "Vršatec", Pruské

1 854

78,85

7.

FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o., Gabčíkovo

5 317

78,29

8.

FirstFarms AgraM, s.r.o., Malacky

13 175

77,17

9.

AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš

2 096

63,591

10.

Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča, Sobotište

1 518

63,589

11.

FARMA MAJCICHOV, a.s., Majcichov

11 773

62,97

12.

Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch

4 426

62,23

13.

AGROCOOP IMEĽ, a.s., Imeľ

2 507

58,34

14.

Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov

1 154

57,86

15.

Družstvo podielníkov Včelince, Rimavská Sobota

1 556

56,59

16.

Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec, Okoč

2 166

56,07

17.

I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo, Senohrad

1 010

55,96

18.

Agrotip, s.r.o., Beluša

790

53,36

19.

Poľnohospodárske družstvo Lieskovec

1 350

51,43

PRAMEŇ: MPRV SR
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Reakcia EK na vojnu:
Opatrenia v prospech
výroby a poľnohospodárov

P

oľnohospodári čelia vysokým cenám
za energie a hnojivá a preto menej ako
mesiac od vypuknutia vojny Európska
únia po prvýkrát spustila krízovú rezervu
v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Išlo o prvé opatrenie, ktorým uvoľnila sumu 500 miliónov eur pre najviac postihnuté
poľnohospodárske odvetvia.

Mimoriadne podpory

Z krízovej rezervy dostalo Slovensko viac
ako 5 miliónov eur. Vláda vyčlenila k uvedenej sume dodatočnú pomoc zo štátneho rozpočtu vo výške 200 percent. Naši poľnohospodári boli tak po ruskej agresii voči Ukrajine
podporení sumou 15,7 milióna eur. Rozhodnutím rezortného ministerstva boli prostriedky rozdelené pre chovateľov dojníc vo výške 10 miliónov eur, ošípaných s podporou
2,5 milióna eura a bahníc vo výške 3,2 milióna eur. Pôdohospodárska platobná agentúra
k polovici septembra vyplatila takmer všetky
platby (93 percent) v rámci uvedenej pomoci.
Výsledkom rýchleho rozhodnutia EK o uvoľnení prostriedkov a promptnej administrácie
Slovenska boli poľnohospodárom vyplatené
prostriedky v rekordnom čase.
„Mimoriadny podporný balík mal prispieť k riešeniu potravinovej bezpečnosti
v dôsledku zvýšených vstupných nákladov
alebo obmedzení obchodu. Prioritou Európskej komisie je podpora poľnohospodárov,
ktorí používajú udržateľné postupy, pričom
opatrenia by sa mali zamerať na odvetvia
a poľnohospodárov, ktorí sú najviac postihnutí krízou,“ informuje Vladimír Šucha,
vedúci Zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku.

Preskupenie finančných zdrojov

V máji Európska komisia navrhla opatrenie financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka s cieľom
umožniť členským štátom vyplatiť jednorazovú sumu poľnohospodárom a agropotravinárskym podnikom zasiahnutým výrazným
nárastom vstupných nákladov. Podpora
vďaka priamemu riešeniu uvedených problémov s peňažnými tokmi a udržaniu týchto
podnikov nad vodou rieši narušenie trhu,

Európska únia spustila v súvislosti s vojnou na
Ukrajine po prvýkrát v histórii krízovú rezervu v rámci
spoločnej poľnohospodárskej politiky.

a tým prispieva k celosvetovej potravinovej
bezpečnosti.
„Po prijatí spoluzákonodarcami opatrenie umožní členským štátom rozhodnúť sa,
že použijú dostupné finančné prostriedky do
výšky päť percent svojho rozpočtu EPFRV
na roky 2021 – 2022 na priamu podporu príjmov poľnohospodárov a malých a stredných
podnikov pôsobiacich v oblasti spracovania,
uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov. To predstavuje potenciálny rozpočet vo výške 1,4 miliardy eur
v EÚ,“ čítame v tlačovej správe EK.
Od členských štátov sa vyžaduje, aby túto podporu zamerali na prijímateľov, ktorí sú
najviac zasiahnutí súčasnou krízou a ktorí sa
zapájajú do obehového hospodárstva, hospodárenia so živinami, efektívneho využívania zdrojov alebo výrobných metód šetrných
k životnému prostrediu a klíme.
„Vybraní poľnohospodári by mohli dostať podporu v maximálnej výške 15 000 eur
a malí a strední poľnohospodári v maximálnej výške 100 000 eur. Platby by sa mali
uskutočniť do 15. októbra 2023,“ informuje
Európska komisia.
Aby členské štáty využili túto výnimočnú
možnosť, budú musieť predložiť úpravu svojich programov rozvoja vidieka, ktorým sa
zavádza toto nové opatrenie.

Preddavky priamych platieb

Európska komisia vo svojej reakcii na
ruský akt agresie voči Ukrajine umožnila aj

zvýšenie preddavkov priamych platieb vyplácaných od 16. októbra 2022. Slovensko
dlhodobo využíva vyplácanie preddavkových
platieb len na podporné schémy viazaných
priamych platieb, teda na chov bahníc, jariek
a kôz, platbou na výkrm vybraných kategórií
hovädzieho dobytka a platbou na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.
Celková suma preddavkov vyplatených pred
1. decembrom, keď dochádza k riadnemu
vydávaniu rozhodnutí o priamych platbách
a následnému vyplácaniu platieb dosahuje
len približne 5 – 8 percent (približne 20 miliónov eur).

Úhorovanie

„Európska komisia zaviedla mimoriadnu
a dočasnú výnimku, ktorá umožňuje pestovanie akýchkoľvek plodín na potravinárske
a krmovinárske účely na pôde ležiacej úhorom pri zachovaní ekologizačných platieb
poľnohospodárom v plnej výške. Cieľom je
zvýšiť výrobnú kapacitu EÚ pri obmedzenej
dostupnosti úrodnej pôdy,“ vysvetľuje ďalšie
opatrenie Vladimír Šucha.
Na Slovensku dosahuje výmera pôdy,
ktorá by mala ležať úhorom, približne 36-tisíc
hektárov. Ministerstvo pôdohospodárstva
na rozhodnutie Komisie ohľadne povinného úhorovania z konca marca zareagovalo
6. apríla, keď vo vestníku zverejnili upravenú národnú legislatívu. Agrorezort v zapätí
potvrdil, že vyzval pestovateľské zväzy, aby
využili možnosť zvýšeného osevu jarín.

Striedanie plodín

Komisia v druhej polovici júla na zá
klade žiadosti členských štátov EÚ navrhla
aj dočasnú krátkodobú výnimku z určitých
pravidiel striedania plodín a udržiavania neproduktívnych prvkov na ornej pôde. „Vplyv
takého opatrenia bude závisieť od toho, pre
čo sa členské štáty a poľnohospodári konkrétne rozhodnú. V každom prípade sa tak
maximalizuje výrobná kapacita EÚ pri obilninách určených na potravinársku výrobu.
Odhaduje sa, že v porovnaní so súčasným
stavom sa bude môcť využiť o 1,5 milióna
hektárov pôdy viac. Každá tona obilnín dopestovaných v EÚ pomôže zvýšiť celosvetovú potravinovú bezpečnosť,“ predpokladá
Európska komisia v tlačovej správe.
Navrhovaná výnimka je dočasná. Platí len
pre rok podania žiadosti 2023.

Uvoľnenie environmentálnych
cieľov?

K Agrokomplexu patria diskusie s politikmi aj poľnohospodármi.
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Na základe mimoriadnych opatrení prijatých krátko po napadnutí Ukrajiny, niektoré
európske farmárske organizácie predpokladajú, že dôjde k prehodnoteniu environmentálnych cieľov Európskej únie. V polovici septembra vyzvali zástupcovia deviatich
poľnohospodárskych komôr a organizácií pri
príležitosti neformálneho zasadnutia Rady
AgriFish v Prahe k zrušeniu povinnosti znížiť
množstvo pesticídov používaných členskými
štátmi, ktoré majú súčasnú spotrebu pod
priemerom Európskej únie.

jednotlivých štátov majú vstúpiť do platnosti
od 1. januára 2023.

Poľnohospodári môžu získať viac

„Opatrenia Európskej komisie sa zamerali na poľnohospodárov, ktorí sú najviac postihnutí krízou,“
hovorí Vladimír Šucha.

„Komisia je naďalej plne odhodlaná plniť
Zelenú dohodu. Dlhodobá udržateľnosť nášho potravinového systému má zásadný význam pre potravinovú bezpečnosť. Aj v tejto
mimoriadnej situácii, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, musíme pokračovať v prechode na odolné a udržateľné poľnohospodárstvo v súlade so stratégiou „Z farmy na
stôl“ a stratégiou v oblasti biodiverzity. Nová
ekologická architektúra SPP musí priniesť
zvýšené environmentálne ambície. Komisia
preto pomáha členským štátom pri navrhovaní ekologickej architektúry v ich strategických plánoch SPP, a to najmä vrátane
základného scenára a dvoch predmetných
GAEC (Dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok) noriem, aby
SPP dostatočne a ambiciózne prispievala
k napĺňaniu cieľa pri riešení environmentálnych a klimatických výziev,“ informuje Ingrid
Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie
na Slovensku.

Strategické plány

Na ekologické ciele európskeho poľnohospodárstva reagujú aj strategické plány
jednotlivých členských štátov Európskej
únie, ktoré boli do Bruselu odovzdané v zá-

vere minulého roka, prípadne v prvých týždňoch v roku 2022.
„Európska komisia k 31. augustu 2022
schválila prvý balík strategických plánov
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre
sedem krajín: Dánsko, Fínsko, Francúzsko,
Írsko, Poľsko, Portugalsko a Španielsko.
O dva týždne neskôr 13. septembra 2022
schválila Komisia plány Rakúska a Luxemburska,“ hovorí Ingrid Ludviková.
Komisia očakáva, že Slovensko sa bude
zaoberať pripomienkami a predloží revidovanú verziu svojho plánu. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dostalo
list s pripomienkami k svojmu strategickému
plánu v polovici mája. Celkovo bolo zaslaných 315 pripomienok, z toho bolo vnímaných ako kľúčových prvkov 27. Ide o podobné počty pripomienok, ako dostali okolité
štáty.
Na Slovensko v rámci novej spoločnej
poľnohospodárskej politiky pritečie viac ako
4,2 miliardy eur. Z toho takmer 3,4 miliardy
eur predstavuje príspevok EÚ a bezmála
866 miliónov eur príspevok zo štátneho rozpočtu SR. Strategický plán stanovuje celkovo desať cieľov, ktoré chce aj s pomocou
uvedených súm docieliť. Strategické plány

Končiace programové obdobie prináša
možnosť nájsť dodatočné zdroje v programe rozvoja vidieka. Ide najmä o nevyčerpané prostriedky. Slovensko časť z týchto
finančných zdrojov môže vložiť do zvýšenia
produkcie poľnohospodárskych podnikov.
Na diskusných okrúhlych stoloch to počas
výstavy Agrokomplex povedal minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Konkrétne
hovoril o zvýšení finančnej alokácie 110-miliónovej výzvy uzavretej na začiatku leta. Výzva podporuje investície do živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby.
Časť z finančných prostriedkov môže
smerovať do tejto oblasti, ale charakter nášho programu rozvoja vidieka má záväzky širšieho charakteru a tak pri dodatočných zdrojoch je potrebné myslieť aj na ciele neprodukčného charakteru či zelenej architektúry.
Poľnohospodári pritom okrem prostriedkov
preskupených v samotnom PRV môžu využiť
aj zdroje určené pre iné operačné programy.
„Mnohé z týchto projektov môžu spadať
pod hlavičku poľnohospodárskej politiky, ale
môžu byť zaradené aj pod pomoc malým
a stredným podnikom, pod inovácie alebo
reštrukturalizáciu. Tam máme veľmi veľa
prostriedkov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré Slovensko
nedočerpá. Ak máte projekty, skúste si ich
presunúť a financovať ich aj z tohto!“ vyzýva
počas diskusie s ministrom Vladimír Šucha
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie
na Slovensku upozorňuje, že ak Slovensko
pôjde cestou presunov finančných prostriedkov medzi rezortmi, z časového hľadiska to
za rok a pol nestihne. Cesta, ako získať pre
poľnohospodárstvo viac zdrojov, je vytvoriť
v existujúcich programoch schémy na ich
podporu.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
každoročne prináša európske témy na výstavu
Agrokomplex.

V stánku Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku predstavuje Vladimír Šucha (vľavo) novú publikáciu
predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi (vpravo) a ministrovi pôdohospodárstva Samuelovi Vlčanovi.

KONTAKT
Zastúpenie Európskej komisie
na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava
Vedúci:
Prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc.
Tel.: + 421/ 2/ 5443 1718
e-mail: info@europa.sk
comm-rep-sk@ec.europa.eu
top agro 2021/2022
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#FUTUREGROUND
PRIPRAVTE PÔDU PRE UDRŽATEĽNÉ VÝNOSY A ZDRAVŠÍ SVET.
Naša vysoko precízna technológia starostlivosti o plodiny uľahčuje cielenú ochranu plodín a tým zaručuje
nielen udržateľné, ale aj zdravé výnosy. HORSCH technológia pomáha rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa
podmienkam. Vďaku čomu zaručuje konkurencie schopnosť poľnohospodárskych fariem. HORSCH.COM

SPOLOČNE ZA ZDRAVÉ POĽNOHOPOSDÁRSTVO.

V AGRO-SEMEG S 3 pohli
s pôdou, zúročili najcennejší kapitál
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov
Produktivita práce na pracovníka z pridanej hodnoty
Zisk po zdanení

1 641 ha
19
54 490 eur
472 861 eur

K

raj, ktorým preteká Štiavnica, vrcho- Tento prvok ovplyvňuje zdravie zvierat aj ľuvinovo-nížinná rieka prameniaca se- dí. Prečo nedostať selén do tela rastlín a tak
verne od bájneho Sitna, po tisícročia prirodzenou cestou do potravy ľudí namiesto
priťahovala ľudí. Rieka sa predierala a pre- tabliet – to zaujímalo Martina.
Obohatený o titul PhD., potvrdzujúci jeho
diera bralnatým údolím, rozpúšťala a vpíjala
do seba všetko, čo kedysi vyvrhla soptiaca poznanie interakcie pôdy, rastlín a rôznych
prvkov výživy, stál pred
planéta na povrch. Pár kilorozhodnutím: venovať sa
metrov pred ústím do Ipľa
vedeckej kariére na akademeandrujúceho pred Šahami sa celé veky rozlievala
mickej pôde alebo preniesť
a postarala sa o čudesnú
nadobudnuté poznanie čo
južanskú krajinu s dubovonajrýchlejšie do praxe. Zví-agátovými lesíkmi, oblými
ťazilo volanie domova.
vŕškami a pôdou s nezvyAGRO-SEMEG S 3, tak
sa volalo po transformácii
čajným sopečným chemicbývalé JRD v Horných Seko-fyzikálnym odtlačkom.
Kto sa tu narodil, vyrástol
merovciach, potrebovalo po
a živí sa plodmi zeme, vnírokoch tápania impulz. Po
tom, čo správca konkurznej
ma každý jej záhyb, každý
podstaty rozpredal zvieratá
záchvev vzduchu, spŕšky
a časť strojov, podnik stagdažďa a záplavu slnka.
Martin Marček, ktorý trinoval. Ako pohnúť s takou
firmou? Tak, že pohnete so
násty rok vedie spoločnosť
základom, na ktorom stoAGRO-SEMEG S-3, s.r.o.
so sídliom v Horných Sejí – s pôdou a ľuďmi, čo ju
obrábajú.
merovciach, sa cíti v chotári
Ťažké oglejené hnedotroch S – hokovskom, slatin- Ing. Milan Marček môže byť spokojný
skom a hornosemerovskom s vývojom spoločnosti, ktorú vedie.
zeme roky utláčané tisícka– ako ryba vo vode. Jeho
mi prejazdov kolies traktorodičia, absolventi nitrianskej VŠP, spojili rov a kombajnov mali zhutnené podorničie.
svoj život so semerovským družstvom, otec V hĺbke okolo 30 centimetrov akoby ležala
mal na starosti chovy zvierat, mama ekono- nepriepustná betónová platňa. Na povrchu
miku. Maštale, polia, lesíky boli Martinovým polí zostávali po dažďoch jazerá, lebo voda
druhým domovom a keď po maturite prišla nepresakovala do celého profilu. Možno aj
voľba, čo študovať, dal si prihlášku na dve preto klesajú zásoby podzemnej vody.
Martin Marček zmenil od gruntu agroškoly: na veterinu do Košíc a hnojarinu do
Nitry. Prijali ho na obe, vybral si bližšiu Nitru. techniku. Upustil od orieb a dal sa do podV diplomovej práci skúmal pestovanie rývania pôdy. Dnes v chotári podryjú rok čo
pšenice z hľadiska predplodín a hnojenia. rok jednu tretinu z celej výmery. Pôda začala
Skúšobným polygónom boli semerovské dýchať, pomohlo jej aj vápnenie, ktoré uprapolia. Trávieval tu celé víkendy a prázdniny. vilo pH, a keďže sa obnovil aj chov dobytka
Práca zaujala školiteľa aj oponentov, dostal prostredníctvom stáda 175 kráv mäsových
ponuku pokračovať na univerzite. Na kated- plemien Limousin a Charolais, do zúrodnenia
re agrochémie a výživy rastlín u prof. Ota pôdy vstúpil aj maštaľný hnoj.
Kto je inžinier? Človek prinášajúci nové
Ložeka riešil biofortifikácie obilnín selénom.
technické a ekonomicky efektívnejšie riešenia reagujúce na konkrétnu situáciu. Plusom
Martina Marčeka bola vynikajúca znalosť
chotára. Kde ju vzal? Nuž treba sa vrátiť do
detstva a dospievania, keď otec formoval synov vzťah k prírode ako celku a mama učila
sporovlivosti. Pani Viera nebola náhodou inžinierkou ekonómkou, vždy sa držala zásady
– kto počtuje, ten gazduje.
Škola dala mladému mužovi vedomosti,
ktoré sa rodili aj zo spolupráce troch univerzít – nitrianskej, brnianskej a pražskej, tam
Martin prišiel do kontaktu s ľuďmi, ktorí sa
mu stali veľkým životným vzorom.
Potrebujeme vzory – v rodine, na škole aj
medzi priateľmi. Jednak nás motivujú, jednak
sa im chceme vyrovnať. A povedzme to rovAko na výstave.
no, ak to len trochu ide, chceme nájsť lepšie

Rodina Marčekovcov: otec Ľudovít, mama Viera
a syn Martin.

riešenie. Dnes v AGRO-SEMEG S 3 realizujú
to, čomu v anglickej skratke hovoríme CTF,
čo je úsilie o presné poľnohospodárstvo.
Umožňujú ho moderné strojové vybavenie,
technológie, na ktoré si podnik postupne
zarobil. Traktory, kombajny vybavené GPS
dátovo diagnostikujú obrábané polia, čím
vznikajú úrodové mapy. Výživa a vôbec celý komplex agrotechnických operácií sa robí nie naslepo, ale s poznaním, koľko pole
a príslušné plodiny toho či onoho potrebujú,
a tiež s prihliadnutím na ekonomiku od založenia po zber úrody.
A tak dnes máme pred sebou konsolidovaný, ak chcete ozdravený poľnohospodársky podnik, kde pôdy s prívlastkom minútové, čo sú pôdy, ktoré v príhodnom čase treba
rýchlo otvoriť a potom zatvoriť, ak máme na
mysli sejbu, dávajú dobré úrody. Teda viac
ako šesť ton pšenice po hektári, deväť ton
kukurice, dve až tri tony sóje, okolo troch ton
a viac repky a slnečnice.
Chotár AGRO-SEMEG S 3 meraný bonitou pôd nemôže súperiť s nivou dolného
Hrona a predsa je rentabilný. Prosperita
spočíva o.i. v optimalizácii nákladov vynaložených na jednotku produkcie. Byť dobrým
hospodárom znamená byť dobrým agronómom, mechanizátorom, chovateľom a v sumáre ekonómom, obchodníkom. To všetko
v jednom je Martin Marček, ktorý v AGRO-SEMEG S 3 vytvoril výborne spolupracujúci
tím ľudí hrdých na svoj podnik.
Výsledky spoločnosti sú veľkým zadosťučinením nielen pre Marčekových rodičov či
pre juhovýchod Levického okresu, dlho považovaný za poľnohospodárskeho outsidera. Sú ukážkou toho, v čom spočíva umenie
dobrého hospodára. Nie je to náhoda, že
AGRO-SEMEG S 3 sa stal najlepšie manažovaným poľnohospodárskym podnikom za
rok 2021.

KONTAKT
AGRO-SEMEG S 3
935 84 Horné Semerovce 156
Konateľ: Ing. Martin Marček, PhD.
Mobil: +421/ 905 134 973
e-mail: agrosemeg@gmail.com
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Ivan Kačur si váži svojich
spoľahlivých zamestnancov
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet stálych zamestnancov
Tržby
Zisk po zdanení

778 ha
12
1 383 992 eur
271 716 eur

V

rodinnom poľnohospodárskom podniku Ing. Ivana Kačura dlhodobo dosahujú výborné výsledky. Aký je recept na
úspech? Poctivá práca celého kolektívu 12
spoľahlivých zamestnancov, s ktorými sa majiteľ dokáže podeliť pri dosiahnutí ziskového
hospodárenia. Každoročne poskytuje svojim
zamestnancom aj s rodinami rekondičný pobyt v Bardejovských kúpeľoch. K upevňovaniu dobrej atmosféry v kolektíve prispievajú
aj pravidelné posedenia, napríklad pred a po
žatve, ako aj koncoročné posedenia s manželkami a kultúrnym programom. Uvedomuje
si, že len spokojný zamestnanec sa dokáže
odvďačiť kvalitnou prácou. A dobré pracovno-sociálne podmienky umožňujú bez
problémov obsadzovať uvoľnené pracovné
miesta.
Keď Ing. Ivan Kačur prišiel v septembri
2002 na hospodársky dvor v Topoľanoch,
miestnej časti Michaloviec, našiel areál s roz-

ranie dobrých podmienok pre ľudí,“ opisuje
začiatky Ing. Ivan Kačur.
Na hospodárskom dvore majú nielen novú techniku, ale aj niektoré staršie kúsky. Od
začiatku napríklad používajú kombajn John
Deere, ktorý pod šikovnými rukami Michala
Kolesára slúži dodnes. Od začiatku pracuje aj ďalší zamestnanec, ktorého Ing. Ivan
Kačur hodnotí slovami: „Ladislav Molnár je
dobrý a pracovitý človek, ochotný odovzdávať skúsenosti aj mladším.“ Mimochodom,
za predminulý rok tu dosiahol priemerný mesačný zárobok traktoristu takmer 1 200 eur
v čistom.
Ivan Kačur hospodári v symbióze spolu
so spoločnosťou MK AGRO, s.r.o. V názve
nájdeme iniciály mena jeho syna Martina,
ktorý sa už 16 rokov výrazne podieľa na napredovaní rodinného podnikania. Ekonomiku
drží pevne v rukách ďalší člen rodiny, jeho
sestra Ing. Jana Nováková. Obhospodarujú
spolu 1 500 ha pôdy, s výnimkou 20 ha lúk výlučne
ornej. „Prioritne sa zameriavame na rastlinnú výrobu.
Okrem 100 kusov oviec si
viac zvierat ani nemôžeme
dovoliť. Jednak sa nachádzame v prímestskej oblasti
a o zlom prístupe štátu k živočíšnej výrobe ani nehovorím. Ak sa situácia v tomto
smere nezmení, v budúcnosti na to naša krajina
veľmi doplatí. Je tragédiou,
že chýba podpora pre tých,
ktorí sú ešte ochotní venovať sa živočíšnej výrobe,“
konštatuje Ing. Ivan Kačur.
Do osevného postupu je
Výborné výsledky sú zásluhou práce všetkých zamestnancov, čo si majiteľ
zaradených šesť hlavných
veľmi dobre uvedomuje.
plodín – pšenica, repka,
padávajúcimi sa budovami. O nič lepšie ne- jačmeň, sója, slnečnica a kukurica. Vlani na
vyzerali ani polia v okolí, 700 hektárov z nich jeseň, aj vzhľadom na priaznivé podmienky
bolo poriadne zaburinených, pretože päť ro- v čase sejby, sa vo firme rozhodli zasiať viac
kov ich nik neobrábal. „Začiatok nebol ľahký, pšenice na úkor jarného jačmeňa. Pšenicu
nemali sme dostatok techniky a finančných tak v poslednej žatve zberali takmer z poloprostriedkov bolo tiež málo. Nechceli sme sa vice celkovej výmery. Ing. Ivan Kačur k tomu
ani veľmi zadlžiť, lebo úrokové sadzby boli dodáva: „Máme však veľké problémy s divou
v tom čase vysoké. Postupne, krok po kroku zverou. Na niektorých parcelách nám spôsme zlepšovali technické vybavenie a inves- sobuje až 50-percentné škody. Na menej
poškodených parcelách sme mali hektárové
tovali aj do zúrodnenia pôdy,“ spomína.
Dnes je to vzorovo obrobený chotár úrody pšenice okolo 6,5 tony, čo pri tohtoa dvor je ukážkou toho, ako s relatívne mi- ročnom suchu nie je vôbec zlý výsledok. Najnimálnymi nákladmi možno vlastnými silami viac nás úrodou prekvapila repka, vzhľadom
staré areály prebudovať na funkčné zrekon- na podmienky sa urodilo slušných 3,2 tony
štruované budovy s patričným vybavením, z hektára z celkovej výmery 170 ha.“ Približktoré umožňujú spracovať a uskladniť ce- ne 70 percent pritom zakontrahovali v priazlú dorobenú produkciu. „Kapacita skladov nivej cene za vyše 840 eur za tonu.
napríklad dosahuje takmer 6 000 ton, takže
Oveľa horšie sú na tom jesenné plodiny
možno v ňom uskladniť produkciu a reali- sója, kukurica a slnečnica. Od apríla do júla
zovať ju v čase, najvýhodnejšom na predaj zaznamenali len 15 milimetrov zrážok dokokomodít. Zároveň sme nezabúdali na vytvá- py! Ak k tomu pripočítame extrémne vysoké
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Ing. Ivan Kačur si tento rok pripomína 20 rokov
vlastného hospodárenia.

teploty v čase kvitnutia, nie je žiadna šanca
ani na priblíženie sa k viacročnému priemeru
úrod. „Minulý rok sme pozberali v priemere
12 ton kukurice z hektára. Teraz to vyzerá tak
na päť ton maximálne,“ predpovedá Ivan Kačur. Pri výmere kukurice 160 ha, ktorú pestujú výlučne na zrno, im veľmi chýba vlastná
sušička. Samozrejme, nad investíciou reálne
uvažujú, ale budúcnosť pestovania kukurice
vážne ohrozujú dva hlavné problémy: značný
výskyt diviakov a enormný nárast cien plynu.
V tunajšom regióne prevažujú ťažké ílovité pôdy, kde sa osvedčilo tradičné spracovanie orbou. Všetko ide ruka v ruke s poctivým
dodržiavaným agrotechniky, teda vlastne
opäť hovoríme o ľudskej práci. Ing. Ivan Kačur preto nezabúda ani na záver vyzdvihnúť
a pochváliť svojich zamestnancov, pod vedením agronóma Ing. Michala Pavla a mechanizátora Martina Gazdočku.
Okrem výrobného procesu je firma zameraná aj na agroturistiku. Na Zemplínskej
Šírave vlastní agroturistické ubytovanie, ktoré využívajú zamestnanci aj rekreanti zo Slovenska, ale tiež zo zahraničia.

Techniku pravidelne modernizujú, plánujú aj nákup
niekoľkých nových strojov.

KONTAKT
Ing. Ivan Kačur, SHR
Letná 33/2876
071 01 Michalovce – Topoľany
Tel.: +421/ 56/ 6885 821
Mobil: +421/ 911 926 224
e-mail: mkagro1@gmail.com

Chov dobytka drží PD Špačince
nad vodou
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov
Zisk po zdanení
Produktivita práce na pracovníka (z tržieb za vlastné výrobky)

To,

že máme živočíšnu výrobu,
zachránilo družstvu život. Tak
predstavil PD Špačince v lete roku 2022 jeho predseda inžinier Rudolf
Nádaský. Tohtoročné leto vojde do meteorologickej histórie Slovenska ako najteplejšie
v histórii, ako leto extrémneho sucha, ktoré
núti poľnohospodárov k opatreniam, aké sa
prijímajú len v existenčnom ohrození. Chovatelia dobytka, ktorým počasie zdevastovalo
úrodu krmovín, stoja pred rozhodnutím udržať chov aj za cenu redukcie stáda.
PD Špačince sa v priebehu minulého
desaťročia etablovalo nielen na Slovensku,
ale v európskom meradle ako producent prvotriedneho hovädzieho mäsa a tvrdej cestovinárskej pšenice či cukru. Svoje výnimočné
postavenie potvrdilo aj v súťaži manažmentov TOP Agro Slovensko, keď zvíťazilo v kategórii družstiev hospodáriacich v produkčných oblastiach. Na posledných celoslovenských dňoch poľa predstavili Samuelovi
Vlčanovi, ministrovi pôdohospodárstva, Rudolfa Nádaského ako manažéra, ktorý vybudoval najväčší chov výkrmového dobytka.
Rudolf Nádaský vtedy na rozpálenom poli
poznamenal: „Uvidíme, čo prinesie jeseň.“
Nenarážal len na počasie negujúce prácu
poľnohospodárov, ale aj na zmenu dotačných pravidiel podlamujúcich dlhoročné
úsilie poľnohospodárov chovateľov mäsových plemien dobytka. Dal najavo, že nejde
o šťastnú optimalizáciu dotačných pravidiel,
dobytok je predsa základom dobre fungujúcej poľnohospodárskej sústavy. Prvkom,
ktorý mimoriadne ovplyvňuje úrodnosť pôdy
a tým vplýva na trvalo udržateľné hospodárenie a vôbec udržanie ľudského života.
Družstvo v Špačinciach obrába 1 360
hektárov ornej pôdy a chová 1 650 kusov
dobytka. Čo hektár, to kus dobytka – na Slovensku dnes zriedkavosť. Tu vidíme základ,
z ktorého vyrastajú nadštandardné úrody

1 360 ha
28
684 276 eur
146 195 eur

obilnín, cukrovej repy, kukurice, čo spätne
umožňuje intenzívny chov hovädzieho dobytka. V extrémnych rokoch, aký prežíva
slovenské poľnohospodárstvo v roku 2022,
zasa pôda pravidelne obohacovaná o maštaľný hnoj vie svojich hospodárov podržať. Aj
keď medziročný výkyv môže byť dramatický.
Všimnime si, že v zrážkovo normálnom
roku 2021 dopestovali v Špačinciach priemerne po 7,88 tony durumky z hektára, ale
tohto leta to bolo až o polovicu menej. Vlani
sa družstvo produkciou 14 ton bieleho cukru
z hektára stalo 2. najlepším slovenským pestovateľom repy (hektárová úroda 74,7 tony
a cukornatosť 18,9 percenta). Tejto jesene je
otázna hektárová úroda repy okolo 50 ton.
Bez dostatku vlahy nemôže byť štandardne
dobrá úroda. Zreteľne to bolo vidno predovšetkým na porastoch kukurice, o ktorú sa
opiera aj výživa dobytka. Už 20. júla ju museli
začať v družstve silážovať, ak vôbec chceli
mať aspoň nejakú hmotu na kŕmenie dobytka.
Počasie vždy determinovalo dianie v poľnohospodárstve a roľníci pamätali na zadné
vrátka a vytvárali si rezervy. Túto zásadu
vštepoval Rudolfovi Nádaskému jeho otec,
ktorý, mimochodom, viedol družstvo pred
ním a takisto získal ocenenie za vynikajúco
manažovaný podnik. Syn podobne ako jeho
rovesníci a dnes ich deti, sú pokračovateľmi
dobrých roľníckych tradícií.
Čo k ním patrí? Nuž generáciami preverená zásada, že pôdu treba hnojiť pravidelne
v štvorročnom cykle dobre vyzretým maštaľným hnojom. Tam, kde je dobytok, sa pestuje lucerna, ktorá hlboko korení a má na pôdu
výborné melioračné účinky. V družstve doviedli do dokonalosti pestovanie raže na zeleno, senážujú ju a v čase horúčav bolo toto
krmivo osviežením pre zvieratá. Býčky dobre
speňažujú, (pravda, viac na zahraničných trhoch ako na Slovensku), čo následne vytvára

Predseda PD Špačince Rudolf Nádaský.

zdroje na modernizáciu techniky. Výkonnejšie stroje umožňujú vlahu šetriace agrotechnológie a zvládnuť práce v optimálnom čase.
Počasie bolo a zostane nevyspytateľné,
o to obozretnejšie treba podľa predsedu
postupovať pri ladení podporných opatrení.
Môžu totiž úplne znegovať dlhoročné úsilie
o stabilitu a rozvoj podniku. Okrem toho je tu
nový prvok, ktorý z nôh na hlavu mení situáciu. Je to vojna na Ukrajine a s ňou spojené doteraz nevídané draženie energií, čo sa
premieta do cien všetkých vstupov, hnojív
predovšetkým. Taká tona močoviny sa predáva už po tisíc eur. A novým javom je aj zdĺhavá dodávka nových poľnohospodárskych
strojov. Ako v automobilovom priemysle, aj
výrobcom traktorov, kombajnov, postrekovačov chýbajú čipy. Ľudia však na potraviny
čakať nechcú. Potrebujú ich denne.
Aj produktívne, ekonomicky silné podniky
si kladú otázku: Kde sa vývoj zastaví? Má to
ešte zmysel? Kam smeruje slovenská agrárna politika?
Rudolf Nádaský upozorňuje, že daňou
za udržanie podniku v extrémnych poveternostných a ekonomických podmienkach,
na ktoré štát nereaguje včas a primeranými
opatreniami, bude pokles produkcie a strata
pracovných miest. V Špačinciach úplne krajným opatrením by mohlo byť zníženie stáda
dobytka až o polovicu, čo by mohlo pripraviť
o prácu šesť až sedem ľudí.
Dva razy meraj a raz rež, hovorí staré
slovenské príslovie. „Nemáme v úmysle len
tak hodiť za hlavu výsledky práce niekoľkých generácií družstevníkov. Všimnime si,
ako odhodlane sa bránia v Holandsku proti
znižovaniu stavov dobytka tamojší farmári.
Slovensko však na rozdiel od Holandska potrebuje stavy dobytka udržať, nie ich znižovať, preto treba premýšľať, ako chovateľom
pomôcť a nie ich zaháňať do kúta,“ myslí si
predseda družstva.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo
Špačince
Družstevná 88
919 51 Špačince
Predseda: Ing. Rudolf Nádaský
Tel.: +421/ 33/ 5573 145
e-mail: pdspacince@trnavanet.sk
Moderný strojový park umožňuje zvládnuť práce na poli včas a vo vysokej kvalite.
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Všetky sily vo Veľkom Kýre
sústreďujú na rastlinnú výrobu
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov
Produktivita práce z pridanej hodnoty na pracovníka

1 400 ha
19
422 046 eur

P

oľnohospodárske družstvo Veľký Kýr
nájdete medzi Nitrou a Novými Zámkami. Úrodná pôda a priaznivé podmienky prajú rastlinnej výrobe, ktorej sa tu
venujú na 1 450 hektároch poľnohospodárskej pôdy.
Druhým rokom družstvu velí Milan Gulka, ktorý si okrem neľahkej úlohy predsedu
ponechal aj funkciu hlavného agronóma.
„Je to trošku väčšia záťaž, vyžaduje to veľa
času, ale zatiaľ sa to dá zvládnuť a prináša
to výsledky,“ hovorí. Spolu s pomocným
agronómom riadia produkciu pšenice, kto-

liu výroby. Posledná skončila pred šiestimi
rokmi živočíšna výroba a je toho všetkého
veľká škoda,“ povzdychne si predseda, ktorý
na družstve dvadsať rokov zastával funkciu
zootechnika.
Ukončenie viacerých činností ovplyvnilo aj počet zamestnancov, ktorých tu bolo
kedysi oveľa viac. Pomaly niektorí poodchádzali do dôchodku a postupne zostalo terajších 19, z ktorých 12 pracuje v mechanizácii
a v službách, ostatní sú technicko-hospodárski pracovníci. Po nástupe do funkcie si nový predseda dal záležať najmä na poriadku
a disciplíne. Sprísnil opatrenia na evidenciu všetkých
položiek, prísnym okom
sleduje financie a zároveň
každý pracovník, ktorý si
zaslúži, dostane slušnú výplatu. „Keď si to vyžadujú
termíny, treba ísť na pole aj
v sobotu a nedeľu. Niektoré
úkony predsa nepočkajú.
Tí, ktorí chcú pracovať, sú
na to zvyknutí a výsledok
vidia aj na výplatnej páske,“
približuje Milan Gulka.
Všetky sily sú teda súStrojový park je kompletne obnovený s využitím najmodernejších
stredené na rastlinnú výrotechnológií.
bu, čo prináša svoje ovocie.
Rastliny dostávajú všetko,
rá zaberá najväčšiu výmeru, pestujú ju na čo dokáže zabezpečiť človek – výživu, ochra550 – 600 ha, kukurica býva na 450 – 460 ha, nu, starostlivosť. Niekedy však chýba dostarepka na 280 ha a slnečnica na 100 ha.
tok vlahy, najmä v pravý čas, keď ju tá ktorá
Veru, družstvo, ktoré kedysi pestova- plodina najviac potrebuje. Posledné dva roky
lo koreňovú zeleninu, lahôdkovú kukuricu, umožnili porovnať výsledky, ktoré ovplyvnilo
hrášok cukrový, malo fóliovníky, 30 ha vino- najmä počasie. V roku 2021 boli podmienky
hradov a, samozrejme, aj živočíšnu výrobu, na jeseň aj na jar pre porasty ideálne. Úroda
zostalo nakoniec len pri týchto štyroch plodi- pšenice dosiahla 7,5 tony z hektára, repka
nách. „Kým bol odbyt pre zeleninu aj hrozno, 3,7 tony, na jeseň sa ceny zvýšili a tak sa asi
keď fungovali mraziarne a mal kto pracovať polovicu úrody podarilo koncom roka predať
na poliach aj v živočíšnej výrobe, všetko bolo za vyššie ceny. Risk bol v tomto prípade zisk,
inak. Pomaly však zanikalo jedno za druhým. časť úrody nenakontrahovali vopred a vyplaSamozrejme, nielen pre nedostatok ľudí, ale tilo sa to. Tento rok to bolo naopak. Zakonaj v dôsledku problémov s odbytom a cena- trahovaný objem pred sezónou bol na vyššiu
mi, ktoré nepokrývali náklady na produkciu, cenu, keď došlo k predaju druhej časti po
prichádzalo k nežiadúcim zmenám v portfó- žatve, bola cena už nižšia. „Tento rok sucho

Predseda PD Veľký Kýr Milan Gulka si po nástupe
do funkcie dal záležať najmä na poriadku a disciplíne.

spôsobilo v porovnaní s rokom 2021 výpadok v produkcii obilnín 25-30 percent. Pšenica dala len 5,8 tony z hektára. Kukurica je na
tom ešte horšie, pri nej bude výpadok do 50
percent, z deväť na 4,5 tony. So slnečnicou
to bude podobné. Očakával som štyri tony,
dostala všetko, čo potrebovala, ale sucho
ju zničilo. Už schne, a to je ešte len začiatok augusta,“ hovorí predseda v čase našej
návštevy a pokračuje: „Veľmi záleží na lokalite. U nás pred mesiacom napršal milimeter,
ale hneď v susednej dedine o kilometer ďalej
– 40 mm. V podstate je všetko na náhode,
kde a kedy zaprší a kde nie. Musíme počkať,
ako rozhodnú tam hore.“
Ľudskú prácu aj v tomto podniku už väčšinou nahrádza technika. Strojový park je
kompletne obnovený, s využitím najmodernejších technológií. Premyslené investície išli
do traktorov Claas, závesné náradia sú značky Kühn. Čoraz drahšie hnojivá aj postrekové
látky šetrí presné navádzanie, ktoré využili aj
pri sejbe a úspory sú výrazné.
Ako vážny problém vníma Milan Gulka
ubúdanie družstevnej pôdy. „Do pôdy tu investujú veľké firmy. Nedávno jedna skúpila
50 ha a teraz žiada o vydanie pôdy. Našťastie,
máme zmluvne ošetrený nájom na 10 rokov,
ktorý vyprší v roku 2026, tak s tými hektármi
sa ešte pár rokov dá počítať. Teraz môžem
vydať len 16 ha. Snažíme sa vykupovať pôdu
aj my, zvýšili sme ponuky, ale ceny vystrelili
do astronomických výšok, za posledných 15
rokov sa takmer zdesaťnásobili. Keď však
niekto vlastníkom ponúkne viac, nič s tým
nenarobíme. Aspoň že stanovy družstva nás
zatiaľ trochu chránia – hlasovanie máme nastavené na členov a nie na veľkosť podielov,“
zakončuje predseda PD Veľký Kýr.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo
Veľký Kýr
Družstevná 29/1264
941 07 Veľký Kýr
Predseda: Milan Gulka
Tel.: +421/ 35/ 6593 080
pdvelkykyr@gmail.com
Už začiatkom augusta začala slnečnica schnúť. Najmä tam, kde pôda udržala menej výživných látok.
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PD Družba Tupá
– ako sa stúpa z dna na vrchol
chovať. Je v tom predvídavosť a tiež akcent
na to, ako od mladosti utvárať puto medzi
Výmera poľnohospodárskej pôdy
1 068 ha
obcou, v ktorej žijem, a podnikom, v ktorom
Počet zamesrnancov
9
pracujem,“ poznamená Martin Marček.
Ako vidno, manažment je komplexná
Produktivita práce na pracovníka z pridanej hodnoty
46 132 eur
záležitosť. Ak sa vrátime k podstate hospoZisk po zdanení
307 191 eur
dárenia na pôde, zistíme, že základom zúrodnenia polí sa stalo podrývanie zhutnenej
pôdy. Prinieslo to žiaduce zlepšenie fyzikálistória ľudstva je o vzostupoch a pádoch civilizácii, svetových aj regionych vlastností pôdy,
čo sa prejavilo v lepšom
nálnych mocností, mestských štátov,
hospodárení a umožmalých aj veľkých firiem. Tam, kde jeden
umiera, druhý vzniká a kolobeh života sa zanilo všetkým plodinám
plnšie využiť živiny
čína odznova. Transformácia bývalého JRD
dodávané
prostredDružba v Tupej na družstvo vlastníkov neďaleko Šiah vyústila do hlbokého hospodárskeníctvom hnojív. Suma
sumárum: podrývanie
ho úpadku. Nečudo, že keď sa ocitlo na dne,
na jednej strane ušetovládol majetkové podiely agilný podnikateľ
zo susedného okresu.
rilo, povedané slovami
Časom sa však ukázalo, že jedno je
Martina Marčeka, „hekvlastniť a druhé hospodárstvo zveľaďovať
tolitre nafty“ a na druhej
– gazdovanie na diaľku sa nepodarilo. Bolo
utvorilo optimálne podlen otázkou času, kedy vstúpi do hry niekto
mienky pre zhodnotenie
s jasným podnikateľským zámerom.
vkladov do osív, hnojív
Objavili sa dvaja záujemcovia: rýchlo
a napokon strojov a ľurastúca spoločnosť, motorom rozvoja ktorej
dí, ktorí personifikovali
bol zahraničný kapitál, bohaté know-how Ing. Martin Marček (vpravo) v debate s Rolandom Jánošíkom.
rastlinnú výrobu.
a dravý manažment. Druhým boli dlhoroční
Pôda, človek, počapriatelia a susedia družstva v Tupej Alexan- družstve denne a čoskoro vybadal, kto má sie, to je trojuholník, v ktorom sa pohybujú
der Szecsei a Ľudovít Marček. Otázka ne- záujem poctivo pracovať a kto sa iba tvári, že roľníci celé veky. Potenciál územia človek
využije, keď pozná všetky zvláštnosti. Polia
spočívala len v tom, kto ponúkne za akvizíciu pracuje a popri tom má ešte lepkavé prsty.
„Zostali nám družstevníci, ktorí ocenili is- v katastri obcí Chorvatice, Dolné Semerovce,
úpadkového družstva viac peňazí, ale najmä
do čoho vyústi podnikanie na pôde. To, či si totu zárobku a pochopili, aké výhody má pre Hrkovce a sčasti mesta Šahy sú až na piesky
región oživením poľnohospodárstva uchová človeka, čo doma chová prasiatka a stará v povodí Ipľa svojím zložením podobné tým,
pôvodného ducha a kolorit, alebo sa stane sa o záhradu či kúsok poľa, zamestnanie, za ktoré sú typické pre dolný tok Štiavnice. Ak
len výkonnou podnikateľskou jednotkou, ktorým netreba cestovať. Dobrý poľnohos- poznáte pôdy a mentalitu ľudí a použijete priktorú zaujíma ekonomický výťažok.
podársky podnik, skrátka, stabilizuje ľudí na meranú agrotechniku, viete ako prísť probléDnes už nebohý agropodnikateľ Jozef vidieku a robí život na ňom zmysluplným,“ mu na kobylku.
Ӧszi dal napokon po tvrdých vyjednáva- zdôrazňuje Martin Marček.
Pravdaže, zoči-voči najlepším predsaV tejto súvislosti sa zamyslí nad budúc- vzatiam vždy stojí nevyspytateľné počasie.
niach na začiatku leta roku 2018 prednosť
slovenským podnikateľom. Odvtedy prešlo nosťou poľnohospodárstva. V neďalekých Zvýšenie a stabilizáciu úrod ozimnej pšenipäť rokov a družstvo v Tupej s novým ma- Šahách bolo kedysi Poľnohospodárske od- ce dosiahli napríklad osevom maďarských
nažmentom radikálne zreštrukturalizovalo borné učilište, ktoré pripravovalo mládež na odrôd z Mártonvásaru. Aj v poslednej žatve
celú poľnohospodársku výrobu a zmenilo profesie ako traktorista, opravár strojov. Te- dokázali „utiecť“ suchu a dať dobrú úrodu
tvár podniku a jeho chotára.
raz tam vychovávajú kuchárov či kaderníčky. v rozsahu 5-6 ton po hektári. Je strata mínus
„Keď sme prevzali družstvo, našli sme tu Farmám však chýba dorast. Východiskom sa 15 percent oproti roku 2021 veľa? Vzhľadom
dožívajúce stádo dobytka. Nemalo zmysel stalo duálne školstvo, do ktorého sa zapojil na aktuálne sucho totálne ohrozujúce úrodu
sa s ním trápiť. Aj technika, s ktorou v druž- aj manažment Agro-Semegu S3 a PD Družba jesenných plodín, určite nie.
Stále platí, že rok s rokom si nie je bratom.
stve pracovali, mala najlepšie roky dávno za Tupá. „Nemožno sa spoliehať, že podnik odsebou,“ načrtáva nový štatutár PD Družba kiaľsi zvesí hotového človeka, treba si ho vy- Umením poľnohospodára je dokázať vhodTupá Martin Marček
ne reagovať na meniace sa klimatické podobraz, ktorý sa mu namienky. Takýto predmet vyučuje najlepšie
poľnohospodárska prax, jej vyhodnocovanie
skytol v roku 2018 po
a aplikácia nových, aj s rizikom spojených
prevzatí družstva.
postupov. V PD Družba v Tupej nachádzaManažér, ktorý revitalizuje úpadkový podjú spôsob, ako si v dobe plnej klimatických
aj ekonomických zvratov poradiť. Ukazujú,
nik, pripomína chirurga.
že nič nie je nemožné, aj vzostup z dna na
Odreže všetko, čo je
vrchol v kategórii družstiev hospodáriacich
choré, neperspektívne
v znevýhodnených oblastiach.
a dá šancu všetkému,
čo je zdravé a dáva
nádej obnovy. Posledná poznámka sa týkala
KONTAKT
nielen stavu techniky,
PD
Družba Tupá
budov a ich vybavenia,
935
84 Tupá 113
ale aj pracovného tímu
družstva. Z Horných
Predseda: Ing. Martin Marček, PhD.
Semeroviec
nebolo
Mobil: +421/ 905 134 973
ďaleko do Tupej, je to
e-mail: pdtupa@gmail.com
čoby kameňom dohodil, nový šéf bol na Koniec a začiatok.

H
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Osivová fabrika GRANELAM
zvyšuje neustále svoju prestíž
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov
Hospodársky výsledok po zdanení
Produktivita na pracovníka z pridanej hodnoty

Vo

dvojici sa lepšie tiahne, hovorili si
roky Ing Juraj Schuchmann a Ing.
Miroslav Sedlák. Tento tandem
fungoval v akciovej spoločnosti GRANELAM
Ostrov (predtým poľnohospodárske družstvo) takmer dve desaťročia. Tragická smrť
druhého spoločníka v minulom roku vo veku
64 rokov bola neočakávanou stratou nielen
pre rodinu, ale aj pre firmu. Mal totiž na starosti najmä výrobu, a tou je v GRANELAME
predovšetkým na kvalitu mimoriadne náročná výroba osív.

Ing. Juraj Schuchmann so svojim synom a menovcom
tvoria dnes zohraný tandem.

Dnes už má túto stránku manažmentu,
teda výrobu a obchod s komoditami, plne pod kontrolou syn druhého spoločníka
34-ročný Ing. Juraj Schuchmann ml. Je príkladom novej vzdelanej poľnohospodárskej
generácie s vedomosťami na pulze terajšej
doby. Nielen počítačovými, ale aj marketingovými či jazykovými. Juraj ml. je absolvent
ekonomickej fakulty na Poľnohospodárskej
univerzite v Nitre a odkrútil si aj dvojročnú
prax v nemeckej spoločnosti KWS, pre ktorú
GRANELAM už desiatky rokov osivá vyrába.
Skúsenosti na nezaplatenie.
Manažérsky tandem dnes tvoria nielen
otec a syn, ale omladený tím dopĺňa aj agronóm Lukáš Kovár a mechanizátor Andrej
Mihalička. Výhodou je, že firma je vo svojom výrobnom programe stabilizovaná. Čo
však neustále potrebuje vzhľadom na svoju
špecializáciu, je modernizácia a vytváranie
dobrého pracovného prostredia. Takého,
v ktorom sa pohodovo cítia nielen domáci
pracovníci, ale aj 24 partnerských firiem, ktoré osivá pre GRANELAM množí. Vlani totiž
spracovali v tejto modernej osivárskej fabrike
zhruba 6 000 ton kukurice a konečná výroba predstavovala po vyčistení 4 848 ton osív
24 hybridov.
Nečudo, že hlavné investície firmy vo výš-

1 462 ha
52
647 200 eur
56 057 eur

ke zhruba 100-tisíc eur sú nasmerované práve do výroby osív, pretože ich kvalita v podobe vysokej klíčivosti sú hlavným atribútom.
V rámci modernizácie v posledných dvoch
rokoch vymenili napríklad zariadenie na čistenie kukurice a obilia. Obnovili cesty i manipulačné plochy, zriadili nové klíčiace miestnosti, kde je možné vykonávať cold testy.
Tie overujú schopnosť rastlín zvládať aj nízke
teplotné podmienky pri klíčení. Na rad teraz
prichádza výmena moržovacích zariadení.
Rozsiahlou rekonštrukciou prechádzajú aj
laboratória, ktoré kvalitu osív potvrdia a nekvalitu zase zachytia.
Ing. J. Schuchmann ml.
túto modernizáciu obzvlášť zdôrazňuje, pretože jej cieľom je získať
štatút jedného z akreditovaných slovenských
laboratórií. Vďaka tomu
získajú nezávislosť od
iných laboratórií.
GRANELAM
však
nie je len výrobcom
osív, ale predovšetkým
klasickým
poľnohospodárskym podnikom
zameraným na rastlinnú výrobu. Čo sa týka
hektárových úrod, patrí
roky k špičke nielen na
okolí, ale aj na Slovensku. Vlani napríklad zberali v spoločnosti
priemerne z hektára 7,40 tony pšenice, 10,57
tony kukurice, 3,92 tony repky a 7,20 tony
ozimného jačmeňa. Aj tento na Trnavskej tabuli extrémne suchý ročník sa dá v úrodách
považovať za úspešný. Je to vďaka tomu, že
firma systematicky investuje aj do obnovy
závlah. Zo zavlažovaných plôch zobrali až 9
ton pšenice z hektára, 4,4 tony repky ozimnej
a 8,7 tony ozimného jačmeňa. To je v priemere najmenej o pätinu viac než na poliach
bez závlah. Ako to bude s kukuricou, to samozrejme ukáže jesenný čas zberu. Veď ako
je známe, práve kukuricu, ktorá miluje vodu,
tohtoročné sucho riadne trápi.
„V tomto roku sa mimoriadne výrazne
ukázalo, že závlahy sú ideálny intenzifikačný
faktor,“ potvrdzuje Ing. Juraj Schuchmann
starší. „Globálne otepľovanie neberieme na
ľahkú váhu a preto investujeme do obnovy
a modernizácie závlahových systémov. Keďže to robíme už niekoľko rokov, dnes máme
pod závlahami zhruba 80 percent výmery
pôdy. Vodu čerpáme z Váhu, problémom je
však veľmi zlý stav čerpacích staníc a rozvodov, ktoré spravuje podnik Štátne meliorácie.
Hoci máme na Slovensku zakopané v zemi
v podobe rozvodov milióny eur, je veľkou
tragédiou, že na mnohých miestach boli tieto

Zámerom investícii je získať štatút akreditovaného
laboratória.

systémy ponechané svojmu osudu a často
sú doslova rozkradnuté. Funkčných je len
zlomok z nich. Potreba masívnych štátnych
investícii sa ukazuje vzhľadom na globálne
otepľovanie ako nevyhnutná a zdá sa, že už
teraz je neskoro.“
Debata s manažérmi GRANELAMu potvrdzuje, že podnik má svoju cestu jasne vytýčenú, avšak o jej priamosti rozhodne každý
detail. Aktuálne sa to týka najmä cien energii,
na ktoré je osivová fabrika mimoriadne náročná. Veď ročne tam spotrebujú až 35-tisíc MWh plynu a 1 700 MWh elektriny. Nie
je možné, aby sa nárast ich cien neprejavil
na zvýšení cien osív, čo samozrejme, nie je
dobrá správa pre odberateľov.

Nová úroda kukurice putuje na spracovanie.

KONTAKT
GRANELAM, a.s.
922 01 Ostrov pri Piešťanoch
Predseda predstavenstva:
Ing. Juraj Schuchmann
Tel.: +421/ 33/ 7914 311, 7914 356
Fax: +421/ 33/ 7746 145
e-mail: ostrov-eko@granelam.sk
top agro 2021/2022
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V PD Vrbové si uvedomujú
dôležitosť efektivity výroby
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov
Tržby

843 ha
15
1, 916 mil. eur

J

ednou z najdynamickejšie sa transformujúcich spoločností a skokanom
v rebríčku Top Agro
je Poľnohospodárske
družstvo Vrbové, ktoré je členom skupiny
Slovenské
farmárske
družstvo.
Hospodári
v lokalite obcí Prašník, Trebatice a Kočín
v piešťanskom regióne.
Donedávna tam chovali mladý dobytok, ale
hospodárske a ekonomické podmienky chovu hovädzieho dobytka
vykazovali väčšiu efektivitu v rámci skupiny na Predseda predstavenstva Dávid Vavrík, traktorista Matej Komár
strednom Slovensku, a ekonóm Lukáš Vlado.
tak presunuli svoj chov
koncom minulého roka do lokality Senohrad. Výhoda je najmä v tom, že takto dokážu
PD Vrbové prechádza teda výraznou vyrokovať lepšiu cenu,“ pripomína ekonóm
transformáciou. Dnes sa venuje najmä kla- Lukáš Vlado.
Keďže len nedávno nastúpil do vedenia
sickej rastlinnej výrobe, teda obilninám,
olejninám, kukurici a sóji, hrachu a cukro- podniku nový mladý tím, priniesli aj nové
vej repe. Sledovaný rok 2021 sa z hľadiska myslenie. Snažia sa zlepšovať ekonomiku
vývoja počasia javil ako priemerný, aj keď zavádzaním moderných technológií, ktoré
zakladanie úrod koncom roka 2020 po- intenzifikujú výrobu tak, aby vykazovala čo
znamenali zvýšené zrážky, rovnako ako aj najväčšiu efektívnosť. Idú cestou presného
počasie v máji. Napokon boli družstevníci poľnohospodárstva a zvýšenej automatizás úrodou spokojní – kukurice dorobili 11,5 cie, keďže v tomto odvetví je problém so zatony na hektár, 7,5 tony pšenice a 8,5 tony mestnancami a mzdové náklady sú pre podjačmeňa, ktorý mal sladovnícku kvalitu. Ne- niky jednou z najväčších záťaží. „Ekonomiku
zanedbateľnú rozlohu má i sója a hrach (150 zlacňuje aj kooperácia s neďalekým podnia 80 hektárov), ktorú odbytujú prostredníc- kom vo Veselom, ktoré je rovnako členom
tvom ďalších reťazcov v rámci obchodnej obchodnej skupiny. Súvisí najmä s využívaskupiny. Z celkového množstva obhospoda- ním strojového parku a aj sušičky v Dubovarovanej pôdy sa snažia využívať čo najviac noch,“ tvrdí predseda predstavenstva Dávid
medziplodiny. „Chceme hlavne zabezpečiť Vavrík a dodáva, že aj tak sa im v čase zberu
dorobenie komodity a v rámci skupiny sa úrody najviac oplatí využívať služby hlavne
potom ďalšie zložky venujú odbytovaniu. českých kolegov.

V poslednom období je strašiakom najmä
postupné zvyšovanie cien energií. Aj vrbovskí hospodári očakávajú zmeny, keďže dlhodobo ich trápia zvýšené náklady za pohonné
hmoty a za chémiu. Len cena močoviny sa
počas krátkeho obdobia zvýšila z 320 na 900
eur za tonu, pretože si zvýšené ceny energií
dodávatelia postupne premietajú do koncovej ceny komodít. Na druhej strane v PD
Vrbové nechcú znižovať ceny vstupov za
každú cenu, takže čo pôda potrebuje, to do
nej vracajú. Napríklad všetka slama sa drví
a zostáva zapracovaná v pôde.
„Už pri oziminách postupne myslíme aj
na osev v rámci ekoschémy SPP, ktorá nám
prikazuje zavádzanie biopásov na 50-hektárových plochách. Realitou budú v roku 2023,
no farmári musia myslieť na ne už teraz. Napriek tomu, že nám znižujú osevné plochy,
do budúcna sa zelených pásov aj trochu
obávame, lebo by mali byť neobhospodarovanou plochou a mohli by byť aj rezervoárom
pre hlodavce. V minulých rokoch sme tu mali
s nimi neblahé skúsenosti,“ hovorí D. Vavrík.
Keďže vedenie podniku v súčasnosti rieši
zlepšenie ekonomiky, myslí aj na rozširovanie. Vhodné klimatické podmienky dávajú
široké možnosti. Napríklad na pestovanie
zeleniny. No nejde to bez závlah. „V našich
lokalitách je vybudovaná sieť ešte z 80. rokov a napojená na vodný zdroj na Sĺňave.
Máme podmienky vytvorené, kedysi tu boli
funkčné závlahy. V súčasnosti nie je funkčná
prečerpávačka a ani siete, ktoré sú potrebné
na privedenie vody na pole. To je však úloha
štátu, aby nám dodal cez štátny podnik Hydromeliorácie vodu a koncové zariadenia by
sme vybudovali na vlastné náklady. Už v minulosti sme podali na ministerstvo projekt na
produkciu špeciálnej rastlinnej výroby ako
zemiaky, cibuľa, cesnak, osivová kukurica
alebo niektoré ďalšie druhy zeleniny. Projekt
využitia závlah nám bol dokonca schválený,
no všetko zlyhalo práve na neschopnosti
hydromeliorácií sfunkčniť svoje zariadenia,“
tvrdí D. Vavrík a dodáva, že zatiaľ nepomohli
ani rokovania s kompetentnými.
V najbližšom období sa okrem hospodárenia v rastlinnej výrobe chcú v družstve zamerať na rekonštrukciu administratívnej budovy. „Pôvodne bol podnik dimenzovaný na
veľký počet pracovníkov a široký sortiment
výroby. Okrem ošípaných sa tu dorábalo aj
hrozno. To je dnes ekonomicky neudržateľné. No chceme využiť priestory administratívnej budovy po rekonštrukcii na prenájmy
a postupne aj viac využívať rozsiahly areál
družstva, ktorý je sčasti nevyužitý,“ hovorí
D. Vavrík.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo Vrbové
Družstevná 642/6
622 03 Vrbové
Predseda predstavenstva:
Ing. Dávid Vavrík
Tel.: +421/ 33/ 7732 225
Mobil: +421/ 907 722 102
Komodity, ktoré dopestujú v PD Vrbové, odbytujú cez ďalšie zložky v rámci Slovenského farmárskeho družstva.
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VITA – ZEL odkryl
potenciál juhu. Dokedy?
Poľná zelenina
Zakryté plochy
Počet stálych zamestnancov
Obrat zo zeleninárskej výroby

Na

Slovensku niet zrejme chýrnejšej
zeleninárskej obce, ako je Marcelová s chotárom teplých pôd,
ktoré pripomínajú, kadiaľ v dávnej minulosti tiekol Dunaj. Sú výhrevné, úrodné a prajú
zelenine – hlúbovej, plodovej aj koreňovej.
Vlastne všetko zo zeleniny, čo Marcelovčania zasejú či zasadia, prináša úžitok. Zelenine tu ľudia rozumeli, rozumejú, aj keď sa
v ostatnom čase chytajú za hlavy, či prežijú
obdobie, ktoré priniesla energetická kríza vyčerpávajúca hospodárstvo i peňaženky konzumentov, ktorým je zelenina určená.
História podnikania spoločnosti VITA
– ZEL siaha do roku 2001, keď začala oživovať areál bývalého družstva v Marcelovej.
Hospodárenie odštartovala na ploche desať
hektárov, dnes pestuje zeleninu na výmere desaťkrát väčšej a k tomu treba prirátať
najmodernejší fóliový komplex tzv. richel fóliovníkov. Z diaľky sa zdá, akoby sa na okraji
dediny plavilo niekoľko plachetníc, v skutočnosti ide o desať lodí prekrytých špeciálnou
fóliou, kde pestujú uhorky.
Na ploche takmer troch hektárov, presnejšie na 28-tisícoch štvorcových metroch
zakotvilo desať lodí. Sú to plachetnice s ultraľahkou konštrukciou, každá s dĺžkou
220 metrov a šírkou 128 metrov. Strecha je
pokrytá dvoma vrstvami fólie, ktoré tvoria
15-centimetorvý vzduchový vankúš. Vďaka
nemu sa dobre hospodári s teplom na zeleninovej palube.
Na zeleninové plachetnice má vstup iba
posádka. Tá má každý deň inú uniformu, raz
sú to zelené, ďalší deň modré a potom červené montérky. Perú ich denne. Superčistota
je podmienkou dobrej úrody. Uhorky sú totiž
najcitlivejšou, najzraniteľnejšou zeleninou, aj
preto pri vstupe do areálu všetci bez výnimky
prechádzajú cez špongiovú dezinfekčnú rohož. Zachytávajú sa tak patogény, ktoré by
mohli ohroziť úrodu.
Celá produkcia VITA – ZELU nesie
prívlastok integrovaná. Ide o pestovanie zeleniny zlatou strednou cestou, ktorá minima-

Zeleninárstvo dáva prácu 47 Marcelovčanom.

100 ha
5 ha
47
3,8 mil. eur

lizuje chemické zásahy. Pri uhorkách používajú na likvidáciu roztočov ich prirodzených
nepriateľov, čo platí aj o voškách. Namiesto
chémie nastupuje biológia. Biotechnológie
sa uplatňujú v čoraz širšom meradle. Napríklad pri melónoch sú pokryté hroble fóliou
vyrobenou z kukuričného škrobu, na jeseň ju
zaorú a fólia sa v pôde rozloží.
Vráťme sa k uhorkám. Nerastú na pôde,
ale všetky potrebné živiny čerpajú z hydro
ponického roztoku. „Vďaka nemu máme
pestovanie pod absolútnou kontrolou,“ hovorí konateľ spoločnosti Miroslav Sudický
a dodáva: „Všetky makro aj mikroprvky sa
dajú presne nadávkovať, analyzuje sa aj voda a keď obsahuje, povedzme, vápnik, jeho
bilancia sa vyvažuje prihliadajúc na podiel,
ktorý obsahuje voda.“
Mimochodom z metra štvorcového sa na
hydropónii dopestuje 55 až 60 kilogramov
uhoriek, takú úrodu nedá ani najlepšia pôda.
Lenže hlúbová, plodová a koreňová zelenina, ktorú pestujú v Marcelovej, potrebuje
aj pôdu. V jeseni VITA – ZEL pozberá okolo
5-tisíc ton mrkvy, petržlenu, zeleru, kapusty
červenej aj bielej, kelu. To všetko potom prichádza do nedávno vybudovaného skladu
v Marcelovej, odkiaľ ju postupne distribuujú
na pulty obchodných reťazcov aj počas zimy
a jarného obdobia. Sklad umožňuje celoročné zamestnanie základného tímu zeleninárov.
VITA – ZEL sa stal vyhľadávaným partnerom obchodných sietí aj vďaka tomu, že
je členom odbytového združenia OVOZELA.
Jej sila je v koncentrovanej ponuke svojich
členov, ktorí sú ako VITA – ZEL držiteľmi prestížneho svetového certifikátu kvality Global
G.A.P., ktorý potvrdzuje, že zelenina bola dopestovaná podľa medzinárodne uznávaných
predpisov pre dobré praktiky v poľnohospodárstve.
Roky sa ironicky hovorilo, že najväčším
nepriateľom poľnohospodárov sú štyri ročné
obdobia. VITA – ZEL ukázal, že si vie poradiť
aj s výkyvmi počasia. Teraz však hospodárenie začína ohrozovať energetická kríza. Má
veľký dosah na trh aj správanie spotrebiteľov. Počas leta, keď v dôsledku obrovských
horúčav a sucha, išli naplno závlahy, v spoločnosti dodali na polia takmer 800-tisíc kubíkov vody. Zmierili sa s tým, že investovali
do ochrany a zveľadenia od štátu prenajatej
čerpacej stanice. Kto chce mať úrodu, musí
mať vodu. Hoci jej hladina v Žitavskom kanáli
klesla, ešte stačila napájať melóny aj ostatné plodiny životodarnou tekutinou. Účet za
energiu bol však tohto roku trojnásobne vyšší ako vlani – zo 60-tisíc eur sa šplhá k 190-tisíckam. To sú náklady, ktoré nivočia rentabilitu zeleninárstva.
Miroslav Sudický porovnáva vývoj cien
energií. V roku 2021 stál 1 Megawat 52 eur,

Zeleninár Miroslav Sudický v poraste mrkvy.

v roku 2022 už 136 eur a na rok 2023 prichádza ponuka od dodávateľov v rozmedzí 500
až 700 eur. „Keby sme takúto cenu premietli
do zeleniny, nikto ju nekúpi, lebo kilogram
kapusty by vyšiel na tri eurá a uhoriek na
päť eur. S tým musí Európska komisia aj vláda v Bratislave niečo robiť, pretože v opačnom prípade zaháňa celé zeleninárstvo do
slepej uličky,“ objasňuje konateľ.
Načrtáva, aké dramatické dôsledky by
to malo na výrobu zeleniny. Utlmenie výroby by prinieslo rozpad pracovných tímov,
nahradenie čerstvej domácej produkcie dovozmi a možný zánik zeleninárstva. Preto je
životne dôležité zastropovať ceny energií na
znesiteľnej hranici. Ak sa tak nestane, vyjde
práca jednej generácie zeleninárov a obrovské investície navnivoč, nehovoriac o strate
motivácie a zmyslu ľudského života. Nemožno sa spoliehať len na vynachádzavosť,
podnikavosť a obetavosť ľudí, ktorí rozumejú
svojej práci a robia ju s vášňou. „Nemrhajme
dôverou ľudí. Všetko má svoje hranice. Treba
konať, aby sme mohli pokračovať v oživovaní zeleninárskej sebestačnosti Slovenska,“
vyzýva Miroslav Sudický.

Porast kapusty.

KONTAKT
VITA – ZEL & company, spol. s r.o.
Nová 1473
946 32 Marcelová
Konateľ: Miroslav Sudický
Tel.: +421/ 35/ 7905 200
e-mail: miroslav.sudicky@vitazel.sk
top agro 2021/2022
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Kariéra šéfa palárikovskeho
Poľno SME: od samoväzov po drony
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Tržby
Priemerný počet zamestnancov

3 500 ha
8,9 mil. eur
67

P

olovica tohtoročného leta bola pre
majiteľa a konateľa spoločnosti Poľno
SME, s.r.o., Palárikovo Ing. Zoltána
Černáka obzvlášť hektickou. Oslávil v plnej sile osemdesiatku a stovky gratulantov
sa len tak hrnuli. Nečudo. Ide o výnimočnú
osobnosť. Ako osemdesiatnik sa ešte stále
aktívne podieľa na riadení svojich poľnohospodárskych a obchodných firiem, venuje sa
rodine i spoločenskému životu, priateľom,
šoféruje, týždenne hrá tenis, podporoval palárikovský futbal i rôzne charitatívne aktivity,
nezanedbáva ani svojho koníčka – výtvarné
umenie... Vymenovanie všetkého, čo stále
patrí do jeho života, by zabralo veľa miesta.
Jeho pôsobenie vo firme Poľno SME sa
začalo v roku 2003, keď ju odkúpil cez svoju
obchodnú spoločnosť TechProgres Bratislava. Bola vtedy šesť rokov po privatizácii a jej
stav sa nedal označiť inak ako úbohý. Trápila
sa s úrodnosťou pôdy i technologickým a investičným dlhom. Nečudo, že sa to prejavovalo na zlej ekonomike.
Hoci bol Ing. Černák vtedy už čerstvým
dôchodcom, postavil sa do ťažkého boja
o záchranu a konsolidáciu firmy. Na začiatku
boli nevyhnutné aj nepopulárne personálne
zmeny. S technikmi a traktoristami sa však
pustili do zveľaďovania. Bola to namáhavá,
odvážna práca , ale postupne priniesla úspechy. Okrem iného o tom hovorí aj fakt, že
Poľno SME sa v ostatných desiatich rokoch
umiestňuje na popredných miestach v rebríčkoch TOP Agro. Je nesporné, že vtedy,
ale i dnes hlavnú rolu zohrali a zohrávajú jeho
bohaté manažérske skúsenosti. V poľnohospodárstve pôsobí od roku 1965 v rôznych
funkciách – od ekonóma a predsedu JRD,
výrobno-technického námestníka na OPS
Levice, riaditeľa Poľnopo a pracovníka MPVž
SR. Dnes konštatuje, že je už jediným aktívnym predsedom zo 70. rokov.

Na fotografii je nový dron „zaparkovaný“ na trávniku
jazdeckého areálu. V skutočnosti však už urobil
v chotári veľa užitočnej práce.
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Kto by mu hádal, že je už osemdesiatnik. Konateľ
Poľno SME, s.r.o., Ing. Zoltán Černák.

Investície do pôdy pri dobrej odbornej agrotechnike, do strojového parku, traktorov,
kombajnov, progresívnych sejačiek a iného
moderného závesného náradia prinášajú
špičkové hektárové úrody a vysokú produktivitu, čo sa odzrkadľuje na ekonomike. Dobré hospodárske výsledky následne umožňujú investovať aj do zvyšovania sušiarenskej
kapacity i skladového hospodárstva. Navyše
aj do zveľaďovania hospodárskeho dvora,
ktorý dnes patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Nechýba tam welnes areál, reštaurácia,
zrekonštruovali Karolyho koniarne. Pred nimi
pribudol jazdecký areál i štýlové kongresové
centrum. A čo je podstatné: areál slúži nielen
pracovníkom Poľno SME, ale aj obyvateľom
Palárikova a širšieho okolia.
Generácia, ktorá s Ing. Černákom túto
zmenu realizovala – Ing. Pavol Hudák, Alojz
Košík, Karol Kuchár či Ing. Jozef Véreš, sa
tiež dostala v posledných troch rokoch do
dôchodkového veku. A tak bola nevyhnutná
generačná obmena. Ing. Černák novú generáciu technikov, ktorá nastúpila do vedúcich
funkcii, včas starostlivo pripravoval. Dnes
tam už pod jeho vedením pracuje omladený
tím agronómov a mechanizátorov na čele so
40-ročným výrobno-technickým riaditeľom
Robertom Židuliakom. Hlavný agronóm Ing.
Adrian Bradáč má 30 rokov, hlavný mechanizátor Ing. Patrik Knapec 28. K mladej palárikovskej manažérskej generácii patria aj
technici Ing. Robert Černák či Ing. Michal
Samuel. Ľudia s novými vedomosťami, technickými znalosťami, nápadmi, odvahou, aká
k mládeži odjakživa patrí.
A na čo je čerstvý osemdesiatnik po
takmer 60-ročnom pôsobení v rezorte poľno-

hospodárstva najviac hrdý? Hovorí, že najdôležitejší je pre neho pocit , že firma Poľno SME
je napriek ťažkým časom v posledných dvoch
rokoch v takom stave, že s čistým svedomím
môže odovzdať jej riadenie deťom – synovi
Romanovi, dcére Renáte a jej manželovi Petrovi. Všetci traja sa v posledných rokoch intenzívne zapájajú do diania vo firme a dnes sú
v spolupráci s technikmi a ostatnými pracovníkmi pripravení pokračovať v jeho stopách.
Verí tiež, že si zachovajú aj sociálne cítenie
a zamestnanci budú mať naďalej istotu, pohodu a hlavne dobré zárobky. Stavať majú na
čom. Firma je personálne, ekonomicky i technologicky na vysokej úrovni.
Spomeňme len investície do nových
progresívnych strojov, traktorového parku
John Deer s dvomi veľkými pásovými traktormi a výborným závesným naradím. To
všetko umožnilo zaviesť aj nové technológie
v obrábaní pôdy. Kým na začiatku kariéry
Ing. Černáka boli modernými strojmi samoväzy, neskôr mláťačky, traktory značky Škoda a Zetor, dnes sú to vysokovýkonné traktory, kombajny, sejačky, závesné náradia a iné
progresívne technológie svetovej úrovne.
Jeho nadšenie pre všetko pokrokové sa
prejavilo aj pri príležitosti osláv jeho osemdesiatky. Práve vtedy ako jedna z prvých firiem
na Slovensku kúpili dron. Tento prvok úplne
novej generácie strojov v poľnohospodárstve
so širokým záberom upotrebenia už na tamojších poliach nachádza svoje uplatnenie.
Aj vďaka modernej technike a technoló
giám aj minulý rok patril podnik k úspešným.
Kukurica, ktorá je nosnou plodinou ich polí
a tvorí až polovicu výmery, sypala 8,5 tony
z hektára, slnečnica tri tony, cukrová repa
dala po 75 ton. Tento rok je tak ako aj inde
ďaleko zložitejší. Prekvapení je viac ako dosť
a ďalšie sú pred dverami. Opäť treba včas
prísť so správnymi manažérskymi rozhodnutiami. Samozrejmosťou sa stali bezorebné
technológie spracovania pôdy prinášajúce
úspory PHM i bonus v podobe lepšieho udržiavania vlahy v pôde. To sa osvedčilo najmä
v tomto horúcom roku. A mohli by sme pokračovať.
A ako vidí Ing. Zoltán Černák budúcnosť
firmy? Tvrdí, že schopní a usilovní pracovníci na riadiacich pozíciách a dobrí traktoristi,
kombajnisti, ale i pracovníci vo welnes centre
sú odhodlaní zvládnuť aj tento boj s krízou,
ktorá firmu, poľnohospodárstvo i celú spoločnosť v najbližších mesiacoch, a pravdepodobne i rokoch, čaká.

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

Donau farm:
ako sa rodí podnik budúcnosti
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov
Zisk po zdanení

14 400 ha
100
4 169 173 eur

S

poločnosť Donau farm nie je pre slovenských poľnohospodárov neznámou
firmou. Od chvíle, čo sa udomácnila na
Slovensku, patrí k tým, ktoré udávajú krok
v modernom hospodárení na pôde. Zreteľne
to vidno v okrese Levice, kde Donau farm
obhospodaruje dovedna vyše 14-tisíc hektárov pôdy.
Jadrom Donau farm sa stalo bývalé
družstvo v Kalnej nad Hronom. To patrilo
na pomery minulého desaťročia k najlepším
poľnohospodárskym podnikom. V poľnohospodárstve sa však nežije zo zásluh, ale
z toho, ako si vedia hospodári poradiť s novými výzvami. Tými dnes sú klimatické zmeny, vrtkavý globálny trh s agrokomoditami,
ako aj európska agrárna politika nesúca sa
v znamení Green Dealu. Do úvahy treba tiež
brať nálady a požiadavky spoločnosti smerom k poľnohospodárstvu.
Stratégia, s ktorou prišlo vedenie Donau
farm na čele s Michaelom Houmannom, sa
ukázala ako životaschopná. Prechádzajúc
chotárom vidíme veľmi dobre obrobené porasty obilnín, olejnín, cukrovej repy. Sú dielom priebežne omladzovaného pracovného
kolektívu, ktorý má k dispozícii najvýkonnejšiu poľnohospodársku techniku. Na hospodárskom dvore v Kalnej nad Hronom zasa
padne do očí moderné centrum na pozberovú úpravu a skladovanie zrnovín.
Nepochybne sú to technológie, ktoré
rozhodujú o rýchlosti napredovania firmy.
V podniku do nich investovali od roku 2009
dovedna 25 miliónov eur! Odrazilo sa to
v raste úrod a v množstve i kvalite dorábanej produkcie. Michael Houmann však okrem
zjavného technologického pokroku, ktorý je
typický pre značku Df, dáva do pozornosti
ľudí, ktorí stoja za napredovaním firmy. Naozaj sa mu podarila veľká vec, keď dokázal
skĺbiť ambicióznosť a energiu mladých ľudí
so skúsenosťou a rozvahou starších. Za kľúčové považuje pracovitosť, profesionalizmus, schopnosť učiť sa nové veci a vášeň
pre poľnohospodárstvo.
„To sú najväčšie prednosti nášho sloven-

Moderné centrum na pozberovú úpravu a skladovanie
zrnovín.

Michael Bager Houmann: Najväčším problémom sú
a budú zlé politické rozhodnutia.

ského tímu,“ zhŕňa Michael Houmann. On
sám prišiel na Slovensko z Dánska už ako
skúsený manažér, veď doma viedol spoločnosť, ktorá dovedna obhospodarovala okolo
tritisíc hektárov pôdy. Na dánske pomery je
to nadštandardná veľkosť, ale vývoj či v Dánsku, alebo na Slovensku, v tom sa Houmann
zhoduje s mnohými svojimi kolegami z brandže, smeruje k rastu veľkosti podnikov.
Na okraj sporu, či je lepšia rodinná farma, alebo veľký poľnohospodársky podnik,
odvetí porovnaním. Ak v Dánsku rodina obhospodaruje zhruba tristo hektárov, potom
na jedného z páru pripadá 150 hektárov. To
je približne toľko ako pri súčasnej ploche
Df, kde na 14 400 hektárov pracuje sto ľudí.
Rozhodujúci je efekt, produktivita práce a nie
predpisovanie ciest, ako sa k žiaducemu výsledku dostať.
„Pozerajme sa do budúcna, aké výzvy
nám doba, ktorú prežívame, prináša“, hovorí Michael Houmann. Podľa jednej z analýz,
ktorú si nechala pripraviť spoločnosť John
Deere, najväčší výrobca poľnohospodárskej
techniky na svete, vrastie obyvateľstvo planéty v najbližších 30 rokoch o 50 percent.
Kto tento ohromujúci prírastok ľudí zasýti,
keď pôdy v prepočte na obyvateľa bude menej a ešte jej ubudne? Dokáže to len výkonnejšie, presnejšie pracujúce poľnohospodárstvo.
A presne takýmto produktívnym a zároveň voči životnému prostrediu ohľaduplným
poľnohospodárskym podnikom chce a už
v mnohom je Donau farm. Všimnime si, že fir-

ma dobre číta strategické zámery Spoločnej
poľnohospodárskej politiky. Má vari ako prvá
poľnohospodárska farma na Slovensku certifikáty ISO 9001 a 14 001, ktoré s predstihom
reagujú na to vyrábať bezpečné a kvalitné
potraviny. Požiadavku byť ohľaduplnejším
voči životnému prostrediu v Df, samozrejme,
veľmi dobre chápu. Menej však rozumejú,
rovnako ako mnohí ďalší slovenskí poľnohospodári, niektorým striktným predstavám
smerujúcim k znehodnocovaniu už vybudovaného potenciálu.
Napríklad ide o opatrenia, ktoré sa týkajú
rozdeľovania veľkých parciel na 50-hektárové bloky, úhorovania, remízok, všeobecne
biodiverzity. „K dobrému výsledku aj k požadovanej biodiverzite vedie viacero ciest. Keď
sa vymýšľajú rôzne zelené opatrenia, treba
poľnohospodárom pomáhať s niektorými
inými vecami. V agropolitike je zbytočne veľa
byrokracie. Vysáva to energiu, ktorú možno
použiť inde. Ak sa zhodujeme, že najväčším
problémom bude nakŕmiť ľudstvo, potom
treba prehodnotiť rozhodnutia, ktoré nedávajú logiku,“ myslí si Michael Houmann.
Jedno slovenské príslovie hovorí, dva razy meraj a raz rež. Riaditeľ správne nabáda,
aby tvorcovia spoločnej poľnohospodárskej
politiky dobre zvážili, kam povedú ďalšie
kroky v jej kreovaní. Treba brať do úvahy
možnosti krajín, ich nakopené skúsenosti.
Nemožno rozhodovať od zeleného stola, ani
keď ide o ozelenenie, ani keď sa riešia ceny
energií. Najväčším problémom sú a budú zlé
politické rozhodnutia, preto treba poriadne
načúvať tomu, čo hovoria skúsenosti ľudí,
ktorí sú denne v kontakte s pôdou, kde sa
dorába chlieb pre celú krajinu, v širšom slova
zmysle pre celý svet.

Veľmi dobre obrobené porasty sú dielom pracovného
kolektívu, ktorý má k dispozícii najvýkonnejšiu
poľnohospodársku techniku.

KONTAKT
Donau farm
Červenej armády 178
935 32 Kalná nad Hronom
Riaditeľ: Michael Bager Houmann
Tel.: +421/ 36/ 6395 122
e-mail: donaufarm@donaufarm.sk
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Od založenia Mliečneho fondu
sa zvýšila spotreba mliečnych výrobkov
o 37 kg na osobu a rok

V

roku 2008, kedy sa založil Mliečny fond,
bola spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku na úrovni 153 kg na
osobu na rok. Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) pritom odporúča spotrebu mlieka 220 kg
na osobu ročne. Aj preto sa slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka spojili a začali do
Mliečneho fondu pravidelne prispievať, aby zo
zozbieraných financií mohli realizovať informačné a propagačné kampane na podporu zvýšenia
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom
zo Slovenska. Za 14 rokov existencie sa aktivitami realizovanými a financovanými z Mliečneho
fondu pod logom Slovenskej mliečnej rodiny podarilo zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov na osobu o 37 kg.
Komunikácia informačných kampaní bola
zameraná aj na zvýšenie znalosti slovenských
mliečnych výrobkov cez znalosť SK OVÁLU – jednoznačného označenia slovenských mliečnych
výrobkov. Táto znalosť bola v roku 2019 zmeraná
prieskumom na 45 %. Po dvoch rokoch komunikácie sa v prieskume zistilo, že SK OVÁL kód
na mliečnych výrobkoch vídavajú už dve tretiny
konzumentov. Opäť stúpol aj počet ľudí, ktorí
presne vedia, čo tento symbol znamená a celkovo už viac ako polovica konzumentov pozná SK
ovál kód. Znalosť SK OVÁLU bola v roku 2021 na
úrovni 53,8 % populácie Slovenska.

Od roku 2020 už tretí rok po sebe realizuje
Mliečny fond informačnú a propagačnú kampaň
v masmédiách. Kampaň s názvom ZA OVÁLOM
bola nasadená v rokoch 2020 a 2021, TV spot
bol vysielaný na staniciach televízie JOJ GROUP
(JOJ, JOJ Plus, WAU a Prima Plus) a CME Group
(Markíza, Doma, Dajto), kampaň bola nasadená aj
v online, na billboardoch a na miestach predaja,
komunikovala sa na sociálnych sieťach a formou
PR. V roku 2022 sa realizuje ďalšia propagačná
a informačná kampaň ČO SA SKRÝVA ZA OVÁLOM. TV spot sa vysielal na staniciach televízií
JOJ GROUP a RTVS, kampaň bola podporená

v online, na miestach predaja, na sociálnych
sieťach a v PR. To všetko vždy v dvoch vlnách
kampane.
Pestovanie vzťahu so spotrebiteľmi, vychovanie si novej generácie spotrebiteľov je dôležitou úlohou Mliečneho fondu. Facebooková stránka Slovenské mlieko denne komunikuje so spotrebiteľmi cez posty, videá, súťaže, aktuálne má
viac ako 102-tisíc fanúšikov. Facebook stránka
Slovenské mlieko je prvé v počte fanúšikov spomedzi všetkých slovenských FB stránok o mlieku
resp. stránok značiek mliečnych výrobkov.

Rovnako je dôležitý priamy kontakt so spotrebiteľmi, aj to najmä na výstavách. Slovenská
mliečna rodina sa preto pravidelne zúčastňuje
aj výstav. V auguste tohto roku sa opäť otvorili
brány výstaviska Agrokomplex v Nitre. Po dvoch
pandemických rokoch mohli slovenskí poľnohospodári a potravinári znovu ukázať to najlepšie zo
svojej dielne. V spoločnej expozícii SPPK vystavilo svoje výrobky šesť slovenských mliekarní, tri
z nich ponúkali svoje mliečne výrobky aj v rámci ochutnávok. Zastúpenie mali aj ďalšie mliekarne, ktorých mliečne výrobky sa ponúkali na
ochutnanie pri pulte Slovenskej mliečnej rodiny.
Návštevníci výstavy tak mohli ochutnať kvalitné
a čerstvé jogurty, jogurtové mlieka, ochutené
mlieka, rôzne druhy syrov, ale aj čerstvo zarábané mliečne koktejly z kefíru, zakysanky alebo
acidofilného mlieka. Nefalšovanú radosť mali
aj deti, ktoré sa potešili drobným darčekovým
predmetom, akými boli kľúčenky, magnetky, perá, šatky či pexeso. Výstava ponúkla priestor aj
na obchodné stretnutia, keďže o výstavu majú
záujem nielen riaditelia a majitelia spoločností,
ale aj predstavitelia štátu. Aj v stánku Slovenskej
mliečnej rodiny mohli zástupcovia oboch zväzov
debatovať so svojimi obchodnými partnermi.

www.slovenskemlieko.sk

Unikátny projekt Adoptuj kravičku dostal
v roku 2021 nové smerovanie. Cieľom Adoptuj
kravičku je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku
zvieratám a správne stravovacie návyky. Za úlohu si dáva aj edukovať deti v oblasti prvovýroby
a spracovania mlieka, ukázať im, že základom
pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári
dobre starať.

V školskom roku 2021/2022 sa z Mliečneho
fondu zrealizovala školská súťaž, v ktorej súťažili
tak kolektívy, ako aj celé školy a škôlky o zaujímavé ceny. Súťažilo 1 198 kolektívov, zapojených
bolo 18 506 detí zo škôlok a z 1. stupňa základných škôl. Hlavnou výhrou pre školu a škôlku bolo
školské ihrisko, kolektívy mohli vyhrať elektroniku podľa vlastného výberu, koberec s motívom
farmy, podložky na cvičenie, fľaše na pitie či balíčky slovenských mliečnych výrobkov.

Aktivity na podporu spotreby slovenského
mlieka a mliečnych výrobkov plánujú slovenskí
prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka realizovať aj naďalej. Hneď po skončení propagačnej
kampane je naplánovaný prieskum na meranie
znalosti SK OVÁLU a pripravujú aj PR aktivity na
upriamenie pozornosti v mliečnom sektore.
Cieľom aktivít je dlhodobo ovplyvňovať postoje ľudí, aby pri nákupoch uprednostňovali slovenské mlieko a mliečne výrobky.

V Imeli zabezpečili investíciami
rentabilitu chovu dojníc
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Ročná produkcia mlieka
Počet zamestnancov

1 800 ha
7,1 mil. litrov
60

K

využívajú len od vstupu Slovenska do EÚ.
K úpravám ich inšpirovali skúsenosti, ktoré
nadobudli pri prevádzke vlani postaveného
objektu.
Moderné a vzdušné priestory sú často limitujúcim faktorom ďalšieho rastu úžitkovosti a tým aj samotnej efektívnosti výroby mlieka. Slovenskí poľnohospodári sú z hľadiska
dojivosti nad priemerom Európskej únie. Ide
o výnimočný výsledok, ak si uvedomíme, že
85 percent dojníc chovaných v štátoch EÚ
pochádza z krajín pôvodnej európskej pätnástky.
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka na
základe rozsiahlej ankety pred dvoma rokmi
zistil, že až 75 percent mlieka pochádza od
dojníc ustajnených v priestoroch, ktoré boli
postavené pred rokom 1990. Ide o katastrofálny stav, ktorý hovorí najmä o tom, ako
sme boli ochotní premrhať európske zdroje v chobotnici korupčných schém. Pokiaľ
českí prvovýrobcovia aj vďaka projektovým
podporám z EÚ investovali, u nás často nenájdeme maštaľ mladšiu ako dvadsať rokov
ani v celom okrese.
AGROCOOP IMEĽ už dve programové
obdobia nezískal európske prostriedky na investície. Alexander Pastorek však s ohľadom
na udalosti posledných rokov nenarieka.
S úsmevom tvrdí, že neúspech v posledných
výzvach mu zabezpečil najmä bezproblémový spánok. No dnes by rád
modernizoval zo zdrojov EÚ.
Pripravené sú cenové stropy
investícií, ktoré síce pri stavbách nie vždy zohľadňujú reálne trhové ceny, ale aj tak pôsobia ako dobrý predpoklad
pre spravodlivú súťaž.
Ako predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka
sa obáva, či bude dostatok
chovateľov dojníc ochotných
investovať. Na Slovensku
klesol od vstupu do Európskej únie počet prvovýrobcov
mlieka o polovicu. Ešte horšie
je to napríklad v komárňanNa hospodárskom dvore so zvieratami je vždy rušno.
skom okrese, kde hospodári
aj Agrocoop. Z devätnástich
väčších producentov surového kravského mlieka, ktorí
tu boli pred tridsiatimi rokmi,
zostalo šesť fariem. Alexander
Pastorek poukazuje na to, že
odklon od prvovýroby mlieka
sa na Slovensku zrýchľuje.
„V posledných rokoch bol
úbytok prvovýrobcov mlieka
približne 10 chovateľov ročne. Dôvody sme videli v tom,
že buď zanedbali investície do
výroby alebo nedokázali získať
zamestnancov do živočíšnej
V lete 2022 prechádza výraznou modernizáciou aj ustajňovací priestor
výroby. Vlani už opustilo prdojníc, ktorý otvorili pred necelými dvadsiatimi rokmi.
eby Agrocoop Imeľ uspel v tohtoročnej
súťaži o 110 miliónov eur európskych
prostriedkov, stane sa unikátom. Tamojšia výroba mlieka bude pravdepodobne
najmodernejšia na Slovensku. Vďaka predvstupovému programu SAPARD postavili
v roku 2004 v spoločnosti dve nové maštale
a novú dojáreň. Vlani investovali z vlastných
prostriedkov do výstavby nového kravína. K úplnej modernizácii chovu a náhrade posledného 60-ročného ustajňovacieho
priestoru im chýba postaviť posledný objekt.
Veria, že sa im to podarí vďaka podanému
projektu na Pôdohospodársku platobnú
agentúru.
„Živočíšna výroba má oproti rastlinnej
jednu zásadnú nevýhodu. Je ohromne náročná na investície. Nové traktory sú síce
drahé, no postaviť maštaľ za 1,5 či 2 milióny
eur len z vlastných zdrojov, to je pre poľnohospodára obrovské riziko,“ hovorí Alexander Pastorek, konateľ spoločnosti Agrocoop
Imeľ.
Po roku od otvorenia modernej maštale v Imeli konštatujú, že dojivosť poskočila
o 700 litrov mlieka na dojnicu a rok. Ak nastolený trend udržia aj v druhej polovici roka, farma v komárňanskom okrese odovzdá
do mliekarne o pol milióna litrov mlieka viac
ako vlani. V lete za vlastné prostriedky začali
s rozsiahlymi rekonštrukciami maštalí, ktoré
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Nová maštaľ priniesla okamžité zvýšenie úžitkovosti,
pochvaľujú si spoločne Ing. Alexander Pastorek (vľavo)
a vedúci chovu hovädzieho dobytka Róbert Číri.

vovýrobu mlieka 24 chovateľov, čo je hrozivé
číslo. Za prvý kvartál roka 2022 s prvovýrobou
skončilo ďalších 10 fariem. A pri ročnom porovnaní od júna 2021 do júna 2022 je úbytok
až 33 producentov mlieka. Už nám neodchádzajú len tí, čo neinvestovali, ale aj zdravé,
výkonné a moderné podniky. Je to obrovský
problém,“ zdôrazňuje Alexander Pastorek.
Agrocoop poskytuje prácu šesťdesiatke
zamestnancov a priemerná mzda sa v ich
živočíšnej výrobe približuje 1 500 eurám.
Z tohto dôvodu sa im hlásia do práce aj ľudia z okolia a priemerný vek zamestnancov
je 40 rokov. Môžu si tak na trhu práce vyberať. Záujem majú o najlepších a najzodpovednejších. Okrem nadpriemernej výplaty
sa zamestnancom odvďačujú aj tým, že v živočíšnej výrobe sa nepracuje obvyklých 22
dní v mesiaci, no iba 20. Na prvý pohľad to
nie je výrazný rozdiel, ale ročne tamojší zamestnanci pracujú o celý mesiac menej než
v iných firmách.
„Samozrejme, tento prístup si môžete
dovoliť vtedy, keď vytvoríte dostatok zdrojov. A k tomu potrebujete výkon – moderné
technológie, kvalitných ľudí či optimálny prístup k živočíšnej výrobe,“ myslí si Alexander
Pastorek. Investíciami, ktoré realizuje v živočíšnej výrobe to tak trochu sťažujú mladšej
generácii, ktorá podnik postupne preberá.
Zrušiť niečo, čo nemá výsledky alebo je zanedbané, je oveľa jednoduchšie, ako odísť
z modernej výroby, kde sú do jednoúčelových stavieb investované milióny.
„Do piatich rokov budú podnik viesť ľudia,
ktorých dátum narodenia je okolo roku 1985.
Medzi nimi aj môj syn, ktorý má vzťah k živočíšnej výrobe. Verím, že nemusím mať obavy, že s našim odchodom z podniku skončí
v Imeli aj chov dojníc,“ uzatvára Alexander
Pastorek.

KONTAKT
AGROCOOP IMEĽ, akciová spoločnosť
Hlavná 54/1
946 52 Imeľ
Konateľ: Ing. Alexander Pastorek
Tel.: +421/ 35/ 7956 106
e-mail: agrocoop@slovanet.sk

PD Ivanka pri Nitre: mnohé
rozhodnutia ovplyvňuje aj srdce
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov
Produktivita práce z pridanej hodnoty na pracovníka

2 018 ha
27
45 727 eur

PD

Ivanka pri Nitre patrí k tradičným poľnohospodárskym podnikom s prevažujúcou rastlinnou
výrobou, ale venuje sa aj odvetviam výroby,
ktoré smerujú ku konečnému, predovšetkým regionálnemu spotrebiteľovi. Do ponuky
kvalitných mäsových špecialít pribudlo víno,
ktoré úspešne obstojí v konkurencii chýrnych
okolitých vinárov, a samozber jahôd. Skĺbenie
týchto aktivít majú prispieť k rozvoju agroturistiky či zážitkovej turistiky neďaleko od Nitry.
Družstvo malo v regióne vždy dobré meno. Ľudia si zvykli chodiť nakupovať mäso na
družstevný bitúnok, ktorý nepostihol osud
iných malých mäsospracujúcich prevádzok,
a funguje dodnes. Teraz je ťahákom novo
zrekonštruovaná predajňa s rozšíreným sortimentom, spomínaný samozber jahôd a, samozrejme, príjemní ľudia.
„Filozofia, predstavy a vízie smerujú k tomu, aby v regióne vnímali družstvo pozitívne,“ vysvetľuje Ing. Róbert Mészároš, ktorý
stojí na čele družstva od roku 2014. Je s ním
však spätý už od detstva: „Moji rodičia tu
pracovali celý život. Otec ako hlavný agronóm a mama prešla od výroby až po kancelársku prácu. Otec ma často brával na polia,

Novo zrekonštruovaná predajňa s rozšíreným
sortimentom priťahuje zákazníkov.

pozoroval som práce, dokonale som poznal
celý chotár, ale nakoniec ma to pritiahlo
k zvieratám a vyštudoval som zootechniku.
Odišiel som síce z rodnej obce a pracoval
na rôznych pozíciách, no srdce ma dotiahlo späť na ivanské družstvo“, hovorí. Srdce
je naďalej radcom aj pri manažérskych rozhodnutiach, ktoré musí každodenne prijímať.
Preto je ťažké robiť správne opatrenia z čisto ekonomického hľadiska. Niekedy preváži
chuť zachovať a zdokonaliť to, čo bolo dobré
a zaviesť nové prvky na doplnenie výsledného obrazu.
Po nástupe do funkcie predsedu Ing. Róbert Meszároš uskutočňoval jednotlivé kroky
postupne. Racionálnym rozhodnutím bolo
premiestnenie chovu dojníc na sesterský

Ing. Róbert Mészároš: „Filozofia, predstavy a vízie
smerujú k tomu, aby ľudia v regióne vnímali družstvo
pozitívne“.

podnik PD Bzince pod Javorinou, kde pribudla nová maštaľ pre 450-500 dojníc. „Kravy išli do lepších podmienok s dostatkom
kvalitných objemových krmovín, pritom sme
mali dobrý pocit, že budú naďalej produkovať mlieko. Aj keď začiatky neboli jednoduché, teraz PD Bzince pod Javorinou patrí do
prvej desiatky top chovov na Slovensku,“
hovorí predseda. PD Ivanka pri Nitre pre nich
zabezpečuje odchov vysokoteľných jalovíc,
čím prispieva k uzavretému obratu stáda.
Využívajú sa tak dostupné priestory, pracovná sila a technológie. K zvýšeniu produktivity
práce v živočíšnej výrobe i k zatraktívneniu
ponuky v predajni mäsa pribudol aj odchov
a výkrm jatočných býkov plemena Charolais.
Aj strojový park prešiel výraznou obnovou, čo si za osem rokov vyžiadalo vysoké
investície. Vymenili sa všetky stroje: od traktorov, cez stroje na prípravu pôdy, ochranu
rastlín, návesy, sejačky a pod. Prejavilo sa to
na produktivite práce, ale aj na hrdosti samotných pracovníkov pri obsluhe novej výkonnej techniky.
V rozhodnutí pustiť sa do reštrukturalizácie vinohradu asi opäť zavážilo to poľnohospodárske srdce. Racio by asi hovorilo ináč,
ale všetci sú presvedčení, že sú na správnej
ceste, že je to investícia do budúcna.
Pevným základom družstva, bez ktorého
by ostatné činnosti nemohli fungovať, je rastlinná výroba. Na juh od Nitry sú pre ňu výborné podmienky, hoci sucho aj tu ovplyvnilo
tohtoročné úrody. Hlavnými komoditami sú
pšenica ozimná, tvrdá pšenica, repka olejná,
kukurica a slnečnica. Pod taktovkou výborného agronóma Ing. Andreja Ďurčanského
boli v posledných rokoch úrody pšeníc nad
7 ton, repky 3,8 až 4 tony, tvrdá pšenica v roku 2021 dosiahla vyše 7 ton z hektára. To

sú čísla, na ktoré môžu byť v Ivanke pri Nitre
právom hrdí. „Konečne majú aj poľnohospodárske komodity cenu, ktorú si zaslúžia.
Veď napr. pred 40 rokmi bola tona pšenice
za 3 000 korún. Odvtedy išli ceny vstupov
niekoľkonásobne hore a ešte pred pár rokmi
stála pšenica vytrvalo okolo 120 eur za tonu.
Dúfajme, že po posledných dvoch turbulentných rokoch sa trh ustáli a budeme predávať
naše produkty za primerané ceny,“ nádeja sa
predseda.
Budovať hrdosť a lojalitu ľudí k družstvu je
tiež jednou z predsedových priorít. Našťastie
tu našiel mnohých, ktorí sú s podnikom roky
spätí a majú k nemu vzťah. Aj keď niektorí
už kvôli veku odchádzajú, darí sa nájsť mladých, ktorí sú plní elánu, nových nápadov
a dá sa na nich spoľahnúť. Pravou rukou pri
príprave a realizácii nových investícií, akým
bol aj „jahodový program“, je Ing. Filip Sládeček, vo vínnej pivnici „kraľuje“ Ing. Tibor
Koščo, ktorého zásluhou sa vína stávajú čoraz obľúbenejšími. Nápady a nadšenie v PD
Ivanka pri Nitre určite nechýbajú a prinášajú
svoje ovocie.
Všetky prvky skladačky zapadajú do jedného logického celku, ktorý je ešte v procese tvorby. Naďalej prebieha rekonštrukcia
vinohradov, pestovanie jahôd prechádza
na intenzívnejší spôsob, novú tvár dostala
podniková predajňa, aj vínna pivnica, ktorú
časom doplní ubytovacia časť. „Starosti mi
robia veľké hospodárske dvory, ktoré vyžadujú značné opravy a údržbu. To je výzva
do budúcna“, hovorí predseda a uzatvára:
„Nechceme zostať len čistým producentom
ziskových rastlinných komodít, ale urobiť
niečo pre zamestnancov a ľudí z blízkeho či
vzdialenejšieho okolia. Poskytnúť im kvalitné
finálne produkty, ale aj niečo navyše – zážitok, hrdosť na svoj región, ktorý môžu vidieť
inými očami, ako doteraz.“

Víno z PD Ivanka pri Nitre úspešne obstojí
v konkurencii vychýrených okolitých vinárov.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo
Ivanka pri Nitre
Novozámocká 183/408
951 12 Ivanka pri Nitre
Mobil: +421/ 911 083 198
Predseda: Ing. Róbert Meszároš
e-mail: robert.meszaros@pdivanka.sk
top agro 2021/2022
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SEMA HŠ Sládkovičovo kráča
už štvrťstoročie ekologickou cestou
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Pridaná hodnota
Zisk po zdanení
Produktivita práce na pracovníka
Počet zamestnancov

1 250 ha
1,173 mil. eur
395 728 eur
49 000 eur
25

Otec a syn Marian a Martin Halmešovci sa vedia vzájomne dopĺňať v manažérskych rozhodnutiach.

Š

tvrťstoročie existencie firmy dobre
preverí jej životaschopnosť. Sládkovičovská eseročka SEMA HŠ si za toto
obdobie preskákala svoje, ale napriek tomu,
že má troch spoluvlastníkov – Ing. Mariana
Halmeša, Levagri & Company, a.s. a Ing.
Alžbetu Papp, obstála vo všetkých búrkach.
Aj vlani. Hospodárske výsledky o tom hovoria najpresvedčivejšie. Toto jubileum oslávili
symbolicky na jar a na malú slávnosť prizvali všetkých zamestnancov. Majitelia i manažment na čele s riaditeľom Marianom Halmešom veľmi dobre vedia, že oni sú jedným
z hlavných pilierov celého snaženia.
Pre SEMU HŠ je po celé toto obdobie
charakteristické, že patrí k popredným reprezentantom ekologického poľnohospodárstva
na Slovensku. V súčasnosti pokiaľ ide o výmeru je na prvom mieste. Ing. Marian Halmeš
netají, že spočiatku to bola hlavne záležitosť
podpôr. Tie dostávajú aj dnes, ale v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ boli a sú naďalej
zhruba polovičné. Napriek tomu pri svojej ví-

Flotila kombajnov.
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zii vytrvali a bez ohľadu na aktuálne trendy
zdravej výživy sa stali obrovskými zanietencami tejto výroby. V súčasnosti pestujú bioprodukty na celej výmere. A dnešok ukazuje
perspektívnosť takejto výroby aj z iného uhla.
Syn riaditeľa – Ing. Martin Halmeš, ktorý postupne preberá vo firme opraty, má na mysli
aktuálne zvyšovanie cien energii, chémie
a všetkých ostatných vstupov. Takže pestovanie plodín novými, na náklady šetrnými postupmi, sa z ekonomického hľadiska zrejme
ukáže ako nevyhnutné aj inde.
„Svet ide dopredu aj v ekologickom poľnohospodárstve. Kým v minulosti bolo postavené najmä na ručnom alebo mechanickom likvidovaní buriny a škodcov, čo je veľmi
prácne a náročné na organizáciu, v súčasnosti sa oboznamujeme a snažíme zavádzať
viaceré nové minimalistické technológie,“
objasňuje a dodáva: „Pred dvomi rokmi to
bolo napríklad zavedenie navádzacieho systému na plečkách, kde kamera sníma rastliny a koriguje správnosť ošetrovania. Vďaka
tejto presnosti oplečkujeme väčšiu plochu za
kratší čas a porasty sú
neporovnateľnejšie čistejšie. V súčasnosti skúšame no-till či strip-tiller
systémy, teda siatie bezorebnými sejačkami do
riadkov. Obrábajú sa potom iba riadky a na zvyšok plochy sa vysievajú
krycie plodiny, ktoré navyše pomáhajú udržiavať
v pôde vlahu. Samozrejme, využívať nové systémy sa musíme naučiť, ale
našťastie vzory v tomto

sú aj na Slovensku“. Neustále investovanie
do nových technológii patrí v SEMA HŠ k samozrejmostiam. Za 25 rokov to predstavuje
vyše 10 mil. eur. Toto sa nesie aj v znamení
automatizácie. Konkrétne ide o riadenie závlah cez mobil. Do pôdy zakopané senzory
presne ukazujú, kedy a kde treba dodať vodu. Martin ako vyštudovaný mechanizátor na
SPU v Nitre sa touto metódou úplne nadchol
a získal preň už aj mechanika Miroslava Kadaša. „Systém funguje kvalitne a oproti vlaňajšku nám priniesol takmer polovičné úspory na energiách i vode“.
Tohtoročné extrémne sucho potvrdilo, že
investovať do závlah je viac ako nevyhnutné.
V SEMA HŠ majú v súčasnosti pod závlahami ťahajúcimi vodu z riečky Čierna voda
zhruba tretinu výmery. Výrazne im pomohlo
aj to, že pred dvomi rokmi sa spolu s firmou
IMEX rozhodli zainvestovať 260 000 eur do
rekonštrukcie čerpacej stanice a takmer rovnakú sumu vložili do troch pivotov pre otočné závlahy. To im umožňuje zavlažiť ďalších
260 ha. Aj vďaka tomu patril rok 2021 tiež
k vydareným. Napriek tomu, že úrody sú pri
ekologickej výrobe výrazne nižšie ako pri
konvenčnej s použitím chémie, zberali z hektára päť ton pšenice, šesť ton kukurice na
zrno a slušne sypala aj repka či slnečnica. To
isté platí aj o tomto extrémne suchom roku.
A tak časť úrody môže opäť putovať na export do zahraničia, ale o bioplodiny je čoraz
väčší záujem už aj na Slovensku
Ak tento rok nazvali v SEMA HŠ Sládkovičovo rokom zmien, je to aj v súvislosti so
zmenou sortimentu nosných plodín na osivá.
Ako mimoriadne riziková sa ukázala repka
ozimná, ktorá prerástla burinou, konkrétne
vlčím makom. Okoloidúcim sa síce červené
porasty páčili a fotili si ich, bolo ich však napokon treba vyorať. Náhradou v budúcom
roku by mali byť hrachy, ktoré sú zároveň výbornou predplodinou napríklad pre pšenice.

Kvalitné plečkovanie je základ výroby ekoplodín.

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

RD Voľa: prečo dobrí poľnohospodári
prichádzajú o pôdu
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet stálych zamestnancoov
Tržby
Zisk po zdanení

V

ýchod Slovenska „preslávili“ v nedávnej minulosti rôzne poľnohospodárske
kauzy, súvisiace najmä s pôdou. Časy
sa menia, ale niektoré zaujímavé praktiky pribúdajú. Na vlastnej koži sa o tom presvedčili poľnohospodári z Roľníckeho družstva
Voľa. Pôdu vzorne obrobili, dotácie však so
spätnou platnosťou zobral niekto iný. O to
zarážajúcejšia je skutočnosť, že ide o štátnu
pôdu, prenajímanú prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu (SPF).
Chotár RD Voľa sa rozprestiera v severnej
časti okresu Michalovce, pri meste Strážske. V minulosti patrilo do jedného celku,
do spoločného družstva so susednou Nacinou Vsou. Samostatnou cestou kráčajú
poľnohospodári z Vole od roku 1996. Presne
v tomto roku nastúpil na pozíciu zootechnika
Ing. Zdeněk Janičkovič, terajší predseda. Mimochodom, prišiel za prácou na východ až
z ďalekého západu, zo Skalice. Azda trochu
netypické na súčasné slovenské pomery.
Keď začínali, družstevníci chovali aj ošípané a dojnice. Postupne dokonca zvyšovali
stav dojníc, z necelej stovky až na vyše dvesto. „Chceli sme aj investovať do ustajňovacích priestorov a zlepšiť životné podmienky
zvierat. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám spočiatku majetkovo vysporiadať pozemky pod
stavbami,“ opisuje častý problém poľnohospodárov Zdeněk Janičkovič. Ošípané chovali
do roku 2015, v určitom období mali ročne až
4 500 kusov. Nepriaznivý vývoj na trhu s výkupnými cenami viedol postupne k utlmeniu
a nakoniec k zrušeniu chovu.
Pred dvomi rokmi zrušili vo Voli aj chov
dojníc. Kravy plemena Slovenské strakaté
pritom dosahovali veľmi slušnú úžitkovosť.
Predseda, zanietený zootechnik, s mliekom
skončiť nechcel. Žiaľ, po minulých voľbách
sa na ich poliach objavovali čoraz častejšie
rôzni aktivisti, hľadajúci zvyšky PCB látok
v pôde. Takýto prebiehajúci výskum uviedol
do neistoty aj odberateľa mlieka – michalov-

1 145 ha
18
1 316 315 eur
293 381 eur

skú mliekareň Bell. „S dojnicami sme skončiť
nechceli, práve naopak, pripravovali sme rekonštrukciu maštale a dojárne. Ale ak by sme
investovali veľa peňazí a zrazu by prišlo rozhodnutie o zákaze chovu, možno by to položilo na kolená celý podnik. Mohli sme urobiť
niečo iné, ako zrušiť dojnice? Žiaľ, nebolo na
výber,“ reálne uvažuje Zdeněk Janičkovič.
Kravy už dnes vo Voli nie sú a doteraz neprišiel ani žiadny výsledok o prítomnosti PCB
látok na ich poliach. Smutný osud tunajšej
živočíšnej výroby, ktorý mohol byť iný, nebyť
možno prehnanej snahy samozvaných ekoaktivistov. Mimochodom, na hospodárskom
dvore vo Voli sídlilo tiež Mliečne odbytové
družstvo Michalovce.
A aby tých polien pod nohy poctivých
miestnych poľnohospodárov nebolo málo,
nedávno prišli o vyše 160 hektárov najúrodnejšej pôdy. Na ďalšiu parcelu sa zase teraz
nedokážu poriadne dostať z dôvodu obmedzenia prístupu. Slovenský pozemkový fond
totiž za záhadných okolností rozhodol o prenájme pôdy inému, s ktorého neštandardnými praktikami majú skúsenosti aj okolité
poľnohospodárske podniky.
Zdeněk Janičkovič opisuje príbeh s pôdou slovami: „So Slovenským pozemkovým
fondom (SPF) sme mali zmluvu o prenájme
pôdy, kde boli jasne stanovené aj podmienky o vypovedaní. Ak chceli s nami ukončiť
nájom, museli nám to dať vedieť dopredu.
V prípade skončenia obdobia nájmu bola
v zmluve klauzula o automatickom predĺžení,
ak SPF nepošle novú zmluvu alebo vypovedanie nájmu, samozrejme, so stanovenou
výpovednou lehotou. V roku 2019 sme sami
štandardne iniciovali podpis novej zmluvy,
ktorú sme zaslali na podpis SPF, čím sme
z našej strany splnili všetky právne povinnosti.“
Príbeh pokračoval ďalej záhadným vývojom. „Na prekvapenie nám zrazu prišlo
od SPF oznámenie o rokovaní s novým zá-

Predseda RD Voľa Ing. Zdeněk Janičkovič (vpravo)
s vedúcim skladového hospodárstva Martinom
Horňákom.

ujemcom o prenájom pôdy. V roku 2020 ho
síce odložili, pretože v tom období naplno
prepukol Covid. O pôdu sme sa naďalej starali s vedomím podpísanej platnej nájomnej
zmluvy. Žiadne rokovanie sa neuskutočnilo
ani v náhradnom termíne v januári 2021. Na
naše prekvapenie nám boli doručené nové
nájomné zmluvy vo februári 2021, ale už bez
164 hektárov. Ešte väčším šokom bolo zistenie, že nový nájomca mal zrazu v rukách nájomnú zmluvu so spätnou platnosťou na celý
predošlý rok od 1. januára 2020!“ pohoršuje
sa predseda RD Voľa.
Pomyselnou čerešničkou na torte bol text
v novej nájomnej zmluve, kde sa uvádza, že
nový nájomca užíval pôdu už celý rok 2020,
a preto má vlastne nárok na dotácie. Otázkou zostáva, na základe akej kontroly uviedli
štátni úradníci niečo také, čo nemá s realitou
nič spoločné...

Aj keď má samochodný postrekovač Tecnoma
za sebou už niekoľko sezón, stále je vo výbornom
technickom stave.

KONTAKT
Roľnícke družstvo Voľa
072 21 Voľa 109
Predseda: Ing. Zdeněk Janičkovič
Mobil: +421/ 903 434 034
Tel.: +421/ 56/ 6477 462
e-mail: zdenek.janickovic@gmail.com
Vlastný kombajn Massey Ferguson dopĺňajú v hlavnom žatevnom čase službami.
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V Poľnohospodári Nové Zámky
rastie výroba, ale i náklady
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Objem predaného mlieka
Počet zamestnancov

3 866 ha
8 950 012 litrov
95

S

poločnosť Poľnohospodár Nové Zámky je stabilný, neustále napredujúci
podnik, ktorý je jedným z pilierov prvovýroby v novozámockom regióne. Napriek
výkyvom počasia, cien na trhu a legislatívy sa vedeniu darí držať stabilitu podniku.
O tom svedčí aj celkový výsledok hospodárenia viac ako 810-tisíc eur. V roku 2021
obrábali 3 865,87 ha ornej pôdy. Najväčšiu
plochu zaberala pšenica ozimná, kukurica
na zrno, repka ozimná, z ďalších spomeňme
najmä lucernu, kukuricu na siláž a slnečnicu.
V osevnom postupe má svoje miesto každoročne aj cukrová repa, v nemalej miere aj
osivársky program hlavne kukurice, pšenice
a hrachu. Veľkú časť z tejto produkcie využívajú hospodári v živočíšnej výrobe.
Už podmienky pri zakladaní úrod v predchádzajúcom období boli veľmi nepriaznivé. Nízke jarné teploty zaručili dobrú kvalitu
vegetácie, no výdatné dažde v septembri
spôsobili problémy pri jesenných prácach.
Oziminy siali až do 29. novembra, čo je asi
najneskorší termín v histórii podniku. Napriek
tomu boli úrody niektorých plodín aj nadpriemerné. Napríklad pri pšenici tvrdej dosiahla
až 7,27 tony z hektára, raže 7,08 tony, slnečnice 3,94 tony. Pre potreby krmovinovej
základne dorobili krmivo z 840 hektárov, a to
hlavne senáž zo šesť kosieb lucerny, kukuričnú siláž z 318 ha a kukuricu približne zo
112 ha.
Dôležitou divíziou je pozberová úprava
poľných plodín. Čistiaca a sušiaca linka sa
v sledovanom roku najviac využila pri repke,
pšenici, slnečnici a kukurici. Sezóna sušenia
kukurice trvala výnimočne len 34 dní. Tu vidieť, že investícia do tejto divízie sa vyplatila.
Celkovo vysušili 16-tisíc ton kukurice.

Predseda predstavenstva Poľnohospodár Nové Zámky
Marek Šimunek.

V divízii živočíšnej výroby, ktorú prevádzkujú na dvoch strediskách (Bešeňovská
cesta a Bánov), označujú rok 2021 ako rok
protikladov. V tom čase na farme Bánov už
naplno využívali zrekonštruovanú a pristavanú maštaľ, čo sa prejavilo zvýšenou dodávkou mlieka z farmy a tiež zlepšeným welfare.
V sledovanom roku chovali 845 mliečnych
kráv, ktoré vyprodukovali takmer deväť miliónov litrov mlieka. Medziročne sa táto štatistika zvýšila o 650-tisíc litrov. Ustajňovacie
kapacity na spomínaných dvoch strediskách
sa využívajú na maximálny počet dojníc.
Novozámockí hospodári sú veľmi spokojní
najmä s vynikajúcou prácou zamestnancov
na farme Bánov, kde vďaka tomu za posledných päť rokov zaznamenali výrazné zníženie
úhynu a strát teliat. Pri zvyšujúcej sa produkcii však
zaznamenali aj narastajúce
ceny vstupných komponentov a materiálu.
V Nových Zámkoch sa
popri silnej rastlinnej a živočíšnej výrobe venujú aj
špeciálnej rastlinnej výrobe. Aj napriek nelichotivej
situácii stále pestujú hlavne
jablone, broskyne, slivky,
vinič, ale aj liečivé rastliny.
Pokiaľ ovocné stromy sú už
staršie, vo vinici sa rozhodli
pre obnovu a zvažujú aj lepšiu prezentáciu vlastných
vín. Čaká ich však ešte veľa práce hlavne pri obnove
technológie výroby vína.
Veľkú časť prác realizujú
v spoločnosti PoľnohospoV spoločnosti sa snažia vytvárať vhodné pracovné prostredie,
dár Nové Zámky vlastnými
strojmi. Služby využívajú
ale aj utužovať súdržnosť a priateľské väzby zamestnancov –
najmä počas žatevných
aj na neformálnych stretnutiach.
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prác a pri sejbe či vyorávaní cukrovej repy.
Podobne ako predošlé roky aj v roku 2021
investovali do modernizácie technológií,
strojov a náradí. Bol to rok výrazného nákupu. Kúpili až štyri traktory, kultivátory, kŕmny
voz, kompaktor, mulčovací voz na úpravu
chotára a stredísk. Investovali aj do závlah
a zakúpili pivot v hodnote 200-tisíc eur. Každoročne značné finančné prostriedky vynaložia na nákup základného výrobného prostriedku, a to je pôda.
Okrem komunikácie s veľkými odberateľmi najmä poľných plodín časť produkcie špeciálnej rastlinnej výroby odbytujú v maloobchodných podnikových predajniach. Postupne prichádzali návrhy, ako predajne oživiť, čo
sa podarilo v Nových Zámkoch, no nie v Šuranoch, takže sa rozhodli ju uzavrieť. Aj keď
celková tržba maloobchodu bola niečo okolo
200-tisíc eur, stále nie sú s výkonom maloobchodu spokojní. Najväčší záujem je o ovocie, ale najdôležitejšou podmienkou predaja
do budúcna je sortiment posilniť o mäsové
výrobky. Určite by im pomohla investícia do
novej predajne, žiaľ, na to momentálne nemajú prostriedky.
V neposlednom rade netreba zabudnúť
ani na zamestnanosť, veď čo by to bol za
podnik bez poctivých pracovníkov. Počet
stálych zamestnancov posilňuje v sezóne
približne 150 ľudí. Do budúcnosti sa chcú
zamerať hlavne na centralizáciu stredísk, dokončenie výziev a pri aktuálnej cene vstupov
sa zamerať na precízne poľnohospodárstvo.

Silný dôraz podniku na rastlinnú výrobu dokumentuje
znižovanie objemu využívania prác formou služieb
a nákup vlastnej techniky.

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

Záruka 10 rokov

Pre svojho najbližšieho autorizovaného predajcu
spoločnosti Bridgestone navštívte naše webové stránky.
Bridgestone je
v súčasnosti
výrobca
pneumatík
Bridgestone
dlhodobo
patrínajväčší
k najväčším
výrobcom
pneumatík
a gumárenských
gumárenských výrobkov
výrobkovna
nasvete.
svete.

Bridgestone Europe NV/SA, organizačná zložka Slovensko
Ivan Kamenský, tel. 0911 983 240
ivan.kamensky@bridgestone.eu, www.bridgestone.eu

AGRO – GOMBÁR:
ako vzniká moderný rodinný podnik
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov
Produktivita práce na pracovníka z pridanej hodnoty

S

merujeme k ekologickej katastrofe
alebo technologickému raju? pýta sa
Yuval Noah Harari v knihe Sapiens:
Stručná história ľudstva. Túto otázku si čoraz
častejšie v súvislosti s klimatickou zmenou
kladú vari všetci ľudia na planéte, no poľnohospodári obzvlášť. Sú totiž v tesnejšom
objatí s pôdou, rastlinami a zvieratami a súčasne disponujú aj novými technológiami.

Kontinuita – čo Ivan Gombár začal, v tom syn Maroš
pokračuje.

Sme bezbranní alebo si poradíme s novými výzvami? Všetko závisí od toho, ako sa
k ním postavíme, tvrdí poľnohospodár Maroš
Gombár. Rozprávame sa v budove bývalej
sýpky, z ktorej je teraz štýlové sídlo spoločnosti Agro – Gombár. Tá patrí k rodinným
podnikom, ktoré začali vznikať začiatkom
deväťdesiatych rokov, keď reštitučný zákon
vrátil ľuďom pôdu. Marošov otec Ivan rozbehol hospodárenie na 25 hektároch rodičovskej pôdy. O pár rokov neskôr si úspešne
podnikajúca rodina trúfla prevziať aj úpadkové družstvo v Bardoňove, ktoré sa ocitlo
v konkurze.
Na stenách pracovne Maroša Gombára
upútajú pozornosť veľkoplošné fotografie
sprítomňujúce štvrťstoročie premien bardoňovského hospodárstva. Vidíme, ako vyzerali
budovy krachujúceho družstva v druhej polovici deväťdesiatych rokov a ich novú podobu
po obnove. Všetky sú od gruntu zrekonštruované. Nie dodávateľsky, ale naozaj prácou
tímu vlastných ľudí, ktorí prestávky medzi
poľnými prácami a zimné obdobie využili na
prestavbu dvora. V jeho dnešnej podobe sa
zračí usilovnosť, premýšľavosť a schopnosť
zhodnotiť všetko, čo malo hodnotu, počnúc
starou tehlou a končiac využitím disponibilnej techniky.
Kontrast medzi minulosťou a súčasnosťou je obrovský. V skratke vidíme príbeh
firmy, kde je zrejmá kontinuita v diele, ktoré
rozbehol otec a pokračujú v ňom jeho sy-
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2 210 ha
24
33 619 eur

konané. Nie veľkosť je dôležitá, ale prístup
k podnikaniu na pôde.
To by malo zahŕňať skúsenosť s manažovaním veľkých hospodárstiev, ktorú nahromadilo slovenské poľnohospodárstvo a tiež
to, akými zmenami prešiel slovenský vidiek.
Poľnohospodárstvo sa na celom svete profesionalizovalo, Slovensko nie je výnimkou.
Jedno sú romantické predstavy a druhé realita. Z odvetvia vypadla celá jedna generácia
mladých ľudí. Tí, čo budú pokračovať v odvekej práci roľníka, musia byť vzdelaní, zruční, vytrvalí, len túžba po živote v obkľúčení
prírody nestačí.
Nielen počasie či trhy s agrokomoditami
sa podľa Gombára správajú chaoticky, chaotické sú aj pokusy stabilizovať ekonomické
rámce podnikania na pôde. Pôdu nemožno
chápať ako voľnú trhovú komoditu, ktorú
vlastník poľnohospodárovi prenajme a o rok
si to rozmyslí, žiada ju naspäť, pretože našiel
mladého hospodára, ktorý využije redistributívne platby na to, aby zdvihol nájomné. Po
chotári sa pritom pohybuje ako slon v porceláne, polia má zaburinené...
„Dva razy meraj a raz rež, žiaľ, na túto zásadu nedbáme a obávam sa, aby sa nenaplnilo príslovie, že cesta do pekla je dláždená
dobrými úmyslami,“ hovorí Maroš Gombár.
Môžu na ne doplatiť farmy, do ktorých sú
v tejto chvíli zainvestované nielen poctivo zarobené zdroje, ale aj životy dvoch generácií –
otcov zakladateľov a synov pokračovateľov.
Ak sa dnes hovorí o hmotnej zodpovednosti
politikov, mali by ju niesť aj za prijímanie strategických rozhodnutí. Niektoré z nich sú očividne zavádzajúce, kryté pálčivými heslami,
ale na hony vzdialené realite, ktorú prežívame,“ myslí si Maroš Gombár.

novia – Maroš a Roland. Začali z dvora, ale
pôda je tým základom, od ktorého sa všetko
odvíja. Ak sa roľník o ňu dobre stará, nikdy
nesklame. Prežívame roky, pre ktoré sú príznačné dlhé obdobia sucha, náhlych zrážok
a stieranie rozdielov medzi ročnými obdobiami. Dosiahnuť štandardne dobrú úrodu
a speňažiť ju na trhu poznačenom obrovskými výkyvmi cien, ktoré spôsobujú nielen
počasie, pandémie koronavírusu a najnovšie
aj vojna na Ukrajine, je čoraz komplikovanejšie.
A predsa sa dá hospodáriť rentabilne.
Pôda lepšie hospodári s vlahou, keď ju dokáže zadržať a odovzdať plodinám aj v núdznom bezzrážkovom období. Gombárovci
dosiahli zlepšenie jej fyzikálnych vlastností
o.i. pravidelným podrývaním. Narušili ním nepriepustnú podorničnú vrstvu a pôda skyprená v celom profile zachytí aj zrážky z búrok.
Cenná vlaha zostáva v pôde a ornica nie je
splavovaná.
Dôležitá je výživa na mieru rastlín, odvodzovaná od dopytu tej či onej plodiny a zásob živín v pôde, ktorá je dosycovaná nie ad
hoc, ale dávkovaná len v množstve, čo rastliny skonzumujú. Chce to, samozrejme, náležitú vybavenosť modernou technikou. Tu sa
prejavuje prínos druhého zo synov – Rolanda. Výkonné traktory, závesné náradie, kombajny, pozberové technológie a sklady – to,
čo je dnes očividné, prichádzalo krok po kroku.
„Je to dielo posledných
bezmála troch desaťročí, v ktorých sa odráža
naša životná a profesionálna
skúsenosť,“
skonštatuje s hrdosťou
Ivan Gombár.
Vyhodnotiť poľnohospodársku
sezónu
2021/2022 nebude jednoduché. Opäť to bol
suchý rok a mimoriadny
nedostatok zrážok sa
odzrkadlil aj na hektárových úrodách. Dlhodobé vklady do pôdy
však nesklamali pri kva- Fotogaléria v sídle spoločnosti Agro – Gombár dokumentuje cestu, ktorú urazila
spoločnosť za posledné tri desaťročia.
lite úrody.
Pravda, slnko nemilosrdne útočí na porasty kukurice? Aká bude
jeseň? „Uvidíme, urobili sme, čo sa žiadalo,
KONTAKT
v tejto chvíli je úroda otázkou zrážok. Tie sú
AGRO – GOMBÁR, s.r.o.
chaotické,“ lakonicky glosuje priebeh počaHlavná 7
sia Maroš Gombár. Verí v silu ľudského rozu941 31 Dvory nad Žitavou
mu premietnutú do technológií a správnych
systémov hospodárenia. Nemá rád, keď poKonatelia: Ing. Ivan Gombár
čúva reči o ekologickej katastrofe, naopak,
a Ing. Marián Gombár
treba jej predísť múdrym hospodárením. Čo
Tel.: +421/ 35/ 6484 305
je však múdre? Predstavy o ekologickom
e-mail: agrogombar1@gmail.com
hospodárení, ktoré majú symbolizovať výlučne len malé rodinné farmy, považuje za pre-

Alexander Szabó vzal
osud do vlastných rúk
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov
Zisk po zdanení

400 ha
5
105 988 eur

ktoré vyhodnocuje najlepšie
podnikateľské
výkony v poľnohospodárstve, skončil v kategórii súkromne hospodáriacich roľníkov na
druhom mieste. Začínal
skromne z troch hektárov. Ako vidno je to muž
činu.
Podnikateľský príbeh Alexandra Szabóa
je v mnohom príznačný
pre uplynulých tridsaťtri
ponovembrových rokov. Hovorí o tom, čo
dokážu ľudia s podnikateľským
talentom,
a tiež o tom, že naša
krajina si mohla udržať
sebestačnosť, keby vláFarmárska rodina Szabóovcov: otec Alexander, mama Margita a syn Sándor.
dy, čo sa vystriedali pri
robí muža mužom? Nuž, keď kormidle, roľníkom reálne pomáhali a nielen
vezme osud do vlastných rúk o tom rečnili.
Ako si predstavujeme modernú rodinnú
a poradí si s každou veľkou výzvou, ktorú život prináša. Alexander Szabó farmu? V Rakúsku či Nemecku obydlie farnemal ešte ani tridsať rokov, keď sa v Tekov- mára plynule prerastá do hospodárskych
ských Lužanoch rozpadlo tamojšie JRD Po- stavísk. Niečo podobné vidíme aj u Szakrok. V družstve vtedy pracovala celá rodina, bóovcov. Po rozpade družstva Szabó odkúotec bol zootechnik, mama kŕmičkou. Ale- pil jeden z hospodárskych dvorov, pozemky
xander začal ako traktorista, potom mal na pod ním majetkovo vysporiadal a časom
starosti sklad s náhradnými dielcami. Doma, sem presťahoval aj svoju rodinu.
Ak dnes Alexandrov najmladší syn Sánako to bolo typické na úrodnom slovenskom
juhu, vždy niečo pestovali a chovali.
dor ide v otcových stopách, nie je to náhoda.
Preto, keď sa Szabóovci ocitli pred otáz- Chlapec vyrástol na farme. Opakuje sa tak
kou, ako ďalej, bez väčších rozpakov sa trochu detstvo samotného Alexandra, ktorý
rozhodli hospodáriť samostatne. Pokúšali žil v starorodičovskom dvore, kde ho obklosa najprv s blízkymi a priateľmi o utvorenie povalo všetko domáce zvieratstvo, záhradružstva vlastníkov pôdy, kde by si vzájomne da plná zeleniny. Nebola to náhoda, že ako
vypomohli. Myšlienka to bola pekná, ale na- otec, tak aj syn si zvolili strednú poľnohospopokon každý išiel svojou cestou.
dársku školu. Pri voľbe životného povolania
Po vyše dvadsiatich rokoch obrába Ale- zvíťazilo prostredie, príklad rodičov.
Na Alexandrovi Szabóovi je sympatické,
xander Szabó v tekovsko-lužianskom chotári 400 hektárov pôdy a patrí k najlepším že necháva veciam zdanlivo voľný priebeh
hospodárom nielen v okrese Levice, ale aj a predsa v istom, podotknime v tom správna Slovensku. Veď v TOP Agro Slovensko, nom okamihu, urobí rozhodnutie, ktoré sa
ukáže správne. „Bol čas, keď som, ako sa
u nás vraví „čavargoval“, teda viedol veselý
mladícky život. Doprial som ho aj synovi, ale
s podmienkou, chlapče, urobíš si školu, aby
si vedel, keď príde čas, postaviť sa na vlastné nohy. No a vidíte, dnes hospodári zarovno
so mnou,“ hovorí otec hrdý na syna.
Alexander rozpráva svoj životný príbeh
v príjemnej pracovni, kde spracúva ekonomickú agendu rodinnej farmy jeho manželka
Margita. Kedysi pracovala v poisťovni a plynule prevzala do rúk ekonomiku hospodárstva. Z pracovne sa otvára pohľad na malý
anglický parčík, za ním vidno dobre udržiavané sklady, maštale, prístrešky pre stroje.
Nechce sa veriť, že sedíme v bývalom družstevnom kuríne. Szabóovci ho tak šikovne
prerobili, že dnes je tam administratíva aj roAlexander Szabó v sýpke plnej kukurice.

Čo

dinné sídlo. Všetko na farme majú pod kontrolou v každom okamihu.
Alexander sa od prvej chvíle usiloval
viesť klasické gazdovstvo. Pestoval zeleninu
a dodával ju do konzervární, kým sa trh so
zeleninou na Slovensku nerozpadol. Choval
spolu s otcom aj ošípané, celkom sa im darilo, veď predávali odstavčatá aj družstvám,
istý čas chovali aj mliečny dobytok. Lenže
cenové turbulencie urobili chov ošípaných aj
kráv úplne neekonomickým, odberatelia buď
platili mizerne málo za bravčovinu a mlieko,
alebo neplatili vôbec.
Nečudujme sa preto, že Alexander napokon skončil pri pestovaní obilnín, repky,
kukurice. V sledovanom súťažnom hospodárskom roku 2020/2021 mal výborné hektárové úrody pšenice – 7,277 tony, jačmeňa 5,241 tony, kukurice 11,68 tony a repky
3,974 tony. Pani Margita, všimnime si detailne vyrátanú úrodu kľúčových plodín, naozaj
vedie pedantne záznamy.
Alexander Szabó ešte aj dnes chová na
farme zo 20 ovečiek, desiatku ošípaných,
po dvore kotkodákajú sliepky. Sme skrátka
na gazdovstve, ale farmár vraví, že všetko
mohlo byť inak, keby štát a rezort viac prihliadali na to, čo žiadajú farmári na zlepšenie
podnikateľského prostredia. Teraz, keď sa
toľko rozpráva o ozelenení poľnohospodárstva, o potrebe pestovať miešanky, nastávajú niekedy paradoxné situácie. Keď nezaprší,
nemá zmysel siať medziplodiny. Okrem toho
v chotári sú pôdy, ktoré držia vlahu lepšie,
iné horšie. Platí, že farmár mieni, ale počasie
mení, no úradník sa drží smernice ako kliešť.
A tak, ak vyseje medziplodiny na inom pozemku, pretože príroda zasiahla ako len ona
vie, byrokrat to za ten svet nevie pochopiť.
Rovnako dlho trvajú pozemkové úpravy,
hospodárenie na náhradných pozemkoch.
Ešte šťastie, že tekovskí samostatne hospodáriace roľníci a miestne družstvo sa vedia
čestne medzi sebou dohodnúť. Čo však robia tí, čo by raz a navždy mali dať veci do
poriadku, aby roľníci mohli robiť svoju prácu
najlepšie ako vedia?

Margita Szabóová vedie o rodinnej farme pedantne
účty.

KONTAKT
SHR Alexander Szabó
J. A. Komenského 246/53
935 41 Tekovské Lužany
Tel.: +421/ 36/ 7723 603
e-mail: szabo.shr@gmail.com
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V Kráľovej pri Senci draho
nakupujú, čo lacno vyrobili
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Výmera pôdy, na ktorej sa pestujú zemiaky a zelenina

S

6 400 ha
2 500 ha

lovenských zeleninárov od kolapsu z dôvodu
enormného
nárastu
cien elektrickej energie zachránila neúroda
v Európe. Ak by sucho nezasiahlo celý
kontinent a produkcia
zeleniny by bola nadpriemerná, ceny by
padli a ohrozili aj etablovaných pestovateľov.
Hovorí to Juraj Mačaj
z najväčšej slovenskej
pestovateľskej skupiny
zameranej na produkciu
zeleniny.
Juraj Mačaj: Elektrickú energiu z bioplynovej stanice dodávame do siete za
Skupina Agromačaj garantovanú cenu, ktorá je momentálne jedna štvrtina z trhovej ceny.
disponuje klimatizovanými skladmi pre vlastné zemiaky, cibuľu, porovnať s tým v roku 2017. Minuli sme tak
mrkvu, petržlen a cesnak s kapacitou 75-ti- o štyridsať percent závlahovej vody viac ako
síc ton. Každú tonu produkcie je potrebné vlani. Ak sme sa v minulosti nad spotrebou
po zbere schladiť na štyri stupne Celzia a pri elektrickej energie toľko nezamýšľali, teraz
koreňovej zelenine dokonca na nulu. To zna- máme rozpočítanú jej spotrebu na každú
mená minúť obrovské množstvá elektrickej jednu činnosť, každý jeden kilogram a druh
energie na vychladenie a následné dlho- zeleniny,“ hovorí Juraj Mačaj.
Vďaka tomu vedia, že „kubík“ vody k osidobé uskladnenie produkcie. „Do konca júna
2022 sme disponovali zazmluvnenou cenou vovej kukurici či pestovanej zelenine ich vyjelektrickej energie. Od júla sme na spotovej de na 0,8 eur. Minuloročné náklady pritom
cene. Uzatvoriť nový kontrakt pri aktuálnych dosahovali 0,4 eur. Aby získali v tomto roku
cenách elektriky nemá zmysel a tak platíme z polí štandardnú úrodu, dopravili na polia
sumu, ktorú vygeneruje burza. Podľa odhadu sedem miliónov kubíkov vody. Ide o približne
za rok 2022 len za elektrickú energiu zapla- jednu tretinu z aktuálnej spotreby závlahovej
tíme o 4,6 milióna eur viac ako v roku 2021,“ vody na celom Slovensku.
„V rámci šetrenia elektrickou energiou
tvrdí Juraj Mačaj.
Pri prepočte nákladov na produkciu ze- sme preberali rôzne alternatívy. Napríklad
leniny to znamená, že priemerné vzrástli len sme mali záujem menej ventilovať sklady či
v dôsledku nárastu cien elektrickej energie zvýšiť v nich teplotu. Technicky to však nie
o 12 percent. Mimoriadne však stúpli aj ceny je možné. Takéto rozhodnutie sa okamžinafty, chémie, obalových materiálov a v pod- te prejaví na kvalite produkcie,“ presviedča
niku pristúpili tiež k úprave miezd bezmála podnikateľ.
Najväčší slovenskí zeleninár verí, že ich
šiestich stoviek zamestnancov. „Celkovo
nám vzrástli náklady o 30 percent. Sme plne podržia zákazníci, ktorí budú ochotní akcepv rukách trhu a jediná možnosť, ako prežiť tú- tovať nárast cien tým, že v obchode upredto situáciu bez väčšej ujmy, je pretlačiť vyš- nostnia produkt zo Slovenska. „Začali sme
šie náklady do odbytových cien zeleniny,“ robiť opatrenia, no ich efekt sa prejavuje
postupne. My však krvácame teraz,“ upopresvedčuje Juraj Mačaj.
Ako sa senecký pestovateľ pozerá na zorňuje.
možnosť ušetriť drahú elektrickú energiu
spôsobom minimálneho využitia skladov
a v umiestnení produkcie na trh ihneď po
zbere? „V našom prípade to nie je reálne. Trh
jednoducho naše množstvá nie je schopný
absorbovať. Napríklad naša ročná produkcia cibule dosahuje 38-tisíc ton. Odberatelia
však vedia umiestniť maximálne 3 500 ton
mesačne,“ vysvetľuje.
To, že dnes dokážu profitovať z vyšších
európskych cien zeleniny je najmä z dôvodu
eliminácie dôsledkov sucha. Všetky pestovateľské plochy zeleniny v spoločnosti intenzívne zavlažujú a tak sa im aj v extrémnom
roku podarilo dosiahnuť priemerné úrody.
„Obrovské sucho, ktoré nás zasiahlo, sa dá Ročná produkcia cibule dosahuje 38-tisíc ton.
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Hlavné zásahy sa, samozrejme, týkajú
energetiky. Už jedenásť rokov prevádzkujú v Kostolnej pri Dunaji bioplynovú stanicu, ktorej ročná výroba sa približuje úrovni
spotreby hospodárskeho dvora vybaveného
skladmi a baliacimi linkami. „Elektrickú energiu z bioplynovej stanice dodávame do siete
za garantovanú cenu, ktorá je momentálne
jedna štvrtina z trhovej ceny. To, čo za 136
eur dodávame do siete, obratom kupujeme
za 600 eur za KWh. Momentálne sa snažíme zabezpečiť prepnutie výroby na našom
hospodárskom dvore na vlastnú elektrickú
energiu. Prinesie nám to nezávislosť a stabilitu. Proces však nie je jednoduchý a preto
už mesiace o tom komunikujeme s distribútorom,“ hovorí Juraj Mačaj.
Z hľadiska ekonomiky im v tomto roku
pomohlo, že sa pri zelenine orientujú len
na päť plodín. Úplne upustili od produkcie
tekvice, cukety, melónu, kapusty, karfiolu,
kalerábu či papriky. „Pri týchto plodinách
sme dosiahli v roku 2021 vysoké straty. Išlo o strategické rozhodnutie a orientáciu na
plodiny, ktoré pestujeme dlhodobo. Ukazuje sa, že všetko je tak náročné na investície
a ľudské kapacity, že istá forma špecializácie
na hlavný biznis je nevyhnutná. Skúsili sme
diverzifikáciu do množstva plodín, no dá sa
povedať, že sme to zvládli len s ťažkosťami
a tie sú potom na úkor hlavných plodín. To
sme nechceli,“ ubezpečuje Juraj Mačaj.
Z dôvodu aktuálnej energetickej krízy
skupina Agromačaj pozastavuje v najbližšom
období všetky investičné akcie a do budúceho roka vstupuje s výmerou špeciálnych
plodín o pätnásť percent nižšou ako v tomto
roku. Cieľom je orientácia na efektívne plodiny a úsporné energetické riešenia.

Od tohto roku sa skupina Agromačaj z hľadiska
zeleninárstva špecializuje na pestovanie zemiakov,
cibule, mrkvy, petržlenu a cesnaku.

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

O prácu v PD Neverice
majú ľudia záujem
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov
Produktivita práce z pridanej hodnoty na pracovníka

B

3 427 ha
70
31 189

ohatá a rôznorodá je
činnosť PD Neverice.
Družstevníci
chovajú
dojnice, mladý dobytok, ovce
aj kozy, majú dokonca aj danieliu oboru. Pestujú obilniny,
slnečnicu, kukuricu i krmoviny.
Vyrábajú si vlastne osivá, využívajú svoju miešareň kŕmnych
zmesí, disponujú najmodernejšou technikou, veľkými skladmi
a vlastným vykurovaním slamou
pre dielne aj administratívnu
budovu. Dokonalý poriadok
a organizácia práce vládne na
všetkých hospodárskych dvoroch aj na poliach. „Ľudia, ktorí V celom areáli PD Neverice vládne poriadok.
tu pracujú, sa určite nemajú zle.
Snažíme sa im dať nadpriemerný plat, odme- v reálnom čase“, vraví predseda a dodáva:
ny a v súčasnom ťažkom období im dorovná- „Keďže máme vlastné sklady, môžeme úrovame aj infláciu. Starostlivosť o zamestnan- du predávať počas celého roka. Ceny sa stácov je skutočne na vysokej úrovni. Aj preto le menia. Repku sme predali od 630 do 830
nemáme problém zohnať spoľahlivých ľudí, eur za jednu tonu.“
dokonca aj do živočíšnej výroby sa nám saIng. Peter Horňáček si starostlivo vedie
mi hlásia. Dostávame viac žiadostí o prijatie, záznamy o úrodách za celé svoje pôsobenie
ako je voľných miest. Môžeme si teda aj vy- vo funkcii: „Tento rok sme mali o 3 000 ton
berať, keď nám naši zamestnanci odídu kon- obilia viac ako v minulom. Repky bolo približcom roka do dôchodku,“ pochvaľuje si pred- ne rovnako. Na 700 ha sme dosiahli hektárovú úrodu repky štyri tony, pričom priemer
seda družstva Ing. Peter Horňáček.
Na dobré platy je potrebné si zarobiť. Na v štyroch okresoch nitrianskeho regiónu
jednej strane sú dôležité príjmy z produkcie, (Zlaté Moravce, Nitra, Šaľa, Topoľčany) bol
na druhej strane pomáha rozumné narábanie 3,73 t/ha. Veľmi dobrá bola úroda ozimnéso zdrojmi. Na jeseň v roku 2021 boli priaz- ho jačmeňa – 8,50 tony, raž sypal 7,58, ovos
nivejšie podmienky na sejbu komodít ako 4,97 tony z hektára. Aj úrody pšenice prev roku 2020. Vyrobené komodity sa predávali siahli okresný priemer, len jarnému jačmeza vyššie realizačné ceny. Boli síce vyššie aj ňu sa veľmi nedarí. Slnečnica by mala dať
ceny vstupov, ale náklady v družstve nepre- aspoň priemernú úrodu, zhodou okolností
výšili príjmy. „Aj tento rok to zatiaľ vyzerá na sme ju tento rok zasiali tam, kde je dostaplusový hospodársky výsledok. Hnojivá sa tok spodnej vody. Problémom bude, ako aj
nám podarilo zakontrahovať ešte na jar, keď v iných regiónoch, kukurica. Časť z toho, čo
boli ceny trochu nižšie. Nebudeme teda mať bolo siate na zrno, ide do siláže. Ak zostane
také vysoké náklady, ako keby sme to riešili z toho, čo necháme, aspoň 4-5 ton, budem
šťastný. Je to menej ako polovica než býva
v iných rokoch. Výhodu máme v tom, že siláž
využijeme pre dobytok. Inde to ide do bioplynových staníc,“ hovorí.
Viac ako 800 kusov dobytka, z čoho
je 360 dojníc, potrebuje pripraviť zásoby
na celý rok. „Aj keď bola cena mlieka v júli 42 centov, ešte stále nestačí. Pri terajších
cenách vstupov by to malo byť aspoň 45
centov za liter. Časť krmív si síce vyrobíme
sami, ale musím počítať cenu, za ktorú by
som to mohol predať, nie výrobné náklady.
Aj o túto cenu sme museli tvrdo bojovať, lebo
nám nedávali príplatky za tuk či bielkovinu.
Pritom sme v okrese už len traja, čo vyrábame mlieko. Dodávame 7 000 litrov denne a aj
pri týchto lepších cenách je to stále stratové,
časť zisku z rastlinnej výroby ide do živoDušan Kováč pripravuje pôdu pod repku na jednom
z najnovších traktorov značky Fendt 942 Vario z rady
číšnej,“ povzdychne si predseda a upozorní
aj na ďalšie zvieratá, ktoré však už nemajú
400. Je navádzaný navigačným systémom cez satelit
produkčné funkcie. „Ovečky máme ako živé
s využitím náradia Centaurus od Amazonu, ktoré je
kosačky v areáloch podniku. Danielia farma
kombináciou podryváku a diskov.

má 36-ročnú históriu, ale záujem je už oveľa nižší. Väčšina danielej zveri na Slovensku
pochádza od nás, teraz už ich držíme viac-menej kvôli tradícii.“
Keďže všetko stojí a padá na úrode na
poliach, mechanizácia musí byť podľa možnosti tá najlepšia. Moderné stroje sú veľmi
výkonné, traktory so satelitným navádzaním
sa postarajú o úspory pri sejbe či pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a hnojení.
Veľa sa šetrí na pracovnej sile a čase. „To,
čo sme kedysi silážovali jeden a pol mesiaca, teraz zosilážujeme za týždeň. Nehovoriac
o tom, ako dlho trvala sejba alebo postreky.
Teraz sa robí všetko v krátkom čase, dôležité
je, aby bolo vhodné počasie. Tento rok sme
dokončili žatvu 22. júla. Takú skorú a rýchlu
žatvu si ani nepamätám,“ vysvetľuje predseda a upriami pozornosť na problém s pôdou:
„Je na ňu veľký tlak. Ľudia potrebujú uložiť
peniaze a snažia sa investovať do pôdy. Tento rok stratíme pravdepodobne 115 ha. Robíme opatrenia, aby sme o pôdu neprichádzali,
ale či sa nám to podarí, alebo nie, ťažko povedať. Nedokonalá je aj legislatíva, napríklad
s vydávaním pôdy do náhradného užívania
podľa zákona 504/2003 Z.z. nám nikto nevie zodpovedne poradiť, je to nedotiahnuté,
vzniká nám s tým veľa problémov.“

Mariana Krchňavá sa stará o dojnice. V Nevericiach
chovajú Slovenský strakatý dobytok, ktorý je mierne
prekrižovaný červeným holštajnom.

Sklady na farme v Slažanoch má na starosti
Dana Páleníková.

KONTAKT
PD Neverice
951 72 Neverice
Predseda: Ing. Peter Horňáček
Tel.: +421/ 37/ 6315 213
e-mail: sekpdneverice@gmail.com
top agro 2021/2022
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Veselé paradajky z GreenCoopu
rastú pod priamym slnkom
Pestovateľská plocha
Produkcia paradajok
Tržby
Počet zamestnancov

25 ha
10 000 ton
20 mil. eur
500

Na

začiatku bol jediný skleník, ktorý položil základ zaujímavého
podnikania v rámci spoločnosti Fruitland. „Zakladateľmi sme boli štyria
mladí chlapci, všetci pod 30 rokov. Písal sa
rok 2006. V skleníku sme začali pestovať
paradajky na 1,5 ha. Po postupnom založení ďalších skleníkov na južnom Slovensku
sme ich spojili do spoločnej organizácie výrobcov GreenCoop družstvo. Jeho členmi
sú aj ocenené podniky v rámci súťaže Top
Agro 2021/22 – Agrotrend Kolárovo, s.r.o.
a TopToma Dunajská Streda, s.r.o. Do združenia GreenCoop patria ešte aj ďalšie farmy:
Primafruit, a.s., Fruitland, s.r.o., Tomagro,
s.r.o a Greencoop Hungary z Maďarska.
Všetky produkujú paradajky v skleníkoch,“
vracia sa do histórie Zsolt Bindics. Je predsedom družstva, ktoré je najväčšou organizáciou výrobcov paradajok na Slovensku
– produkuje tretinu ich domácej spotreby.
S 500 zamestnancami dosahuje ročné tržby
20 miliónov eur. V skleníkoch na hydropónii
pestujú viac ako 20 odrôd paradajok.
„Základná myšlienka bola mať vlastnú
produkciu zeleniny, o ktorú je záujem na domácom trhu. V tom čase to boli paradajky,
pri ktorých sme videli možnosti rastu. Našu koncepciu sme postavili na vybudovaní
skleníkového hospodárstva s minimálnou
ekologickou záťažou. Dôsledne využívame
obnoviteľne zdroje geotermálnej a slnečnej
energie, ktorých je na Žitnom ostrove dostatok. Geotermálne vrty dodávajú teplo. Okrem
teplej vody sme narazili aj na vlastný zdroj
metánu. Výhodné pestovateľské podmienky
zabezpečuje aj kvalitná zásoba podzemnej
vody na zavlažovanie a minimálne dvetisíc
hodín slnečného svitu za rok,“ dodáva Zsolt
Bindics.
Na rozdiel od pestovateľov, ktorí sa sústredili na celoročné pestovanie a dodávky paradajok, teda aj cez zimné obdobie,
v GreenCoope svoj výrobný cyklus nastavili
tak, aby maximálne využili lokálne podmien-

ky na hospodárnu, efektívnu a udržateľnú
výrobu. Prirodzené slnečné svetlo počas
pestovania síce skracuje výrobný cyklus, ale
obdobie nedostatočného svitu netreba doplňovať umelým osvetlením. Vďaka prirodzeným slnečným lúčom majú paradajky svoje
nezameniteľné chute. Využitie obnoviteľných
zdrojov energie s dôrazom na ekonomickú
udržateľnosť a hospodárnosť má v súčasnosti i v budúcnosti pri čoraz viac sa prehlbujúcej energetickej krízy a očakávanej cenovej
vojne ešte väčšie opodstatnenie.
„Vďaka maximálnemu využitiu obnoviteľných zdrojov naše združenie produkuje
o 15-tisíc ton oxidu uhličitého menej ako tradiční skleníkoví pestovatelia porovnateľnej
veľkosti. Ani použitú závlahovú vodu nevypúšťame do prírody, po zrecyklácii ju dopĺňame o živiny a znovu ju používame. Ešte viac
to znižuje náklady na chod skleníkov. Výroba
na hydropónii (na kokosových vláknach a minerálnych substrátoch) prebieha v uzavretom
ekologickom režime, s biologickou ochranou
proti škodcom a chorobám, s využitím zásad
precízneho poľnohospodárstva. A hoci niektorí spochybňujú správnosť pestovania bez
pôdy, tento systém má aj z hľadiska ochrany
prírody jednoznačne pozitívne efekty,“ presvedčuje predseda.
Pracovné postupy a pestovateľské procesy riadia na základe digitálne zbieraných
a spracovaných dát, pritom všetky úkony
a pohyby tovarov sú zaznamenané a majú
svoju digitálnu stopu. V GreenCoope je celý
proces od výsadby až po expedíciu produktov postavený na environmentálne prijateľných postupoch a funguje na základe prepojených a okamžite dostupných údajoch
zdieľaných medzi podnikmi aj v rámci spoločnej logistiky. Majú otvorený centrálny informačný systém pre obchod, účtovníctvo,
financovanie a logistiku, ktorý je pre členov
online dostupný. Umožňuje kontrolovať sa aj
navzájom, čo je zárukou vzájomnej dôvery,
spravodlivosti a dlhodobej spolupráce.
Z hľadiska ďalšieho smerovania
družstva Zsolt Bindics vyzdvihuje
nevyhnutnosť investovania do zvyšovania efektívnosti a produktivity.
Už existujúci centrálny informačný
systém chcú v družstve doplniť online získanými údajmi priamo z pestovania, napríklad na identifikáciu
škodcov v záujme včasného zásahu. K tomu bude potrebné použiť
aj umelú inteligenciu, ktorá na základe zadaných údajov identifikuje
problém, pošle o tom hlásenie do
centrály a po potvrdení správnosti
sa automaticky bude učiť. Pri 15 km
dlhých radov pestovaných paraVďaka využívania prirodzeného slnečného svetla paradajky majú
dajok (toľko ich totiž majú v celom
družstve) to bude určite významný
svoju nezameniteľnú chuť.
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Predseda družstva Zsolt Bindics: na vybudovanie
skleníkového hospodárstva dôsledne využívame
dostupné obnoviteľne zdroje geotermálnej a slnečnej
energie.

posun. Ďalší smer rozvoja vidia v robotizácii doteraz manuálnej zelenej práce, ako je
napr. strihanie listov, zber paradajok atď. Na
riešenie nedostatku pracovných síl by chceli
automatizovať ďalšie manuálne činnosti, aby
ešte viac odbúrali namáhavú prácu. V súčasnosti sú tieto procesy ešte v štádiu pokusov,
ale vzhľadom na obrovský vývoj v tejto oblasti o pár rokov možno očakávať konkrétne
riešenia. V logistike už tri roky vyvíjajú vlastný
podnikový softvér na riadenie balenia tovarov, kde neustále vylepšujú chod systému.
„Musím však dodať, že naše združenie nie
je len o optimalizácii podnikových procesov,
ale stojí predovšetkým na troch humánnych
pilieroch: spokojný zákazník, spokojný zamestnanec a spokojný pestovateľ,“ zdôrazňuje Zsolt Bindics.

Spracovanie a balenie paradajok zabezpečuje
automatická linka bez súčinnosti ľudských rúk.

KONTAKT
GreenCoop družstvo
Budovateľská 7194
92101 Dunajská Streda
Predseda: Zsolt Bindics
e-mail: 1bindics@gmail.com
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Zdenek Černay: mladí mi robia
radosť, sú samostatní
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet pracovníkov
Obrat
Zisk
Produktivita práce na pracovníka

P

1 705 ha
41
5 379 286 eur
376 879 eur
131 202 eur

rvej generácii slovenských rodinných farmárov
dorástli deti do veku, keď
vylietajú z rodinného hniezda.
Senecký farmár Zdenek Černay už prenechal manažment
farmy plne na svojich potomkov – dcéru Kristínu, ktorá vyštudovala právo na UK v Bratislave a syna Erika, absolventa
Technickej fakulty SPU Nitra.
Manažérsky trojlístok dopĺňa
Jozef Kadnár, ktorý bol viac ako
dve desiatky rokov Černayovou
pravou rukou.
Odovzdávanie moci a s ňou
aj zodpovednosti za všetko, čo Nové vedenie: Jozef Kadnár (zľava), Kristína Harvano-Černayova a Erik
prináša podnikanie na pôde, Černay – skúsenosť, precíznosť, inovatívnosť.
prebiehalo zhruba poldruha roka, počas ktorého nové vedenie, tak trojlíst- robili najlepšie rozhodnutie. Napríklad v roku
ku vraveli zamestnanci farmy, alebo mladí, 2021 nestíhali zavlažovať porasty zemiakov
ako ich nazýval otec, začalo prijímať vlastné a cibule, pretože boli svojou plochou nad
rozhodnutia so všetkými rizikami. S otcom mieru výkonu závlah. Tie totiž museli dávať
konzultovali len veci, kde si neboli celkom is- životodarnú vodu aj osivovej kukurici.
„Poučili sme sa, a tohto roku sme znížili
tí. Počnúc rokom 2022 už leží zodpovednosť
výmeru zemiakov aj cibule, aby závlahy priplne na ich pleciach.
Aj s odstupom relatívne krátkeho času niesli maximálny efekt každej plodine. Platí,
vidno, že otec spravil dobre, keď sa nebál že menej je niekedy viac a že promptnú kopodnik zveriť svojim nasledovníkom. Nebýva rekciu prináša vlastná, hoci aj negatívna skúto jednoduché rozhodnutie, veď Zdenek Čer- senosť,“ objasní Kristína.
Keď otec tohto roku prechádzal chotánay ho urobil rok po šesťdesiatke, keď mnohí
sa cítia byť na vrchole síl. „Lenže, najväčším rom, pochválil deti, že vyzerá lepšie, krajšie
umením v živote je odísť v pravú chvíľu a po- ako za jeho čias. Úprimne vyslovené uznanie
zrieť sa na nové príležitosti, ktoré ponúka ži- svedčí o tom, že potomkovia idú správnou
cestou. Bola to pocta aj pre Jozefa Kadnávot,“ vraví.
Zdenek Černay si našiel nové životné ak- ra, ktorý má pod palcom réžiu poľných prác.
tivity. Teraz dokončuje prestavbu Červeného Pravda, všetko úsilie poľnohospodára sa
majera neďaleko moderného hospodárske- zhodnocuje predajom dopestovaných ploho dvora, kde už gazdujú jeho deti. Otec len dín. Ukázalo sa, že jablká nepadli ďaleko od
zdanlivo vstúpil do iného sveta, keď sa dal stromu. Farma aj v novej réžii predávala repdo pedantnej obnovy starých majerských ku, pšenicu a ostatné produkty v čase, keď
budov a pristavil k ním penzión. Vzniklo ele- ceny kulminovali. Počkať si na cenu umožňogantné nádvorie vítajúce hostí teplou tehlo- valo dobré skladové zázemie, no treba mať
pevné nervy a vystriehnuť onen správny čas.
vočervenou farbou.
Súčasník sa ocitá akoby o 250 rokov späť Dá sa tomu naučiť? „Dá, keď dianie na trhu
v dobe Mihalya Esterházyho, zakladateľa trpezlivo vyhodnocujete a keď máte vedľa
hospodárstva. V tôni mohutnej dvesto ročnej seba taký „poradný orgán“, akým je náš otec
lipy zakladateľ rodinnej farmy buduje most s jeho bohatou skúsenosťou,“ poznamená
medzi minulosťou a súčasnosťou. Obnovený Kristína.
K dobrému manažovaniu patrí investovaarchitektonický komplex akoby vravel: súčasťou prosperujúceho poľnohospodárstva nie. Za kľúčové rozhodnutia považuje manaje usporiadaná krajina s krásnou architek- žérsky trojlístok to, že realizovali schválené
túrou. A Černayovým deťom Červený majer projekty a proces obstarávania na obnovu
akoby odkazoval: múdro a smelo podnikaj- závlah v hektickom čase covidu, ktorý vyte, lebo len tak vytvoríte zdroje na realizáciu striedala ešte búrlivejšia a neistejšia doba
svojich veľkých túžob.
vojny na Ukrajine. Farma zakúpila nedávno
Kristína Harvanová Černayová vraví, že nový traktor, vsadila na osvedčenú americosamostatňovanie podchvíľou pripomínalo kú značku. „Ak stroj ide bez porúch 28-tisíc
plávanie v studenej vode. Prekvapilo ju, že motohodín, vieme, že nás nesklame ani nový
otec sa do prevádzky farmy v réžii svojich traktor,“ zhodnotí Jozef Kadnár.
nasledovníkov nemiešal, nanajvýš naznačil,
Efektívnym manažérskym rozhodnutím je
ako by to urobil on. Prizná, že niekedy neu- tohtoročná investícia do fotovoltiky, slneč-
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nej elektrárne s ročným výkonom 108 MWh.
Ide o Erikov podnikateľský nápad, ktorý bol
zrealizovaný v rekordne krátkom čase dvoch
mesiacov. Bol odpoveďou na prudké zdražovanie cien energií. Inžinier s technickým
vzdelaním si rýchlo prerátal, že pri súčasných
cenách, keď spotreba energie na klimatizáciu skladov, pozberovú úpravu plodín a iné
činnosti vyjde na 70-tisíc eur, sa investícia za
80-tisíc eur vyplatí. Pôvodne vychádzala návratnosť najprv na sedem, potom na tri a pol
roka. Lenže vojnou na Ukrajine vyhnané ceny úplne zmenili situáciu na trhu s energiami
a vôbec pohľad na budúcnosť poľnohospodárstva, ktoré je obrovským žrútom energií.
Záber z dronu dnes ukazuje, ako sa Erikovi Černayovi podarilo na 450 metroch
štvorcových zapriahnuť slnko do služieb
farmy prostredníctvom fotovoltických panelov. Nebol to ani tak technický oriešok, ako
manažérsky, pretože najťažšie bolo získať
súhlas na vstup do prenosovej siete. Ale
farma napokon povolenia dostala. Životnosť
elektrárne je 15 rokov, mať toľko rokov lacnú
energiu, znamená významné posilnenie konkurencieschopnosti firmy, pretože vyhráva
ten, kto má nižšie náklady.
Kristína Harvanová Černayová dáva do
pozornosti ešte jeden dôležitý moment, ktorým je pestovanie spolupatričnosti zamestnancov k farme. Po skončení žatvy urobili
moderné dožinky, nazvali ich Family Day.
Podávali sa pečené prasiatka, guláš, domáce koláče a pre deti boli pripravené atrakcie.
Ale najmä bola tu príležitosť neformálne sa
viac spoznať, vymeniť si názory na to, čo
bežný pracovný deň neumožňuje.
Urobiť správne rozhodnutie nie je ľahké.
Zdenek Černay naň našiel odvahu v správnom čase. Vraví, že k umeniu správne žiť
patrí dať šancu vlastným deťom v správnom
okamihu. Farme s mladým manažmentom sa
darí, v Top Agro v kategórii SHR skončila na
treťom mieste. Blahoželáme.

V tôni mohutnej dvestoročnej lipy Zdenek Černay
buduje most medzi minulosťou a súčasnosťou.

KONTAKT
Zdenek Černay, SHR
Slnečná 4
903 01 Senec
Mobil: +421/ 905 905 962
e-mail: info@cernay.sk
www.cernay.sk

Energetickú neistotu znižujú
v Sokolciach vlastnými riešeniami
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet ošípaných
Ročná výroba mlieka

P

6 800 ha
2 800 ks
7 mil. litrov

oľnohospodárske
družstvo v Sokolciach má vysokú
spotrebu energií. Vyplýva to z ich širokého
výrobného zamerania.
Veď okrem chovu hovädzieho dobytka, ošípaných či hydiny prevádzkujú aj vlastný mlyn, pekáreň, rozrábku mäsa či
výrobňu kŕmnych zmesí. Nárast cien energií
od minulého roka vnímajú s obavami a preto
začali realizovať opatrenia, ktoré im do budúcnosti ušetria finančné Živočíšna výroba sa podľa predsedu družstva Petra Lelkesa podieľa na spotrebe
prostriedky.
elektrickej energie až 70 percentami.
V záujme priameho
zníženia nákladov na elektrickú energiu in- ňami, kde okrem mäsa ponúkajú aj pekárenvestovali na začiatku roka do fotovoltických ské výrobky, múku a múčne zmesi z vlastnej
panelov. Umiestnili ich na budovách stredis- produkcie.
Peter Lelkes má záujem vytvoriť zo Soka pozberovej úpravy rastlinných komodít.
Inštalovaný výkon dosahuje 110 kWh a cel- koliec podnik, ktorý bude čo najviac enerková investícia presiahla 120-tisíc eur. Rozší- geticky samostatný. Pri produkcii niektorých
renie vlastnej výroby elektrickej energie plá- komodít to ide ťažko. Jednou z energeticky
nujú aj v nasledujúcom období. Majú záujem najnáročnejších plodín je kukurica, ktorú tremodernizovať dva kravíny, na ktorých stre- ba dosúšať na požadovaný stupeň vlhkosti.
chách má byť umiestnená fotovoltická elek- Pri postupnom náraste cien plynu, ktorý ešte
tráreň s výkonom prevyšujúcim 200 kWh. zosilnel po ruskej agresii voči Ukrajine, došlo
Realizácia projektu závisí od toho, či bude na jar v Sokolciach k zmene osevného poich žiadosť úspešná vo výzve z Programu stupu. Výmera zrnovej kukurice medziročne
rozvoja vidieka, ktorá bola uzavretá na za- klesla z 1 400 na aktuálnych 1 200 hektárov.
Plochy vyčlenené na pestovanie kukurice
čiatku leta.
Živočíšna výroba sa podľa predsedu osiali slnečnicou a sójou.
„Chýba nám plnohodnotné riešenie, ktodružstva Petra Lelkesa podieľa na spotrebe
elektrickej energie až 70 percentami. Oba- ré by nahradilo plyn pri sušení kukurice iným
vy z vývoja cien elektriny, ale aj neustále energetickým médiom. Ideálne biomasou,
zaostávanie realizačných cien za rastúcimi ktorú si vieme vyrobiť. Verím, že sa funkčné
nákladmi stoja za nedávnym rozhodnutím ra- riešenie objaví na trhu čo najskôr. My si túpídne obmedziť chov ošípaných. Početnosť to možnosť určite všimneme medzi prvými,“
prasníc klesla zo 600 na 150 kusov. Aktuálne sľubuje Peter Lelkes.
udržujú len stav, ktorý je nevyhnutný na ich
Náklady na sušenie kukurice sa môžu
vlastnú finalizáciu. Družstvo disponuje roz- v najbližších mesiacoch vyšplhať až na osem
rábkou bravčových polovíc a troma predaj- eur za tonu a percento vlhkosti. Ešte pred ro-

kom to bolo 2,5 eur. Pri zmene vlhkosti z 20
na 14 percent ide o náklad na sušenie tony
kukurice vo výške 50 eur. Obrovské peniaze,
ktoré prinútia každého poľnohospodára zamýšľať sa nad efektívnosťou jej výroby.
Pri náhrade nafty sa riešenia zatiaľ neponúkajú. Elektrické traktory sú zatiaľ hudbou
ďalekej budúcnosti a tak je dôležité mať vytvorené aspoň jej dostatočné zásoby, aby
výroba nezastala. „Mali sme obavu, či nám
nevypadnú počas žatvy dodávky pohonných
hmôt. V niekoľkých prípadoch nám doviezli
menej, ako sme objednali a nervozita, že nabudúce nepríde vôbec nič, bola počas žatvy
prítomná. Samozrejme, v tejto situácii nikto
nešetrí a nepýta sa na cenu. Poľné práce musia byť urobené a zostáva len dúfať, že nafta
dorazí,“ hovorí Peter Lelkes.
Podobnú neistotu zažívali aj z dôvodu
dodávky techniky. Starší kombajn na jeseň
predali a v zapätí objednali nový. Termín
dodania bol máj 2022. Tak ako pri automobiloch, aj poľnohospodárska technika však
zažíva rekordné dodacie termíny. Na samohybné stroje ako traktory, teleskopické manipulátory, kombajny, rezačky či postrekovače
poľnohospodári pre nedostatok niektorých
súčiastok, no aj rekordný záujem o modernizáciu techniky v západnej Európe, čakajú približne rok. Lepšia situácia je pri závesných,
nesených a ťahaných strojoch.
„Na jar nám oznámili, že kombajn namiesto mája dorazí až v septembri. Dodávateľ vtedy urobil všetko preto, aby sme ho
dostali pred žatvou, ale sme tomu už neverili.
Nový stroj dorazil 30. júna a hneď sa zapojil
do zberových prác,“ spomína Peter Lelkes.
Žatvu nakoniec uzavreli s lepšími výsledkami, ako očakávali v čase, keď podpisovali
zmluvy s odberateľmi produkcie. V tom období pristupovali k predpokladaným dodávkam opatrne. Dnes sú vzhľadom na podmienky pestovateľského ročníka spokojní
s úrodou jačmeňa či tvrdej pšenice. Štandardný výsledok 3,7 ton z hektára dosiahla
aj repka.
Predseda Peter Lelkes je presvedčený, že
stabilite úrod letných plodín pomohlo v relatívne suchom roku množstvo organickej
hmoty, ktorú vďaka chovu hovädzieho dobytka a hydiny do pôdy každoročne vracajú.
Ale ak je extrémne suché a mimoriadne horúce obdobie, ako bol tohtoročný júl, plodinám
zberaným na jeseň nepomôže ani vyhnojená
pôda. Situáciu môže zachrániť len vlaha a tá
sa nedá ničím nahradiť. V Sokolciach majú
obavu, že takéto pestovateľské ročníky budú čoraz častejšie, čo ich stavia pred otázku,
ako sa s tým vyrovnať napríklad z hľadiska
prípravy objemových krmív.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo Sokolce
Roľnícka 64
946 17 Sokolce
Predseda: Ing. Peter Lelkes
Tel.: +421/ 35/ 7780 051
e-mail: pdsokolce@pdsokolce.sk
Vzhľadom na podmienky pestovateľského ročníka sú v Sokolciach s úrodami spokojní.
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V Chynoranoch sa ošípaných
ani mlieka nevzdávajú
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Výmera ornej pôdy
Počet ošípaných vo výkrme
Počet zamestnancov
Produktivita práce z pridanej hodnoty na pracovníka

Z

3 027 ha
2 995
1 839
110
25 925 eur

ačiatkom roka 2019
sa predsedom predstavenstva a predsedom PD v Chynoranoch
stal Ing. Róbert Šmatlák.
Hoci je plný energie a nápadov, nepustil sa hneď do
rušenia existujúcich výrob.
Ako bývalý zootechnik sa
nespreneveril zvieratám a aj
napriek rôznym problémom
a ekonomickým tlakom sa
naďalej snaží udržať nielen
výrobu mlieka, ale aj chov
ošípaných a bitúnok. „Sme Hlavný zootechnik Peter Chuťka, predseda Ing. Róbert Šmatlák a hlavná
známi tým, že máme 350 agronómka Ing. Alena Gubanová majú všetky aktivity družstva pod
prasníc, výkrmové ošípané, drobnohľadom.
odstavčatá, ciciaky. Aj keď
už 13-14 rokov bojujeme so stratou z tejto by prišli o prácu. Zubami-nechtami, najmä
výroby, nevzdávame sa. Dokedy však vy- vďaka rastlinnej výrobe nejaký zisk uhráme
držíme v súčasnej situácii, nevieme. Kŕmiť a výsledok z nej utápame v živočíšnej a hlav300-eurovou pšenicou ošípané a platiť 700 ne v chove ošípaných,“ približuje R. Šmatlák.
eur za elektrickú energiu a 200 eur za plyn,
Novinka, ktorú predseda po svojom náplus distribúcia, to sú obrovské náklady. stupe zaviedol, je poradenská služba pre
Keď nám štát nepomôže, bude to posledná chov dojníc. Od septembra 2019 družstvo
rana pre slovenské bravčové mäso,“ hovorí pravidelne navštevuje poradkyňa, ktorá slepredseda. Realizačná cena na trhoch s oší- duje naozaj všetko. Od výroby siláže, sepanými sa síce zvýšila, ale paradoxne lac- náže, presného času kŕmenia či vyhŕňania
né dovozy bravčového zo zahraničia znižujú hnoja, cez ekonomický manažment nákladov
záujem o jatočné polovičky z chynoranského až po presné vyladenie zloženia kŕmnych
bitúnku. „Máme povolenie na porážanie 100 dávok. Nelení sa jej prísť aj o tretej hodine
kusov ošípaných týždenne. V lete sme však ráno pozrieť, či sa všetko robí tak, ako treboli nútení znížiť tento počet na polovicu. Po- ba. Presadzuje iný prístup k zloženiu krmiva.
núkame len jatočné polovičky, na rozrábku Hotové premixy nahradili kvalitné a cenovo
povolenie nemáme. Na okolí je niekoľko mä- výhodnejšie základné zmesi, ktoré poradkysiarstiev, ktoré od nás odoberajú, takisto aj ňa doladí. „Museli sme pozmeniť aj mnohé
školy a škôlky, ale tie nám v období prázdnin zabehané návyky, ľuďom pribudla práca. Aj
chýbajú. Súkromní zákazníci dosť spohodl- keď niekedy to nešlo ľahko, museli sme na
neli, radšej si kúpia naporciované mäso v re- kolegov ísť opatrne, ale výsledky stoja za to,“
ťazci a nepátrajú, odkiaľ pochádza. A tak mu- tvrdí predseda a uvádza čísla: „V roku 2018
síme naše dobré slovenské ošípané vyvážať sme dodali 7,7 milióna litrov mlieka, v roku
do zahraničia. V bravčovom mäse máme na 2021 skoro deväť miliónov. V roku 2017-18
Slovensku sebestačnosť 30 percent a z toho sme mali dennú úžitkovosť cca 24 litrov, tesa 22 percent vyváža, potom do našich ob- raz 29-30 litrov. Je to naozaj výrazný posun.
chodov ho dovážame zo zahraničia. Aká je to Iná cesta nie je, len zvyšovať dojivosť, aby
logika? V družstve robíme všetko pre to, aby sme v tom mlieku rozpustili zvyšujúce sa násme tento chov udržali, veď naši kolegovia klady.“
Hlavný zootechnik Peter Chuťka dodáva:
„Je to naozaj náročná práca a ľudia robia tak,
ako sú motivovaní. U nás v živočíšnej výrobe pracuje okolo 60 ľudí. Máme dve mliečne farmy. V Chynoranoch je 500 dojníc, 350
prasníc a k tomu pôrodnica a ciciaky. Ďalšie
uzavreté stádo 390 dojníc je v Krušovciach.
V Norovciach máme predvýkrm ošípaných,
odkiaľ v hmotnosti 30 kg idú prasiatka do
výkrmní v Nadliciach a Livinských Opatovciach. V Norovciach odchovávame aj mladé
jalovice, ktoré sa ako vysokoteľné vracajú do
Chynorian.“
Bitúnok má povolenie na bravčové polovičky, kvalitné
Dopestovať dostatok krmiva pre takéto
slovenské mäso však často na stoloch nahradia
množstvo zvierat je hlavnou úlohou rastlinnej
balené porciované zahraničné výrobky z reťazcov.
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Maštale nie sú nové, boli v rámci možností
zrekonštruované, ale predseda aj so zootechnikom
dbajú na to, aby v nich bolo všetko tak ako treba.

výroby, ktorá má aj ďalšiu úlohu, a to vyrobiť
aj dostatok trhových plodín, aby zisk z nich
mohol saturovať prepady zo živočíšnej výroby. Hlavná agronómka Ing. Alena Gubanová
približuje skladbu plodín, kde okrem obilnín,
kukurice, repky a krmovín nájdeme aj cukrovú repu či hrach siaty. „Po tohtoročnej žatve môžeme povedať, že sme na tom veľmi
dobre. Naše úrody v porovnaní s minulým
rokom sú ešte o niečo lepšie pri ozimnej
pšenici a sladovníckom jačmeni a sucho nás
zasiahlo hlavne pri jarných plodinách, ako je
kukurica na siláž, kukurica na zrno, cukrová
repa a viacročné krmoviny, tam máme výpad
okolo 30 percent pri lucerne a pri kukuriciach
až do 50 percent. Aj pri cukrovej repe to
vyzerá na silný výpadok. Pri ozimných plodinách sme dosiahli až prekvapujúce úrody
nielen čo do objemu, ale aj vysokej kvality.
Keďže okrem zvierat treba nakŕmiť aj „betónovú kravu“ – bioplynovú stanicu, objemových krmovín je potrebných naozaj veľa,“
hovorí agronómka a predseda ju dopĺňa: „Pri
výpadku sú prioritou zvieratá, problém bude
mať bioplynová stanica. Nakúpili sme niečo
od tých, ktorí nemajú živočíšnu výrobu a ich
kukurica je vhodná iba na siláž a pridávame
viac maštaľného hnoja, aby sme prečkali určité obdobie. Bioplynka by mala ísť najmä
na odpadoch, preto robíme hygienizátor,
aby sme mohli využívať aj kuchynský odpad
a kukuričnú siláž nechali pre zvieratá.“
Tém na diskusiu je naozaj veľa. Najviac
tu však cítiť elán, nadšenie a hrdosť na svojich ľudí, ktorým predseda nepovie ináč, ako
„kolegovia“ a ktorí aj v ťažkej situácii dokážu
dosahovať skutočne zaujímavé výsledky: „Je
to taký adrenalín, že nikdy nevieme, čo bude.
Keď je to monotónne, tak predseda zaspí na
stole a to by ma nebavilo,“ vyznáva sa Róbert Šmatlák.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo
v Chynoranoch
Bernolákova 202/8
956 33 Chynorany
Predseda predstavenstva:
Ing. Róbert Šmatlák
Tel.: +421/ 38/ 5424 260
e-mail: pdchynorany@pdchynorany.sk

V Koši nikdy nevedia, či dopestujú
zemiaky, alebo chytia amura
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Výmera ornej pôdy
Počet zamestnancov
Počet dojníc

P

1 340 ha
1 160 ha
43
270

amätám si tú
to parcelu, keď
sme tu ešte pred
niekoľkými rokmi siali
obilniny, no aj zemiaky
– ukazuje dnes na nie
koľkohektárovú vodnú
plochu neďaleko obce
Koš mechanizátor spo
ločnosti Agrodan Ma
rián Peťovský. Mokrade
tu začali vznikať pred
takmer
štyridsiatimi
rokmi v dôsledku ban
skej činnosti a zmena
charakteru krajiny trvá
doteraz.
Marián Peťovský (vľavo), František Leitman (v strede) a Martin Leitman v poraste
Dokazuje to okolie zemiakov, ktoré spoločnosť Agrodan pestuje od svojho založenia.
vodnej plochy, kto
ré bolo ešte pred niekoľkými rokmi poľom. z vody napríklad 80 centimetrového amura.
V tomto roku priľahlú parcelu k jazeru osia Tým sa tu výnimočne darí a keď sa spýta
li kukuricou, ktorá pôsobí, akoby vyrastala te Františka Leitmana, vám aj presne povie,
priamo z vody. „V dôsledku banskej činnosti z ktorého jazera vyťahujú rybári najväčšie
sa jazerá stále zväčšujú alebo vznikajú úpl kúsky. Má to za desaťročia v Agrodane od
ne nové. Tú kukuricu sme nesiali tak blízko pozorované. Firmu založil pred takmer tri
k vodnej hladine, ako sa to teraz po niekoľ dsiatimi rokmi jeho brat Daniel.
V prievidzskom regióne vytvoril modernú
kých mesiacoch zdá,“ hovorí Marián Peťov
rodinnú farmu, ktorá myslela aj na koneč
ský.
Poddolované územia už roky menia ráz ného spotrebiteľa. V deväťdesiatych rokoch
krajiny v okolí Koša. Polia, ktoré boli rovinaté pestovali viacero druhov zeleniny a v posled
a z každej strany ste dovideli na ich koniec, ných rokoch rozvíjajú zo špeciálnej rastlin
sa zvlnili a ak aj nevznikli jazerá, čo sa deje nej výroby pestovanie zemiakov. V neďale
na druhej strane parcely už neviete. Úplne kej Prievidzi prevádzkujú vlastný obchod aj
sa zmenili výhľady. Dnes sú mokrade oku mliečny automat.
Zaujímavosťou je, že vznikli ako čisto
lahodiacou oblasťou, kde hniezdia desiatky
druhov vtákov. Hornonitrianske bane dokon rastlinná farma, ktorá sa až neskôr prepraco
ca nemusia lokalitu rekultivovať a ochranári vala k produkcii surového kravského mlieka.
ju majú záujem vyhlásiť za chránené územie. Tento postup nie je úplne bežný. V poľno
Aktuálne narátate v okolí Koša takmer dvad hospodárstve vidíme najmä obmedzova
sať menších či väčších mokradí alebo vod nie produkčnej pestrosti a ako prvý končí
ných plôch. Najväčšie jazero má 30 hektárov v transformovaných podnikoch chov hospo
a stále sa rozširuje.
dárskych zvierat. V Agrodane do produkcie
V Agrodane si na hospodárenie v ťažbou surového kravského mlieka v ostatných ro
ovplyvnenej krajine zvykli. Oproti iným poľ koch výrazne investovali. Dojnice chovajú
nohospodárom majú nevýhodu, že to, čo v stále modernej maštali s dátumom otvore
môžu kúpiť ako ornú pôdu, bude o pár rokov nia v roku 2011.
miestom, kde na brehu sedia rybári ťahajúci
Na aktuálnej štruktúre výroby nechce nič
meniť ani tridsiatnik Martin Leitman, ktorý
vedenie Agrodanu prebral po otcovej smrti
pred troma rokmi. Jej náhlosť všetkých za
skočila a postavila pred nové úlohy. Martin
tú svoju prijal s pokorou. Nemá záujem rušiť
zabehnuté výroby. Netají sa tým, že na orien
táciu v detailoch poľnohospodárskej výroby
stále potrebuje istý čas.
„Martin je ekonóm a je to vidieť. Sleduje
burzové ceny komodít, ale aj výrobné nákla
dy. Vlani výnimočne dobre odhadol aj situá
ciu na energetickom trhu, čo nám podpisom
nových zmlúv a investíciami ušetrilo a ušetrí
množstvo zdrojov,“ tvrdí jeho strýko Franti
Tam, kde je pole, môže byť už o rok mokraď alebo
jazero. Obce Koš sa dotkla banská činnosť na hornej
šek Leitman.
Kombinácia rozvetvenej výroby prináša
Nitre najviac.

Zaujímavosťou je, že Agrodan vznikol ako rastlinná
farma. Až neskôr pribudla produkcia surového
kravského mlieka.

spoločnosti stálosť v ekonomických ukazo
vateľoch. V každom roku dosahuje niektorá
plodina výnimočné výsledky. Predvlani bola
výborná úroda kukurice, vlani mala 19-per
centnú cukornatosť aj nadpriemernú hek
tárovú úrodu cukrová repa a tento rok boli
vzhľadom na pôdne a klimatické podmienky
spokojní s úrodou repky.
Výmera zemiakov dosahuje okolo dvad
sať hektárov a produkcia je tak ustálená na
množstve, ktoré dokážu realizovať cez dlho
dobé odbytové kanály. „Niečo predáme cez
našu predajňu a dodávame aj do základných
a stredných škôl, rôznych jedální alebo do
bojnických kúpeľov. Na jeseň robievame aj
pravidelnú akciu s prievidzskou COOP Jed
nota,“ vymenúva Martin Leitman.
V minulom roku investovali do modernizá
cie dopravníkov či generálnej opravy zemia
kového kombajnu. Najväčšie náklady si však
vyžiadal nákup budov, v ktorých hospodária
od začiatku deväťdesiatych rokov. Prenají
mali si ich od družstva, dnes sú vo svojom.
Na prvý pohľad sa pre nich nič nezmenilo,
no tento krok znamená voľné ruky pri ďalšej
modernizácii výroby.
„Chov dojníc červeného holštajna reali
zujeme v modernej maštali a rekonštruovaný
máme aj teľatník. To postavil otec, no ďalšie
stavby sme mali v prenájme a po odkúpení
si zaslúžia našu investičnú pozornosť. Z hľa
diska strojov sme v minulom roku kúpili nový
kŕmny voz a čaká nás ďalší nákup technoló
gií. O rýchlosti obnovy rozhodne aj to, či bu
deme úspešní v lete uzavretej výzve,“ hovorí
Martin Leitman.
Agrodanu kombinácia nadpriemerných
produkčných ukazovateľov, širokej diver
zifikovanej výroby, ale aj dobré ekonomic
ké rozhodnutia priniesli úspech v súťaži
TOP Agro. V kategórii obchodných spoloč
ností v znevýhodnených oblastiach sa za rok
2021 umiestnili na prvom mieste.

KONTAKT
AGRODAN, s.r.o.
Okružná 117
972 41 Koš
Konatelia: Ing. Martin Leitman,
František Leitman, Marián Peťovský
Tel.: +421/ 46/ 5421 347
e-mail: agrodan@agrodan.sk
www.agrodan.sk
top agro 2021/2022

49

Spolupráca so školou vytvára pre
RD Koromľa poistku do budúcnosti
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet stálych zamestnancov
Tržby
Zisk po zdanení

M

988 ha
13
616 744 eur
118 398 eur

ladí ľudia sa vo
všeobecnosti
do poľnohospodárstva príliš nehrnú.
Viacero podnikov rieši
akútny problém s nedostatkom a hľadaním nových pracovníkov. Iná
situácia je v Koromli,
kde mladým ľuďom vedia ukázať zmysel práce
v poľnohospodárstve
už počas školy.
Roľnícke družstvo
Koromľa obhospodaruje takmer tisícku hektárov pôdy na krajnom
východe, pričom chotár susedí so štátnou
hranicou s Ukrajinou.
Ide o krajnú časť Slovenska, ale miestni poľnohospodári zďaleka
nepatria na periférii pri
súperení s najlepšími. Predseda RD Koromľa Ing. Pavel Fečík pred uskladneným obilím, ktoré tento rok
Úspešné hospodárske pozberali vo výbornej kvalite.
výsledky dosahujú tradične už roky, vzorne obrábajú polia, z kto- druhým rokom šikovný mladý traktorista,“
rých mnohé nedosahujú vysokú bonitu pôdy. chváli spoluprácu so školou predseda družNapriek tomu tu dokážu zožať slušné úrody.
stva Pavel Fečík. S modernou technikou sa
Vzorom pre viacerých môže byť výborná stretávajú študenti už na škole, kde ju nedávspolupráca družstva s neďalekou strednou no získali prostredníctvom projektov.
poľnohospodárskou školou v Sobranciach.
Väčšina polí pri Koromli priamo susedí
V súčasnosti v rámci duálneho vzdelávania s lesmi, odkiaľ sa sťahuje divá zver za poposkytujú prácu piatim študentom, pričom travou. Najmä z repky takto spôsobené
všetci pochádzajú z obcí, v katastroch kto- škody zvyknú ukrojiť podstatnú časť úrody.
rých družstvo hospodári. „Evidujeme veľký V uplynulom lete ju zberali z výmery 100 ha
záujem zo širokého okolia, ale všetkých ne- a aj vzhľadom na spomínané škody sa mudokážeme zobrať. Zatiaľ sa študenti uplatňu- seli uspokojiť s úrodou v priemere 3,6 tony
jú veľmi dobre. Výhodou duálneho vzdeláva- z hektára. Na 27-hektárovej parcele, kde bonia je, že nemusíme platiť odvody. Prax štu- lo minimálne poškodenie zverou, dosiahli vydentov ešte počas školy sa nám osvedčila nikajúci výsledok 4,7 tony. „Repka nás tento
už v minulosti. Takto u nás zostal pracovať rok v dobrom prekvapila. Škoda, že sme dopredu zakontrahovali len polovicu z úrody so
spoločnosťou Interagros. Zvyšných 150 ton
máme na sklade a čakáme na lepšiu cenu,“
hodnotí tohtoročný výsledok pri pestovaní
repky Pavel Fečík.
Pomerne novou plodinou na poliach RD
Koromľa je ozimný jačmeň. V uplynulej žatve ho zberali zo 41-hektárovej plochy a mali úrodu 4,5 tony z hektára. Celú produkciu
s výbornou sladovníckou kvalitou vykúpila
hneď po žatve michalovská sladovňa. „Pestovanie ozimného jačmeňa má pre nás zmysel aj z hľadiska rozloženia zberových prác,
pretože nevyužívame služby. Žatvu zvládame s dvomi vlastnými kombajnmi Claas
a New Holland,“ dopĺňa predseda.
Najväčšie zastúpenie v osevnom postupe má pravidelne pšenica, naposledy ju
pestovali na 185 ha, z toho na 40 ha mali
V tomto roku sa osvedčila výživa s priamou aplikáciou
tvrdú pšenicu. „Zberali sme v priemere po
na list. Slúži k tomu aj nový moderný postrekovač.
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5,1 tony z hektára. Chcem však zdôrazniť,
že celé množstvo spĺňa elitné potravinárske
parametre. Takú kvalitu sme ešte nikdy v minulosti nedosiahli. Napríklad hodnota lepku
neklesla pod 30 pri žiadnej odrode. Pripisujeme to aj využívaniu nových spôsobov
hnojenia s priamou aplikáciou na list,“ vysvetľuje Pavel Fečík. Časť pšenice odpredali
spoločnosti O.F.Mill za nadštandardnú cenu,
pričom peniaze mali na účte do 14 dní.
„Na jar sme ako prví zasiali jarný jačmeň.
Na výmere 100 hektárov to boli odrody Tango a Overture. Spočiatku vyzerali porasty
veľmi dobre, ale s pretrvávajúcim suchom sa
zhoršoval ich stav, odpadali odnože. Vzhľadom na tieto podmienky sme celkom spokojní s hektárovou úrodou 4,5 tony. Jačmeň
s výbornými sladovníckymi parametrami
hneď smeroval do Michaloviec,“ hovorí Pavel Fečík.
Ideálne založili družstevníci aj porasty sóje na približne 100 ha. Následne veľký deficit
zrážok prakticky v priebehu celej vegetácie
však nedával nádej na dobrú úrodu počas
nášho rozhovoru v polovici augusta. „Predpokladáme najhoršiu úrodu sóje za posledné
roky. Na asi 30 percent predpokladanej produkcie sme podpísali zmluvu, na viac sme sa
neodvážili,“ dodáva predseda.
Živočíšnu výrobu zastupuje v Koromli
mäsový dobytok plemena Limousine. Celkovo družstevníci chovajú 300 kusov, z toho
140 kráv. Vzhľadom na znižujúcu sa štátnu
podporu a suchom spôsobený nedostatok
krmovín reálne uvažujú o znižovaní stavu.
Škoda, pretože ide o dobytok odchovaný
v bio kvalite na podhorských lúkach, s vynikajúcim hovädzím mäsom.

V Koromli zvládajú všetky práce s vlastnou technikou,
vrátane žatvy. Nové stroje sú lákadlom aj pre mladých
ľudí, ktorých zamestnávajú už počas školy v rámci
duálneho vzdelávania.

KONTAKT
Roľnícke družstvo Koromľa
072 62 Koromľa 165
Predseda: Ing. Pavel Fečík
Mobil: +421/ 905 219 625
Tel.: +421/ 56/ 6593 484
e-mail: rd.koromla@lekosonline.sk

Agra poisťovňa má ako jediná na Slovensku riešenie na sucho

S

lovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vystavila predbežný účet
za škody spôsobené suchom v tomto
roku vo výške 150 miliónov eur. Odhad Agra
poisťovne, jedinej špecializovanej poisťovne
na poľnohospodárstvo, nie je o nič nižší. Už
roky pritom existuje možnosť poistiť vybrané
plodiny voči stále častejšie sa opakujúcim škodám spôsobeným suchom.
„Indexové poistenie sucha ponúkame na
Slovensku od roku 2017. U poľnohospodárov
sa nevykonáva fyzická obhliadka porastov na
poli, ale výška kompenzácie sa stanovuje napríklad na základe deficitu zrážok v aktuálnom
roku v porovnaní s dlhodobými priemernými
zrážkami nameranými na meteorologickej
stanici,“ vysvetľuje Dalibor Bán, riaditeľ Agra
poisťovne.
V praxi to funguje tak, že klient si zo zoznamu meteostaníc pri uzatvorení zmluvy o poistení vyberie tú najbližšiu či pozične najvýhodnejšiu k lokalite poisťovaných pozemkov.
Namerané aktuálne hodnoty zrážok, napríklad
za rok 2022 sa porovnávajú s dlhodobým
priemerom danej zvolenej meteostanice. Vegetácia jednotlivých poisťovaných plodín je
rozdelená do jednotlivých fáz podľa vplyvu na
samotný výnos a samozrejme citlivosti na me-

teorologické veličiny, ako sú množstvo zrážok
a teplota. Podľa vypočítaných deficitov zrážok
ako aj nadmerného počtu horúcich dní za jednotlivé fázy, sa pristupuje podľa vopred dohodnutých pravidiel k samotnému odškodneniu.

Suchom zdecimovaná kukurica v roku 2022.

„Z predbežných výsledkov sme zaznamenali, že až 61 percent zo všetkých sledovaných meteostaníc vykázalo v tejto vegetačnej
sezóne nadmerný deficit zrážok. To znamená
automatické odškodnenie podľa zvolených tabuliek. Zo všetkých platných poistných zmlúv
dôjde až pri minimálne 71 percentách k vyplateniu odškodného,“ hovorí Dalibor Bán.

Priemerné poistné plnenie na zmluvu týkajúce sa výlučne indexového poistenia sucha
predstavuje 42-tisíc eur a najvyššie poistné plnenie činí až 624-tisíc eur.
Voči suchu je možné poistiť takmer všetky
ozimné obilniny, slnečnicu, sóju a kukuricu.
Najväčšie škody Agra poisťovňa zaznamenala
v tomto roku práve pri kukurici, ktorá je aj najčastejšie poisťovanou plodinou.
„Z celkovo odškodňovaných klientov sa až
91 percent prípadov týka kukurice,“ tvrdí Dalibor Bán.
Poistenie úrody je tým najjednoduchším
prostriedkom, ako znížiť finančnú stratu v poľnohospodárskom podniku vzhľadom k extrémnym vplyvom počasia, ktoré vidíme čoraz častejšie.
„Celkovo sa budú rátať škody spôsobené
suchom na Slovensku až do niekoľko sto miliónov eur. Sucho však nie je jediným problém,
ktorý trápi pestovateľov. Narastá frekvencia
a intenzita iných extrémnych prejavov počasia ako sú ľadovec, mrazy, riziká spojené so
založením a následne prezimovaním porastov,
víchrice či záplavy. Teší nás, že poľnohospodári, ktorí spolupracujú s Agra poisťovňou prekonávajú extrémy počasia o niečo jednoduchšie,“
uzatvára Dalibor Bán.
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Indexové poistenie sucha - stanovenie odškodnenia bez obhliadky likvidátora!
Nepriame poistenie straty na výnose spôsobenej deficitom zrážok a horúčavou je
možné poistiť u nasledovných plodín:
• pšenica ozimná
• raž ozimná
• ovos ozimný
• triticale ozimné

• kukurica
• slnečnica
• sója

Dva varianty poistenia – s odškodnením už od 37 % - ného deficitu zrážok
Kontakt: www.agrapoistovna.sk, tel.: 02/55 64 34 50

Poisťujeme to, čo vás živí.

Vo VPP SPU majú veľa plánov,
potrebné je stanoviť si priority
Výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov
Produktivita práce z pridanej hodnoty na pracovníka
Výsledok hospodárenia pred zdanením

1 950 ha
76
23 186 eur
255 416 eur

V

ysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., v Kolíňanoch je stálicou medzi obchodnými spoločnosťami
hospodáriacimi v znevýhodnených podmienkach, ktoré sa pravidelne umiestňujú na prvých priečkach Top Agro.
Prvý rok vo funkcii riaditeľa podniku má
za sebou Ján Dzurjanin, ktorý na túto tradíciu nadviazal a snaží sa dosiahnuť ešte
lepšie výsledky. V roku 2021 tomu priala
celková situácia – nielen dobrá úroda, ale aj
vysoké realizačné ceny obilnín a mlieka, ktoré umožnili dosiahnuť oveľa vyšší zisk pred
zdanením, než v predchádzajúcich rokoch.
„Celkovo sme boli s rokom 2021 nadmierne
spokojní. Bohatšie májové zrážky pomohli
jesenným plodinám, ako aj jarinám. Hektárové úrody pšenice boli v priemere 7,38 tony,
jačmeň jarný dal 6,07 tony, repka 3,85 tony.
Aj kukurica potešila výbornou úrodou, ktorá
prevýšila 12 ton z hektára, sója pod závlahou dosiahla 3,63 t/ha. Zároveň sme mali
jačmeň výbornej sladovníckej kvality. Takže
nielen kvantita, ale ruka v ruke s ňou išla aj
kvalita,“ pochvaľuje si Ján Dzurjanin a nie je
pesimistom ani pre aktuálne úrody: „Aj tento
rok sme vlahu dostali vtedy, keď sme potrebovali. Vyššie úrody ako vlani sme dosiahli
pri jarnom jačmeni, tvrdej aj mäkkej pšenici.
Dokonca ani naše kukurice nie sú až v takej
zlej kondícii, ako registruje zvyšok južného
Slovenska. Som dosť veľký optimista aj pokiaľ ide o kukuricu aj sóju, ktorá je pod závlahou.“
V podmienkach podniku po prvýkrát v roku 2021 vyskúšali zasiať jarný jačmeň už na
jeseň a tak získať zimnú vlahu, ktorá pri jarnej
sejbe v posledných rokoch jačmeňu chýba.
Je to trend posledných niekoľkých rokov
najmä na juhu Slovenska, kde to umožňujú
miernejšie zimy. Pokus na prvých 16 hektároch vyšiel úspešne, úroda dosiahla 8,1 tony
z hektára. V tomto roku už boli odvážnejší
a vysiali takto 85 hektárov na pozemkoch

Nový kŕmny voz pre farmu dojníc v Oponiciach.
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Riaditeľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho
podniku SPU Ján Dzurjanin s tohtoročným dožinkovým
vencom.

v Kolíňanoch aj v Oponiciach. Opäť boli výsledky lepšie ako pri jarnej sejbe, a to v Kolíňanoch o 0,8 tony a v Oponiciach o 1,3 tony
na hektár.
Problémy už viac rokov po sebe spôsobuje tekvica olejná bezšupková, ktorej výmery
bude v nasledujúcom roku potrebné výrazne
znížiť z tradičných 250 ha na 100 ha. V podniku však uvažujú o finalizácii produkcie
z tejto plochy – lisovať olej a fľaškovať ho vo
vlastnej réžii, čo je zatiaľ hudba budúcnosti.
„S každým novým projektom je veľa starostí,
takže si musíme stanoviť priority a netrieštiť
sily na množstvo projektov,“ hovorí J. Dzurjanin.
Darilo sa aj v živočíšnej výrobe – priemerná ročná dojivosť bola
na úrovni 10 435 litrov
mlieka a aj u ošípaných
– v chove biela ušľachtilá – boli výborné výsledky. V podniku chcú tiež
rozšíriť chov oviec na
farme v Žiranoch: „Máme tam voľnú maštaľ
a dopyt po jahňacom
mäse sa zásluhou dobrej osvety Združenia
chovateľov oviec a kôz
na Slovensku zvýšil,“

oceňuje činnosť ovčiarov riaditeľ a netají
spokojnosť aj s chovom kapra v rybníku, ktorý má spoločnosť v Kolíňanoch: „V roku 2021
sme dosiahli historicky najlepšie výsledky
výťažnosti rýb a prírastku. Budeme s kaprom
pokračovať, uvažovali sme aj nad chovom
amura, ale zatiaľ sa nám nepodarilo získať
kvalitnú násadu z Čiech a Maďarska.“
Pokračuje aj radikálna obnova strojového
parku: „Podarilo sa nám zrealizovať niekoľko
investícií a ďalšie sú v štádiu prípravy. V roku 2021 sme úspešne ukončili a odovzdali
rekonštrukciu závlahovej čerpacej stanice
s dvomi centerpivotmi. Vymenili sme kŕmny
voz, prišla nám nová multifunkčná cisterna
do rastlinnej výroby, posilnili sme dopravnú
techniku, kúpili sme jeden veľkokapacitný
náves, zbavili sme sa starších technológií
a nahrádzame ich novými. To boli najnutnejšie veci, pokračujeme v ďalších investíciách
technického charakteru, pričom sa zameriavame na stredisko Oponice, keďže v roku
2023 budeme tam hostiť Celoslovenské dni
poľa. Areál sme vyčistili, obnovili sme cestu,
plánujeme bočné oplotenie. Niekedy stačia
aj malé úpravy, ako rekonštrukcia fasády či
vstupov do maštalí. Mnohé sa dlhé roky zanedbávalo, ale snažíme sa to dať do poriadku,“ tvrdí riaditeľ.
Keďže je podnik súčasťou Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, dôležitou súčasťou je prax a vzdelávanie študentov. Novinkou tento rok po covidovom
období sú kurzy, ktoré boli vytvorené v spolupráci s univerzitou a realizujú sa v podniku.
V rámci jednotlivých predmetov si študent
má možnosť zvoliť kurz, čo je forma praxe
vrátane teoretickej časti a je rovnocenný ďalšiemu predmetu. Je to napríklad manažment
chovu oviec, manažment chovu ošípaných
a podobne a zaznamenali u študentov
úspech. To by mohlo prispieť aj k zvýšeniu
počtu odborníkov pre tieto odvetvia.

Do rastlinnej výroby zakúpila spoločnosť multifunkčnú
cisternu.

KONTAKT
VPP SPU, s.r.o
Hlavná 561
951 78 Kolíňany
Konateľ: Ing. Ján Dzurjanin
Tel.: +421/ 37/ 6316 314
e-mail: dzurjanin@vppspu.sk

PPD Rybany hospodárilo
a hospodári poctivo
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov
Zisk po zdanení
Produktivita práce na pracovníka
Priemerný zárobok

R

ok 2020 sa navždy zapíše do pamäte ľudstva. Nespochybniteľne sa o to
zaslúžila pandémia koronavírusu, ktorá zmenila rytmus života spoločnosti, firiem,
rodín, každého jednotlivca. Na Slovensku
sa k veľkej zmene pridružili aj parlamentné
voľby, ktoré priniesli nové vedenie štátu. To
v snahe zlepšiť stav vecí verejných prinieslo
nový pohľad aj na poľnohospodárstvo. Až do
takej miery nový, že aj v ekonomicky stabilizovaných podnikoch, ako je PPD Rybany, si
začali klásť otázku, aká je vlastne budúcnosť
hospodárenia na pôde.

2 250 ha
86
125 307 eur
73 053 eur
1 261 eur

cennejším produktom. Je ním maštaľný hnoj.
Polia dostávajú pravidelný prídel organiky, čo
umožňuje udržiavať vysokú úrodnosť pôdy.
Práve tá sa dostala do centra pozornosti
nového vedenia rezortu. Celý rad neduhov,
ktoré už roky sprevádzajú slovenské poľnohospodárstvo, začali protagonisti zmien
pripisovať veľkým poľnohospodárskym podnikom. Lenže paušálna kritika je najhoršia
zo všetkých možných a vyznieva groteskne.
Začala sa vojnou proti žltému zlu, teda repke
olejnej, pokračovala ťažením proti veľkosti
honov a skončila sa nateraz rušením zmlúv

potravinárstva. V ňom, ako podotýkajú predseda družstva Jaroslav Jaško a ekonómka
Emília Géciová, vypadli celé spracovateľské
odvetvia. Kto sa vtedy pýtal družstevníkov,
čo majú pestovať?
Ľahko sa hovorí tým, čo nenesú priamu
zodpovednosť za podnikanie. Vášnivá diskusia o repke rozpútaná na jar ukázala, že
veci sú v skutočnosti zložitejšie. Rybianske
družstvo dosiahlo úrodu štyri tony repky po
hektári, výbornú realizačnú cenu, ktorá stabilizuje príjmy celého podniku. Lebo ani rekordná 8-tonová úroda pšenice priemerne
po hektári či jačmeňa po šesť ton pri klesajúcich cenách, čo platí aj pri mlieku, nenaplní kasu, ako by sa žiadalo. Je za tým vplyv
pandémie koronavírusu. Pivovary poukazujú
na klesajúcu spotrebu piva, mliekarne mlieka, deti nechodili do škôl a družiny nevarili,
štam
gastom zavreli ich obľúbené pivárne.
A odrazu nemá príjmy celá potravinová vertikála.
„Keď politici s takou ľahkosťou rozprávajú o zmenách v poľnohospodárstve, mali by
vidieť všetky súvislosti a zodpovednosť podnikov za svojich zamestnancov a ich rodiny,“ neodpustí si poznámku Jaroslav Jaško.
A Emília Géciová dodá, že treba vidieť, čo
každý zásah urobí s organizmom firmy. „Je
krásne hovoriť o remízkach, ale premeniť niečiu ornú pôdu na húštinu má aj svoje dôsledky. Pôdu ktosi vlastní. Kto bude kompenzovať zmeny zo zaradenia využitia parciel?“
Napokon dôležité je, ako vyzerá hospodárenie toho alebo onoho podniku, či garantuje
trvalú udržateľnosť hospodárenia na pôde.
A to v PPD Rybany zabezpečujú. Moderné
stroje šetria nielen ľudskú prácu, ale aj pôdu.
Ešte pred tridsiatimi rokmi by si málokto vedel predstaviť, že s jednou sejačkou a dvoma
ľuďmi sa dá založiť úroda obilnín a olejnín na
1 400 hektároch. Teraz je to realitou. Skutočnosťou je aj to, že poľnohospodárstvo
nemožno rozvíjať návratom do minulosti. Aj
vidiek má inú predstavu o dobrom a kvalitnom živote.

Predseda družstva Jaroslav Jaško a ekonómka Emília Géciová.

Družstvo v Rybanoch odzrkadľuje, čím
všetkým prešlo slovenské poľnohospodárstvo od konca druhej svetovej vojny. Vzniklo
štyri roky po nej v roku 1949. S odstupom
času všetky žiale spojené s jeho zakladaním preboleli a tri generácie družstevníkov
vybudovali podnik, aký sa hneď len tak na
Slovensku nenájde. Desaťročia prosperuje,
zabezpečuje rodinám družstevníkov viac než
slušné živobytie, čo pripomína priemerný zárobok 1 261 eur za rok 2019.
Tomu, kto trochu sleduje štatistiky vývoja
priemernej mzdy v jednotlivých odvetviach
aj v ekonomike ako celku, je hneď jasné, že
družstvo vlastne garantuje svojim pracovníkom nadštandardné príjmy. Tie nepadli z nebies ako dar, ale sú výsledkom dobre zvládnutého hospodárenia na pôde a na mliečnej
farme. Tých už na Slovensku nemáme veľa,
je ich zhruba len 400, ale rybianska patrí
medzi nadpriemerné. Potvrdzuje to ročnou
úžitkovosťou dojníc na úrovni 10-tisíc litrov
mlieka, príjmami a aj svojím vedľajším, čoraz

medzi Slovenským pozemkovým fondom
a jeho partnermi – 2 200 podnikmi.
Ako čas plynie, veci sa vyjasňujú a zdá
sa, že aj vedenie rezortu prichádza na to, že
kľúčový je prínos a konanie každého konkrétneho podniku pri plnení toľko omieľanej
sebestačnosti. Nech prosím každý vyloží
karty na stôl a hneď bude jasné, či krajine
prospieva alebo nie.
Nuž a pokiaľ ide o PPD Rybany, to predá
do mliekarni ročne vyše päť miliónov litrov
mlieka (5,056 mil. l). Keď si to vydelíme jeho
spotrebou na obyvateľa na Slovensku (173
l na hlavu a rok), prídeme na to, že tunajšie
družstvo zásobuje mliekom takmer 30-tisíc
obyvateľov.
Pre najmenej rovnaký, ak nie väčší počet
obyvateľov vyrobí pšenicu (múka, chlieb,
cestoviny), jačmeň (slad), cukor z cukrovej
repy a tiež jedlý olej z repky či mero pridávané do nafty. Výrobná profilácia družstva sa
v priebehu 71 rokov, pravdaže, menila, je odpoveďou na zmeny v štruktúre slovenského

Pôda sa vie odvďačiť za starostlivosť.

KONTAKT
Podielnické poľnohospodárske
družstvo
965 36 Rybany
Predseda: Ing. Jaroslav Jaško
Tel.: +421/ 38/ 7463 714
e-mail: sekretariat@ppdrybany.sk
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Napriek zvyšujúcim sa nákladom
v Novogale sa darí zlepšovať kvalitu
Výroba konzumných slepačích vajec
Výroba brojlerov
Počet zamestnancov
Zisk pred zdanením

175 336 872 ks
3 563 083 kg
146
264 992 eur

S

poločnosť Novogal sa zameriava na
produkciu konzumných slepačích vajec a brojlerových kurčiat na ďalšie
spracovanie. Dobré meno si buduje už od
šesťdesiatych rokov. Celá technológia produkcie prešla niekoľkými inováciami nielen
v Dvoroch nad Žitavou, ale aj na farme v Leviciach i Dolnej Seči. Novogal v produkcii
vajec je na slovenskom trhu 25-percentným
lídrom. Ich denná produkcia je okolo pol
milióna konzumných slepačích vajec. Treba ich však aj umiestniť na trhu. Na to slúži
spoločné odbytové družstvo producentov
OvogalFarm. Ako však pripomína riaditeľ
firmy Ladislav Birčák, starosti im robia nielen neustále sa zvyšujúce náklady vo forme
krmovín i energie, ale aj neochota obchodu
akceptovať sústavne narastajúce náklady
výroby. „Od roku 2025 od nás niektorí obchodníci neodoberú ani jedno vajce z obohateného klietkového chovu. Už budú žiadať
minimálne voliérový chov. Jeden z najviac
expandujúcich obchodných reťazcov napríklad už ani dnes nenakupuje desiatkové balenie z klietkového chovu. Nedávno sa k nim
pripojil aj druhý z najväčších reťazcov. Pritom
nepočkali ani na rok 2025, ktorý stanovili
ako hraničný dátum na obmedzenie predaja
vajec z takýchto chovov. Je to čisto ich obchodná politika. Neexistuje žiadna smernica
EÚ na takéto obmedzenie. Obchodníci sa teda rozhodli, že budú ponúkať len bonusový
tovar a nie aj základný, a teda najlacnejší sortiment, ktorý predstavujú vajcia z obohatených klietok,“ hovorí riaditeľ Ladislav Birčák.
Čo to znamená pre producentov v Novogale? Časť haly na produkciu vajec musia
prerobiť na voliérový chov. A to aj napriek
tomu, že technológa obohateného chovu má
menej ako desať rokov, a na tú dala financie
aj Európska únia. V súčasnosti majú v spoločnosti prerobených asi štvrtinu všetkých
chovov. Do roku 2025 stihnú prerobiť asi polovicu celej technológie. Pred rokmi mali na
prerobenie klasických chovov na obohatené
klietky producenti lehotu desať rokov. Lo-

Zhruba štvrtina vyrobených vajec na Slovensku
pochádza z Novogalu.

Riaditeľ Novogalu Ing. Ladislav Birčák: najvyššou
nákladovou položkou na výrobu vajec sú krmoviny,
ktorých ceny závratne stúpajú.

gicky by mali mať aj teraz čas na prerobenie
voliérových chovov do roku 2032. Ako však
zdôraznil L. Birčák, celú technológiu prerábať ani nebudú. Našťastie, existujú aj menší
obchodníci alebo regionálne reťazce, ktoré
ponechajú predaj vajec z obohateného klietkového chovu aj po roku 2025.
„Voliérový je, pre lepšiu predstavu, klietkový chov, len klietky nemajú dvierka. Takže
nosnice majú prístup na podlahu. Štatistiky
aj tak hovoria, že tretina nosníc na podlahu
ani nikdy nezíde. Pre nás však takýto typ
chovov znamená aj zvýšené náklady. Pri krmive o 5 percent, mortalita nosníc sa zvýšila
o štvornásobok. Pracovník má dnes na starosti namiesto štyroch už len jednu halu, a aj
to v horšom pracovnom prostredí. Navyše,
do takéhoto chovu sa zmestí menej nosníc.
Ak to všetko spočítame, mala by vzrásť cena jedného vajca z voliéry zhruba o tretinu,“

upozorňuje L. Birčák. Na zmenu technológie
na voliérový chov dostali hydinári aj štátnu
dotáciu do výšky 50 percent nákladov. Vychádzala však z cien materiálov platných ku
koncu roka 2020. Keďže ceny stúpli, v skutočnosti hydinárom zostane z dotácie len 36
– 38 percent z celkových nákladov. Zvyšok
budú musieť prefinancovať cez úvery. „Rok
2025 nestihne ani jeden z producentov vajec
na Slovensku,“ tvrdí L. Birčák a pripomína,
že postupne už aj v predchádzajúcich obdobiach im kontinuálne rástli náklady. Najvyššou položkou sú krmoviny. Ceny kŕmnej
pšenice i kukurice stúpla niekoľkonásobne,
navyše v Novogale kladú dôraz na domácu
produkciu bez GMO, čo chcú v budúcnosti
aj marketingovo odkomunikovať so spotrebiteľom. „Najviac však zdražela bielkovinová
a energetická časť krmiva, teda sója a tuk
alebo olej. Tam je nárast aj 100 a viac percent. O tzv. omega vajciach ani nehovoriac.
Základom ich výroby je lososový alebo tuniakový olej, a ten zdražel niekoľkonásobne.
Tak sme dočasne museli obmedziť výrobu
omega vajec, pretože by neboli uplatniteľné
na trhu,“ upozorňuje L. Birčák. Problémom
sú aj vysoké náklady za plyn počas zimných
mesiacov pri produkcii brojlerových kurčiat.
„Vykúriť halu na 37°C prináša vysoké náklady, a tak plánujeme niektoré zimné turnusy
výkrmu brojlerov obmedziť,“ informuje L.
Birčák a dodáva, že napríklad u poľských
susedov majú oveľa nižšie vstupy, napríklad
na krmoviny. Nákladové položky sa nedajú
znižovať bez obmedzovania kvality produkcie, a touto cestou sa v Novogale vybrať
rozhodne nechcú. Práve naopak, napríklad
v divízii chovu brojlerov sa snažia pracovať aj
v systéme welfare. Náklady sa im darí čiastočne znižovať využívaním solárnej energie
v stredisku v Leviciach a napriek problémom
s cenami vstupov neplánujú v súčasnosti ani
výraznejšie meniť stavy nosníc, ktorých je
momentálne 630-tisíc kusov.

KONTAKT
Novogal, a.s.
Hlboká cesta 1421
941 31 Dvory nad Žitavou
Riaditeľ: Ing. Ladislav Birčák
Mobil: +421/ 903 563 057
e-mail: bircak@novogal.sk
Voliérový chov nosních.
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Novú maštaľ si dojnice
v PD Okoč‑Sokolec užívajú
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov
Počet dojníc

1 694 ha
50
540

Vedenie PD Okoč-Sokolec v novej modernej maštali pre 440 dojníc. Zľava: zástupca riaditeľa Štefan Györi,
výkonný riaditeľ Ing. Róbert Pataki, vedúci živočíšnej výroby Milan Blaho, agronóm Július Fitos a ekonóm Ing.
Vincent Dosztál.

V

poľnohospodárskej výrobe neexistujú
sviatky ani dovolenky, nie je možné
prácu na poli a pri starostlivosti o zvieratá prerušiť ani počas realizácie veľkého
projektu. Všetko sa musí zvládnuť súčasne
a tak, aby nič nebolo zanedbané.
Dokázali to aj poľnohospodári v PD Okoč-Sokolec. Výkup pozemkov, projektové prípravy, zabezpečenie zdrojov financovania,
výber realizátora stavby a dodávateľa technológií, pravidelné kontrolné dni so stavbármi, udržanie nákladov na uzde v prostredí
raketovo rastúcich cien, ustriehnutie kvality
stavby a mnoho ďalších krokov a rozhodovaní si vyžiadalo veľa času a energie. Všetko sa
po niekoľkých náročných rokoch zhmotnilo
v novej modernej maštali pre 440 dojníc, ktorá bola koncom júna 2022 slávnostne uvedená do prevádzky. V mnohom pomohla najmä
pri zabezpečení financovania a dodávateľa
technológie aj skupina Agropodnik, a.s., Trnava, ktorej súčasťou je družstvo.
„Bolo to naozaj vyčerpávajúce ustriehnuť,
aby bolo všetko kvalitne zrealizované. Pred-

Všetky kravy sa v teplom počasí presunuli tam, kde sa
cítili lepšie.

sa len, nikto z nás nie je stavbár, museli sme
sa naučiť veľa nového a myslieť na všetko.
Vydýchnuť si však úplne nemôžeme, budeme pokračovať s rekonštrukciou dojárne,“
hovorí Róbert Pataki, výkonný riaditeľ podniku. Aj keď maštaľ financovali z vlastných
a úverových prostriedkov, pri dojárni skúšajú
šťastie aj so žiadosťou o dotáciu. „Čakáme
na výsledok hodnotenia projektov. Dotácia by nám určite pomohla, ale ak nebude,
musíme to urobiť opäť pomocou úveru,“ pripúšťa hlavný ekonóm Vincent Dosztál. Róbert Pataki netají nespokojnosť s prístupom
k podporným zdrojom: „Ten systém je veľmi
skostnatelý, procesy sú zdĺhavé, byrokratické, nepochopiteľné. Určite môžeme za to
„vďačiť“ aj tým nečestným farmárom, ktorí
rôznymi spôsobmi zneužívali a obchádzali
systém. Dlhý proces schvaľovania, kontrol
a vyplácania spôsobuje predraženie projektov. Ubehne veľa času, medzitým sa ceny
zvýšia, pritom keby investícia už bola zrealizovaná, mohla skôr začať zarábať. A keby
sme aj dostali nejakú podporu, najprv si my
musíme zobrať úver, vyfinancovať a ktovie
kedy, po 3-4 a niekedy aj po 8 rokoch dostaneme peniaze naspäť. Donekonečna čakať
na podporu však nemôžeme. Podnik je od
slova podnikať, musíme ísť dopredu.“
Dojnice už sú presťahované a nové
priestory si doslova užívajú. „Prvý deň boli
ešte prekvapené, zaľahlo možno 10 percent,
ostatné potrebovali viac času. Zhruba po
týždni zaľahlo asi 80 percent a teraz už ich
leží 90 percent. Časť dojníc, pre ktoré by už
zmena nebola dobrá, zostala v starej maštali.
Môžeme tak aj porovnať, ako sa na dojivosti
prejavili horúčavy. V starej maštali dojivosť
klesla o 4,5 až 5 litrov, v novej len o 2 až 2,5
litra,“ tvrdí Milan Blaho, hlavný zootechnik
a dodáva: „Kravy nám ukazujú aj nedostatky
stavby, ktoré sa prejavili až v praxi. Napríklad
ventilátory sú namontované až od 5. stĺpa.

Nasmerované sú síce dopredu, ale nestačí
to. Všetky kravy sa v tých teplách presunuli
až za ventilátory, kde bolo prúdenie vzduchu.
Ukázali nám, kde je lepšia časť, takže to nevyhovujúce musíme opraviť.“
Pravda, jedna činnosť nesmie prevážiť
inú. Preto starostlivosť o stavbu a o zvieratá
nezatienila práce na poliach. Náležitú pozornosť všetkým plodinám na 100 percent venuje agronóm Július Fitos. Aj keď opäť bolo
tento rok menej zrážok, prišli aspoň v správnom čase. „Vlani sme do júla mali 306 mm
zrážok, tento rok len 197 mm. Do začiatku
žatvy, teda do júna, to bolo len 160 mm.
Napriek tomu sme zberali 7,53 tony pšenice
a 5,84 tony jačmeňa z hektára. Repka tento
rok veľmi nevyšla. Kukurica sa však ukazuje
veľmi dobre, aj keď z niektorých regiónov hlásia úplnú katastrofu. Nám to tento rok naozaj
vyšlo. Aj keď je ešte pred zberom, nebojím
sa byť optimistom,“ pochvaľuje si agronóm.
Zástupca riaditeľa Štefan Györi ho dopĺňa:
„Voda je síce rozhodujúca, ale základom je
dobrá príprava pôdy, dobre vybraná a včas
zasiata odroda, dostatočná výživa, chemické ošetrenie, každodenná starostlivosť. Keď
sa to všetko spraví správne a načas, môžeme zmierniť aj vplyv sucha či iných faktorov,
rastliny sa s nimi lepšie vyrovnajú. Ťažšie sa
to dá ovplyvniť pri senáži, tam máme o 20-30
percent slabšiu úrodu ako obvykle.“
Róbert Pataki zakončuje filozoficky:
„Poľnohospodárstvo je multifaktoriálna záležitosť. Každý rok sú úplne iné podmienky
a veľmi ťažko je niečo predpovedať alebo
analyzovať. Dôležité je, čo sa deje vonku,
tam to leží na zemi. Treba urobiť všetko včas
a využiť situáciu, aby bola výroba dokonalá.
Vtedy viete získať nie 29 litrov mlieka, ale 32
alebo 35 a nie 7 ton pšenice, ale 8 ton a do
toho sa zmestia aj zvýšené náklady, ktoré sa
v tých tonách a litroch rozpustia.“

Aj keď z niektorých regiónov hlásia katastrofu, v Okoči
sa kukurica ukazuje veľmi dobrá.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo
Okoč‑Sokolec
Hlavná ul. 716
930 28 Okoč
Konateľ: Bc. Emil Macho – predseda
Výkonný riaditeľ: Ing. Róbert Pataki
Tel.: +421/ 905 228 540
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V Agro družstve Staré stabilne
hospodária s výbornými výsledkami
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet stálych zamestnancov
Tržby
Zisk po zdanení

O

1 429 ha
17
1 148 833 eur
34 219 eur

bci Zbudza robí
dobré meno miestne Agro družstvo,
ktoré má síce v názve susedné Staré, ale hlavné
sídlo sa nachádza v spomínanej Zbudzi (okres Michalovce). Na mape najlepších
poľnohospodárskych podnikov na Slovensku sa radí
medzi stálice posledných
rokov. Samozrejme, vždy
je čo zlepšovať, a to sa
družstevníkom z roka na
rok aj darí. Svedčia o tom
pribúdajúce ocenenia na
celoslovenskej úrovni.
Predseda Ing. Vladimír Čižmár spolu s ekonómkou, a zároveň
Miestny chotár ponúka podpredsedníčkou Ing. Lenkou Hlinkovou.
úrodnejšie parcely pozdĺž
rieky Laborec, ale značnú časť pozemkov sójou,“ vysvetľuje predseda Agro družstva
obhospodarujú družstevníci aj smerom k Vi- Staré Ing. Vladimír Čižmár.
Sóji sa v miestnych podmienkach dahorlatským vrchom. Tam už pôda nedosahuje veľmi vysokú bonitu. Poriadne vrásky na rí a dlhodobo patrí k najviac pestovaným
čele spôsobuje poľnohospodárom zo Zbu- plodinám v rámci osevného postupu. Túto
dze divá zver. Prakticky celé obhospodaro- jeseň ju budú zberať z plochy až 308 hektávané územie tvorí migračný koridor z lesov rov. Zopakovať minuloročnú úrodu 3,4 tony
k rieke Laborec. A cestou k vode sa vysoká z hektára však nebude teraz reálne, keďže
zver rada zahryzne aj do porastov repky, čo na porastoch sa výrazne podpísalo sucho.
pravidelne spôsobuje nemalé škody.
„Od začiatku júna do začiatku augusta nám
Pri rozhodovaní, čo a koľko zasiať, sa spadlo za dva mesiace dokopy len sedem
v družstve snažia rozumne predvídať. Po- milimetrov zrážok. Aj keď to už vyzeralo na
dobne tomu bolo túto jar pri plánovaní osevu dážď, obišlo nás to. Bolo to najsuchšie obzrnovej kukurice. „Vlani sme mali zasiatu ku- dobie za posledných 30 rokov. Osobne si
kuricu na 170 hektároch a potešila nás úroda takéto sucho nepamätám,“ loví v pamäti
12 ton v priemere z jedného hektára. Taktiež Ing. Vladimír Čižmár. Približne 100 ha sóje
ekonomika pestovania vyšla veľmi dobre. Aj množia družstevníci na osivo pre firmy IPK
preto sme mali v pláne zvýšiť výmeru kukuri- Agro a MATEX.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že napríce na viac ako 190 hektárov. Všetko sa zmenilo pre vojnu na Ukrajine a po raketovom klad pod úrodu repky sa sucho nepodpísanáraste cien energií. Nakoniec sme kukuricu lo. Ak však predseda začne počítať všetky
zasiali len na 157 hektároch a zvyšnú výmeru investované vstupy, potenciál by mal byť
oproti pôvodnému plánu sme radšej obsiali omnoho vyšší ako konečné štyri tony z hek-

tára v priemere. Časť produkcie repky – 250
ton –zakontrahovali ešte pred žatvou za veľmi slušnú cenu. Nakoľko potom došlo k jej
poklesu, zvyšok dobre uskladnili s nádejou
na opätovný návrat dobrých výkupných cien.
Lepšiu úrodu čakali aj pri ozimnej pšenici.
Porasty na ploche 500 ha vyzerali prevažne
veľmi dobre, preto bol konečný rezultát päť
ton z hektára miernym sklamaním. Potešilo
aspoň dosiahnutie výborných potravinárskych parametrov a vysokú kvalitu zaznamenali aj pri tvrdej pšenici.
Živočíšna výroba je na družstve zastúpená chovom kráv bez trhovej produkcie mlieka, ktoré sa nachádzajú na dvoroch v Zbudzi
a Oreskom.
Do oblasti strojového vybavenia sa snažia
v družstve neustále investovať a každý rok
v rámci možnosti kúpiť novú techniku. Do tejto sezóny pribudol nový postrekovač Agrio,
ktorým nahradili starší rovnakej značky. „Veľmi si ceníme aj spoľahlivý servis predajcu,“
vyzdvihuje spoluprácu s dodávateľom techniky Ing. Anton Čižmár. Zaujímavou investíciou je nová plečka na kukuricu tureckej výroby. Šikovní zamestnanci družstva na úseku mechanizácie ju vylepšili svojpomocným

Sejba na družstevných poliach.

namontovaním nádrže na tekuté hnojivo.
Dokázali tak ušetriť a za pomerne málo peňazí vyrobiť veľmi efektívny a užitočný stroj.
V dobrom stave udržiavajú aj niektoré staršie
stroje, spomenieme traktor John Deere 8100
s úctihodnými 37-tisíc motohodinami.
Pri otázke na plánované investície predseda odpovedá: „Uvidíme, ako to bude ďalej
s kukuricou. Ak by sa situácia s energiami
zastabilizovala, v hre by bolo zvýšenie výmery zrnovej kukurice a vlastná sušička, ktorá
nám momentálne chýba. Minulý rok sme platili za sušenie od 1,5 do 2 eur za tonopercento. Tento rok to bude niekoľko násobne viac.
Samozrejme, ak bude, čo sušiť.“

KONTAKT
Agro družstvo Staré
072 23 Zbudza 185
Predseda: Ing. Vladimír Čižmár
Mobil: +421/ 918 391 941
Tel.: +421/ 56/ 647 51 20
e-mail: agrostare@gmail.com
Na žatvu si v družstve objednávajú služby od dlhoročných partnerov.
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Revycare
+ Flexity Pack
®

®

Obilniny ešte nikdy
nemali takú starostlivosť

obsahujú

REV YSOL

Osiris Duo Pack
®

Záruka revylučnej úrody

Revystar® + Caramba®

®

V PD Hlohovec sa nedali odradiť
ani výkyvmi na trhu
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Hospodársky výsledok po zdanení
Počet zamestnancov

J

edným z najväčších poľnohospodárskych podnikov, ktoré pracujú v tradičnej štruktúre prepojenia rastlinnej
a živočíšnej výroby, je Poľnohospodárske
družstvo Hlohovec. Je dôkazom, že šancu
udržať sa mali tí najväčší aj preto, že sa im
darilo vzájomne kompenzovať zisky a straty
jednotlivých divízií.
V rastlinnej výrobe najväčšie výmery zastupovali pšenica ozimná, jačmeň jarný, repka ozimná a kukurica. Družstevníci pestovali
aj raž, lucernu, hrach, facéliu a mak, ale na
krmovinárske účely pre živočíšnu výrobu
alebo ako doplnkové komodity. Na viac ako
tristo hektároch pestujú aj vinič.
Rok 2021 aj hlohovskí hospodári pocítili
ako kritický ich zasiahla o.i. pandémia, ktorá
mala dosah na zvýšené náklady. Z hľadiska
úrodnosti bolo toto obdobie skôr priemerné.
Výnimkou bola rekordná úroda kukurice až
9,9 tony na hektár, čo v tomto regióne je historický výsledok. Dorobili jej spolu 750 ton.
Úspech je výsledkom zlepšenej agronomickej práce, ale aj priaznivých poveternostných podmienok. Sledovaný rok bol spojený
aj s výrazným úsilím o uzatvorenie nových
nájomných zmlúv s vlastníkmi pôdy do roku 2030. V družstve dúfajú, že sa nebudú
upravovať ceny energií, keďže majú uzavreté
zmluvy do konca roka 2023.
Aj keď hlohovskí družstevníci vynaložili
mnoho energie práve na dorábanie hrozna, odbytová cena v posledných rokoch sa
vôbec nevyrovnala nákladom. Dokonca aj
v sledovanom období mali veľké množstvo
urodeného červeného hrozna, ktoré museli
predať odberateľovi za nízku cenu. „Problémom je vysoký podiel ručnej práce a zamestnávanie brigádnikov. Tato divízia je závislá
od pracovnej sily, ktorú je problém zohnať.
„Kým okolití poľnohospodári svoju produkciu spracovávajú na akostné odrodové vína,
my sme boli dlhodobo nastavení najmä na

3 629 ha
289 960 eur
180

dorábanie a predaj hrozna. Neodvažujeme
sa konkurovať vinárstvam hlohoveckého
a nitrianskeho regiónu. A aj keď obnovujeme
vinice o nové sorty ako tramíny, Devín, Pálavu a aromatickejšie odrody, ostatné druhy
hrozna, ktorého je najviac, sa stále nedarí
predávať za lepšie ceny. Aj preto do budúcna plánujeme zredukovať vinice o tretinu až
polovicu. Stále váhame, čo s týmto typom
výroby aj preto, že ešte nemáme premyslené, ako by sme využili špecifický terén terás
po vinohradoch,“ rozpráva A. Cebo.
Živočíšnu výrobu tvorí chov 500 dojníc
v stredisku Sasinkovo popri strediskách
Pastuchov a Kľačany. Celkovo v strediskách
chovali 1 290 kusov hovädzieho dobytka, a to
v uzavretom obrate stáda. A to sa im vyplatí, keďže dorábajú mlieko, vykrmujú hovädzí
dobytok a prevádzkujú bitúnok v Kľačanoch
s produkciou mäsa a mäsových výrobkov.
Navyše rastlinná výroba tvorí pre živočíšnu
vlastnú krmovinovú základňu. Pozitívom bola
v roku 2021 kvalita mlieka, ktorého bolo viac
ako 99 percent v najvyššej kvalite a dodávku
zvýšili o 200-tisíc litrov. S chovom hovädzieho dobytka sú spokojní, čo dokumentujú aj
každoročné ocenenia Slovenskej holštajnskej asociácie. PD Hlohovec bol priznaný
štatút šľachtiteľského chovu, pred dvomi
rokmi obsadili 1. miesto v rámci Slovenska
a minulý rok boli tretí.
Horšia situácia bola v chove ošípaných.
„Uzavretý obrat stáda u ošípaných sme zlikvidovali a pre vlastnú potrebu v súčasnosti
nakupujeme odstavčatá. Prišiel čas, keď sme
sa mali rozhodnúť, či investovať do modernizácie alebo redukovať,“ vysvetľuje A. Cebo
a pripomína, že v pandemickom roku klesol
záujem o bravčové mäso, a tak priemer 547
kusov ošípaných je nižší o 275 kusov zo stavu v predchádzajúcom roku.
PD Hlohovec je stále aktívne aj v divízii
strojárskej výroby pod značkou Pneusej.

Anton Cebo pripomína, že v pandemickom roku klesol
záujem o bravčové mäso, takže museli znížiť počet
ošípaných.

Okrem výroby a predaji sejačiek sa napriek
cenovým skokom podarilo zabezpečiť objednávky. Vyrábajú aj náhradné diely, ale
aj komponenty alebo celé časti strojov pre
odberateľov. V roku 2021 sa zvýšila tržba
v tejto divízii o 600-tisíc. Napriek zlepšujúcim
sa číslam, s ekonomikou Pneuseju stále nie
sú v družstve spokojní. Náročnosť výroby,
problém s dodávkami a cenou niektorých
dielov sú stále rezervou, ktorú by chceli lešie
využiť..
Zaujímavá je produkcia bioplynovej stanice, ktorá je nadviazaná na odpad z produkcie dojníc v stredisku Sasinkovo. „Zo
stelivovej prevádzky dojníc sme prešli na
podstielanie separátom z bioplynovej stanice. To zefektívnilo prácu v tejto oblasti a bioplynová stanica okrem hnojovice spracováva
aj siláž. Digestát využívame aj ako organické
hnojivo,“ vraví A. Cebo. Aj keď hospodársky
výsledok PD Hlohovec sa zlepšil, hlohovskí
hospodári stále nachádzajú rezervy, ktoré by
mohli zlepšiť celkovú ekonomiku podniku.

Z bitunku v Klačanoch putujú k spotrebiteľom chutné
výrobky.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo
Hlohovec
Nitrianska 109
920 12 Hlohovec
Predseda: Ing. Anton Cebo
Tel.: +421/ 33/ 73512 18-19
e-mail: pdhlohovec@pdhlohovec.sk
Usilovné práce na hlohoveckom poli.
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Ľubor Paulen vyznáva fair play
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Výmera lesa
Typická črta: univerzálnosť vo výrobe

250 ha
60 ha

R

odinná farma prináša ľuďom slobodu, ale vykupuje sa zodpovednosťou.
Tvrdí to Ľubor Paulen, jeden z prvých
samostatne hospodáriacich roľníkov v okrese Topoľčany. Paulenova manželka Gabriela,
pôvodne učiteľka, dodá, že každé nadýchnutie sa slobody bolo a stále vlastne je na
hospodárstve v Malých Bedzanoch vydreté
– platí, že v živote nič nie je zadarmo.
Usadlosť Paulenovcov založil starý otec.
Bol to hrdý a úspešný hospodár, nechcel
vstúpiť do družstva, zatkli ho a odsúdili na
nútené práce v Jáchymove. Gottwaldov režim Paulenovcom gazdovstvo zhabal, rodinu dal vyviezť do Čiech a donútil robotovať
na štátnych majetkoch, ktoré režim založil na statkoch po vyvezených sudetských
Nemcoch. Krutosť 50-tych rokov si Ľubor
Paulen pamätá už iba z rozprávania. Vyrástol v Topoľčiankach, vyštudoval lesníctvo,
a pred sebou mal kariéru výskumníka v Arboréte Mlyňany. Skúmal meniace sa faktory
prostredia, ktorým dnes hovoríme klimatická
zmena. Netušil, že raz im bude čeliť v úplne
inej role, ktorá preverí všetky jeho profesionálne aj ľudské kvality.
Všetko sa zmenilo novembrom 1989.
Rodine vrátili pôdu aj dom. Ľubor sa musel
rozhodnúť medzi kariérou vedca v Ústave
ekológie lesa SAV alebo príležitosťou obnoviť dielo, ktoré začal jeho starý otec. Mohol,
pravdaže, pôdu prenajať, ale vybral si vzrušujúcejšiu riskantnejšiu cestu. V oživení hospodárstva uvidel príležitosť živej komunikácie s prírodou, tobôž keď jeho súčasťou bol
po určitom čase aj les.
S Paulenovcami sedíme na terase starorodičovského domu. Na sklonku suchého
leta výdatne napršalo, všetko je opäť zelené,
z každého kúta počuť spev vtákov – z korún
stromov aj voliér. Občas do ticha sviatočného odpoludnia zakotkodákajú sliepky, zakvákajú kačky, v tôni ovocných stromov ležia
ovečky. Priam bukolická idyla. Gabika Paulenová donesie rodinný album, na fotografiách vidíme mladú dvojicu a v turistických
krosnách malého synčeka. Z prvorodeného
syna Borisa je muž s vyšportovanou posta-

vou. Stihol vyštudovať tú istú vysokú školu
a podniká spolu s otcom. V tvári má nepokoj,
súri fotografovanie, lebo sa ponáhľa do poľa
pripravovať pôdu pod sejbu repky.
Pri pohľade na syna si manželia uvedomia, ako rýchle plynie čas. Prvú úrodu zberali
v roku 1996, tridsať hektárové hospodárstvo
odvtedy zveľadili, je sedemnásobne väčšie
a produkuje to, čoho sa väčšina poľnohospodárskych podnikov vzdala. Pestujú toho
neúrekom: pšenicu, jačmeň i raž, k tomu
špaldu aj proso, repku i slnečnicu, zemiaky,
sóju, ba dorábajú aj semeno slávnej kŕmnej
repy Bučiansky žltý valec. Nuž a chovajú aj
ošípané.
V okrese Topoľčany je veľmi málo chovov
ošípaných. Ak ich niekto ešte doma chová, vie, že odstavčatá nájde na Karlovom
dvore, ktorý kedysi založil statkár Stummer. Paulenovci chovajú aj v takýchto, vyše
100-ročných priestoroch, ktoré sú z pohľadu
modernej produkcie neekonomické. No im
prasiatka ako tak vychádzajú. Veľa predávajú koncovému spotrebiteľovi na tak zvané D
farmy a v malej miere na bitúnok. Ich prasiatka majú minimálnu uhlíkovú stopu. S chovateľstvom je to však veľmi komplikované. Táto
práca je dlhodobo spoločensky podceňovaná a kto nemá k tomu vzťah, dlho to nevydrží.
Paulenov prístup k podnikaniu na pôde
v mnohom akoby popieral zásady tuhej špecializácie. Robí to i ono, všetkého po troche
a predsa hospodárenie v konečnom súčte
vychádza. A čo je veľmi dôležité – je poctivé,
priateľské, ohľaduplné voči životnému prostrediu, zaručujúce kontinuitu. Už je jasné, po
otcovi raz gazdovstvo prevezme syn Boris.
Podaktorí zo súkromných hospodárov,
ktorí spolu s Ľuborom Paulenom začínali, nevydržali skúšku časom. V búrlivých 90-tych
rokoch brali farmárčenie niečo ako fušku
v starom režime. Spoliehali sa, že zoženú
pod rukou naftu a hnojivá z transformujúcich sa družstiev. Dobehlo ich špekulantstvo. Paulen je vyznávač fair play – na poli,
v lese, v dodržiavaní písaných aj nepísaných
pravidiel. Želá si, aby sa skončilo ohýbanie
agrárnej politiky podľa straníckych tričiek,
treba ju nastaviť tak,
aby dala priestor všetkým poctivo hospodáriacim roľníkom – bez
ohľadu na veľkosť farmy
či družstva. A pravdaže,
treba si vynútiť dodržiavanie pravidiel, ktoré
nikoho nediskriminujú
a sú poctivé voči každej
podnikateľskej forme.
Dnes je Ľubor Paulen predsedom Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej
komory v Topoľčanoch,
v okrese, kde prevažuFarmárska rodina Paulenovcov – zľava syn Boris, dcéra Nina a rodičia
je veľkovýroba. Stal sa
ním preto, lebo je rešGabriela a Ľubor.

Ľubor Paulen: je dobré, ak hospodár posudzuje veci
vcelku.

pektovaný ako dobrý hospodár, ako človek,
ktorý rozumie veci. Robí ju s nie menším
zápalom ako jeho medzi poľnohospodármi
dobre známy sused, bývalý dlhoročný predseda PD Prašice-Jacovce Jozef Urminský.
Paulen a Urminský majú ešte niečo spoločné: nie je im ľahostajné to, čo sa deje za bránami ich vlastného chotára. Nežijú a nehospodária iba pre seba.
Snaha účelne využiť všetok podnikateľský
priestor, každú príležitosť, to je vari kľúčová
manažérska črta. Postupom času pribudli dve hospodárstva, zanedbaný priestor
v okolí budov vyčistili a vysadili ovocnými
stromami – 800 ovocných stromov obohacuje miestny trh o šťavnaté broskyne a jablká.
Ľubor Paulen nezaprie v sebe ani lesníka, človeka s citom pre usporiadanú vidiecku
krajinu, do ktorej vrastajú mestá a priemyselné parky. Neďaleko jeho farmy v Malých Bedzanoch vyrástol na zelenej lúke strojársky
podnik ZKW Slovakia. Každý, kto ide okolo, si všimne oku lahodiacu parkovú úpravu
fabrického priestoru. Postarali sa o ňu Ľubor
a Boris Paulenovci. Taktiež spolupracujú
s mestom Topoľčany a starajú sa o verejnú
zeleň vo Veľkých a Malých Bedzanoch. Potrebuje farmár takúto aktivitu?
Nuž potrebuje, každé zarobené euro sa
hodí do rozpočtu rodinnej farmy, ale je tu
aj iný pohľad na vec verejnú, to ako vyzerá
miesto, kde žijem nielen ja, ale aj ostatní.
Premýšľavý hospodár ukazuje, že náš spoločný životný priestor – intravilán aj extravilán
môžu vyzerať inak – lepšie, krajšie, príjemnejšie pre život.

KONTAKT
Ing. Ľubor Paulen
Malé Bedzany 40
955 01 Topoľčany
Tel.: +421/ 38/ 5321 067
e-mail: paulen@paulen.sk
www.paulen.sk
top agro 2021/2022

59

V Michaľanoch chcú zvýšiť
počty chovaných zvierat
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet stálych zamestnancov
Tržby
Zisk po zdanení

J

1 217 ha
21
1 024 355 eur
70 382 eur

uh
Trebišovského
okresu poznajú mnohí
najmä v súvislosti so
znamenitým vínom, ktoré sa
tu rodí v chýrnej tokajskej
oblasti. Na dohľad od viníc
je chotár Michalian, ktorý
už na prvý pohľad prezrádza dobrých hospodárov.
Je v ňom sídlo spoločnosti
AGROZORAN, s.r.o. Nachádza sa v tesnom susedstve štátnej hranice s Maďarskom, ktorá lemuje celú
južnú časť chotára. Práve
juh východného Slovenska
patrí tento rok medzi oblasti
najviac zasiahnuté suchom.
Našim sprievodcom bol
jeden z konateľov Vojtech
Zelvay, ktorému robí radosť
nastupujúca ďalšia generácia – jeho syn Marcel. Ten
sa už aktívne a úspešne Vojtech Zelvay spolu so synom Marcelom.
zapája do práce na hospodárstve. „História našej spoločnosti siaha do výmeru zaberá aj sója, z ktorej väčšiu časť
roku 1997, keď manažment odkúpil časť bý- množia na osivo pre osivárske firmy. Na
valého štátneho majetku Veľaty. Ja osobne miestnych poliach nechýba ani ozimný jačtu pracujem už 45 rokov. Začínal som ako meň (65 ha) a kukurica (120 ha). K rastlinnej
zootechnik, neskôr som pôsobil ako vedúci výrobe musíme pripočítať aj 30-árový sad
hospodárstva, potom som sa stal riaditeľom sliviek a 90 árov hrušiek.
až po súčasnú pozíciu konateľa a spoločTunajší poľnohospodári nezanedbávajú
níka,“ predstavuje Vojtech Zelvay podnik ani živočíšnu výrobu a stavy zvierat by doa svoj pracovný život v poľnohospodárstve konca radi zvýšili už v blízkom čase. Z chovu
a pokračuje: „Našou výhodou aj nevýhodou dojníc prešli pred pár rokmi na chov kráv bez
zároveň je, že máme pomerne rozľahlý cho- trhovej produkcie mlieka. Aktuálne chovajú
tár. Začína sa Čerhovom, pokračuje cez Lu- 180 kusov dobytka, z toho 90 kráv a práve
hyňu a Michaľany až k Lastovciam. Pár hek- ich počet by chceli čoskoro zvýšiť na 100 až
tárov obrábame tiež v Slovenskom Novom 110. Pestré zastúpenie chovaných zvierat
tu dopĺňa 150 oviec, z ktorých je 70 bahníc,
Meste a Malom Kazimíre.“
Najväčšia plocha v osevnom postupe a 130 kusov výkrmových ošípaných.
V roku 2020 zasiahla miestny chov ošípatrí pravidelne ozimnej pšenici, približne
340 hektárov. Nasleduje 170 hektárov ozim- paných nákaza AMO, teda africký mor ošínej repky, 100 hektárov slnečnice a podobnú paných, čo viedlo k okamžitej likvidácii celého chovu. Poznamenáme, že išlo o jeden
z dvoch najväčších chovov na Zemplíne.
V spoločnosti však nechceli v žiadnom prípade objekty pre ošípané definitívne zavrieť.
„Vlani sme opäť rozbehli chov so 40 kusmi,
ktoré sme predali malým odberateľom a tento rok máme vo výkrme už 130 kusov. Uvidíme, ako to pôjde ďalej, najmä z ekonomického hľadiska. Ak bude situácia priaznivá, radi
by sme sa dostali na úroveň pred nákazou,“
hovorí Vojtech Zelvay.
Pri téme súčasného stavu živočíšnej výroby na Slovensku sa s povzdychom zamýšľa: „Kedysi samotný štátny majetok Veľaty
choval 17-tisíc ošípaných a osemtisíc kusov
hovädzieho dobytka. Dnes sa k takýmto čísOkrem novej techniky dokážu v spoločnosti udržiavať
lam zďaleka nepribližuje ani celý okres dovo výbornom stave aj staršiu. Skvelá vizitka pre
hromady.“
Sucho tento rok výrazne ovplyvňuje aj
zamestnancov.

60

top agro 2021/2022

okolie Michalian, ide jednoznačne o jeden
z najviac postihnutých regiónov Slovenska.
„V mesiaci máj, keď sa vlastne tvorí úroda,
nám spadlo dokopy dva a pol milimetra zrážok. Suchý bol aj február s celkovo tri a pol
milimetrami zrážok, potom v marci spadlo
okolo dvadsať milimetrov. V podstate až
do leta rastliny žili z aprílových zrážok, keď
spadlo 91 milimetrov,“ konštatuje Vojtech
Zelvay. Našťastie, aprílové zrážky pomohli
prvej kosbe sena, ktoré postačí na kŕmenie
pre všetky chované zvieratá.
Veľké rozdiely zaznamenali hospodári
v úrodách, pričom rozhodovala kvalita pôdy
na jednotlivých parcelách. Kde bola ťažšia,
to bolo ešte v poriadku, ale na ľahšej pôde sa
úrody značne prepadli v porovnaní s dlhodobým štandardom. Napríklad ozimný jačmeň
dal 5,7 tony z hektára na ľahšej pôde, ale na
ťažšej ílovitej sypal až 7,5 tony. Pri repke bola v prvom prípade úroda 3,5 tony z hektára
oproti 4,5 tonám. Počas nášho rozhovoru
v auguste to vyzeralo oveľa horšie s jesennými plodinami. Tie na poliach nedozrievali, ale
doslova usychali.
Technikou je spoločnosť sebestačná
takmer vo všetkých prácach. Ak je to potrebne, dokážu si aj vzájomne vypomôcť
s poľnohospodármi z druhej strany hranice.
Niektoré stroje však už majú svoj vek, preto
sa v Michaľanoch zamýšľajú aj nad obnovou.
„Uchádzame sa tiež o projektovú podporu. Radi by sme kúpili nový veľkoobjemový traktorový príves, lis, kŕmny voz a podľa
možnosti aj kombajn. Vlastníme síce dva
staršie kombajny, ktoré sú najmä vďaka našim šikovným ľuďom v dobrom technickom
stave, ale predsa len majú už viac rokov. Preto chceme čoskoro vymeniť aspoň jeden za
nový,“ uzatvára Vojtech Zelvay.

V blízkom čase chcú zvýšiť počty mäsového dobytka.

KONTAKT
AGROZORAN, s.r.o.
Luhyňská 154
076 14 Michaľany
Konatelia: Vojtech Zelvay,
Ing. Emil Német
Mobil: +421/ 905 303 487
Tel.: +421/ 56/ 6790 233
e-mail: agrozoran@slovanet.sk

PD Dubnica stále stojí na dvoch
pilieroch, hoci sa oba kolíšu
Výmera poľnohospdárkej pôdy
Výmera ornej pôdy
Počet zamestnancov
Zisk po zdanení
Produktivita práce na pracovníka z tržieb za vlastné výrobky a služby
Priemerný zárobok

P

re PD v Dubnici platia dve charakteristiky. Prvou je, že ide o prímestské, ba
presnejšie, dnes už mestské družstvo.
Obyvatelia čoraz viac sa rozrastajúcej vilovej
štvrte vidia družstvu doslova do dvora. To
by problémom nebolo, keby mnohí z nich
poľnohospodárske stroje a pracovný ruch
najradšej nevideli a nepočuli, hoci na druhej
strane by radi kupovali v obchodoch čo najčerstvejšie domáce potraviny. Tento paradox súčasnosti musí predseda inžinier Anton
Rebro riešiť prakticky každý deň.

Aj na zábere poľa s lucernou vidno, ako sa dubnická
vilová štvrť z roka na rok približuje k družstvu.

1 182 ha
926 ha
32
87 500 eur
55 520 eur
1 250 eur

k mnohým posunom. Zložitá situácia už donútila zrušiť chov prasníc už dávnejšie a tohto roku sa v družstve vzdali – tak ako mnohé
iné podniky – aj výkrmu ošípaných. Dôvod
pozná každý, kto trochu vidí do slovenského
poľnohospodárstva. Stratovosť tejto výroby
najmä pri rastúcich cenách obilnín a energií
je pre každý podnik dlhodobo neudržateľná.
„Na nelichotivú situáciu už dávno upozorňujú všetci chovatelia, ale bez odozvy. Jedinou reakciou ministerstva bolo vyhlásenie
výzvy pre chovateľov, a to údajne v celoslovenskom médiu TA3 s časovým limitom do
siedmich dní. Ako vieme, stihli to len „spriaznené“ duše a boli sme aj svedkami podpory
najdrahšieho prasaťa v histórii Slovenska,
keď štátny tajomník získal na jedno dotáciu
4 500 eur, celkovo na šesť kusov 26 000
eur. Priestory pre ošípané na hospodárskom
dvore v Prejtej máme však v dobrom stave,
a preto sme ich zakonzervovali a strážime.
Ktovie, možno sa situácia čoskoro zmení,
ako v prípade mlieka,“ nádeja sa Ing. Anton
Rebro.
Hoci sa v dubnickom družstve venujú aj
chovu kráv Holštajnského plemena a okrajovo i výkrmu býkov, z hľadiska ekonomiky
je nosnou činnosťou živočíšnej výroby chov
215 dojníc na dvore v Klobušiciach. Ročnú
produkciu mlieka na kravu dokázali vytiahnuť
na 9 200 litrov, čo predstavuje za tri roky nárast o 2 000 litrov. Celkovo dodali vlani do
mliekarni 1,738 mil. litrov mlieka, čo je medziročne o vyše 158-tisíc litrov viac. Je to nesporne zásluha zmeny manažmentu výživy
dojníc, ďalej tiež omladeného kolektívu dojičiek a hlavne vďaka modernizácii objektov.
Vlani dokončili nový teľatník pre 55 teliatok,
čo vrátane investícii do pôrodnice, silážnych

Možno predsa len blízko bývajúcim dobre padne aspoň pohľad na obnovenú administratívnu budovu družstva. Dostala nielen
novú fasádu, ale aj zrenovované vnútorné
priestory. Aj to patrilo k jedným z investícii
v posledných troch rokoch, ktoré predstavovali zhruba milión eur,
ale smerovali predovšetkým do živočíšnej výroby.
A tak sa vlastne dostávame k druhej hlavnej charakteristike toho
úspešného poľnohospodárskeho podniku. Tým
je fakt, že PD Dubnica
má svoju činnosť postavenú na dvoch pilieroch
– na kombinácii rastlinnej a živočíšnej výroby,
hoci hlavne ten druhý sa
neustále trasie. Predseda však považuje tento
model stále za životaschopný, lebo vytvára
vyváženosť hospodárenia. No aj tu prichádza Chov dojníc patrí k nosným činnostiam.

Predseda Ing. Anton Rebro viaže budúcnosť podniku
s jedným zo svojich piatich detí – synom Damianom.

jám, spevnenej plochy pod senážne vaky
či nakladača predstavovalo 300-tisíc eur.
V pláne je ešte modernizácia dojárne s cieľom urýchliť dojenie.
Uplynulý rok patril celkovo k tým z úspešných. Družstvo vykázalo zisk vyše 87 500
eur. Podiel mali na tom aj slušné hektárové
úrody. Pri pšenici to bolo 5,72 tony z hektára, pri ozimnom jačmeni 6,61 tony, pri jarnom
jačmeni 5,77, kukurica na zrno sypala 8,36
tony z hektára, cukrová repa 70,33, repka
ozimná 3,38 a sója 3,04 tony z hektára.
Tento rok sa v družstve rozhodli štruktúru rastlinnej výroby mierne upraviť. Pridali
pestovanie ekonomický výhodnejších osív
pšenice i jačmeňa, a to aj s vedomím, že si
vyžadujú precíznejšie ošetrovanie. A hoci
ich tiež poriadne potrápilo sucho, opäť sa
tešili zo slušnej úrody. Pšenica dala 6,4, jačmeň ozimný 6,5, jarný 5,8 a repka 3,15 tony
z hektára. Smutnejšie však určite dopadnú
porasty kukurice a hlavne cukrovej repy.
V štrkovitých pôdach, kde ju majú nasiatu, sa
voda rýchlo stráca a hoci neďaleký Považský
cukrovar, pre ktorý ju už tradične pestujú,
nákupné ceny zvýšil, strate sa asi nevyhnú.
Ing. Anton Rebro už vekom tiež osciluje
okolo šesťdesiatky, a tak logicky premýšľa o svojich nástupcoch. „Preto postupne
omladzujeme kolektív a odovzdávame svoje skúsenosti mladším spolupracovníkom,“
tvrdí.
Hoci družstvo dosahuje stabilizované
výsledky, obavy z budúcnosti sú aj u nich
oprávnené. Čo prinesú zvýšené ceny energii,
chémie a ďalších vstupov, nik nevie. Predsedu tiež trápia bezprecedentné zábery ornej pôdy aj v okolí Dubnice, ktoré mestskí
úradníci ľahkomyseľne povoľujú. Ako príklad
uvádza nedávny záber troch hektárov na výstavbu pri kruhovom objazde.

KONTAKT
PD Dubnica
Kvášovec
018 41 Dubnica nad Váhom
Predseda: Ing. Anton Rebro
Tel./Fax: +421/ 41/ 4440 298
Mobil: +421/ 918 661 726
e-mail: pddubnica@pddubnica.sk
www.pddubnica.sk
top agro 2021/2022
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V AGRO Hosťovce sa vytrvalo
snažia o sebestačnosť
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov
Tržby
Zisk po zdanení

2 300 ha
40
3,4 mil. eur
141 000 eur

J

V súčasnosti je v Hosťovciach sústredená rastlinná výroba a mechanizácia. V Mankovciach sú zase sklady. Celá živočíšna
výroba, čiže takmer 700 kusov čierneho
holštajnského dobytka, z toho 320 dojníc, je
v Chyzerovciach.
Denne farma vyprodukuje 8 900 litrov
mlieka, ročne 2,7 milióna, pričom v súčasnosti je priemerná denná úžitkovosť 8 400
litrov. V minulosti síce dosahovali aj lepšiu
úžitkovosť, no musia vychádzať z možností,
ktoré majú. Mlieko pri vlaňajšej trhovej cene
za liter 0,332 eur predstavovalo pravidelný
príjem do cash flow podniku. Pomohla aj výmena odberateľa. Aj tak sa však na hospodárskom výsledku živočíšna výroba podieľa
ročnou stratou 200-tisíc eur. Napriek tomu
sú v podniku stále presvedčení, že patrí do
ich portfólia. Veď tomu je prispôsobená aj
rastlinná výroba, v ktorej majú k dispozícií
zhruba 500 hektárov pôdy na pestovanie
najrôznejších krmovín.
V roku 2021 na ploche 600 ha pestovali
v Hosťovciach pšenicu, z toho tvrdej (Triticum durum) dopestovali z plochy 50 hektárov 300 ton. Na 200 ha zasiali sladovnícky
aj ozimný jačmeň, 440 ha zaberala kukurica
pre potreby živočíšnej výroby aj na zrno, na
360 ha bola repka olejnatá s úrodou 3,3 tony
z hektára a na 100 hektároch lucerna, ktorú
kosia až šesťkrát ročne. A musia ju pozberať
a spracovať čo najskôr. Je jedno, či je piaKarol Gálik a Peter Vlársky kontrolujú po návrate
z parcely diskové brány.
tok a či sviatok, počasie je diktátor... Zvyšok
tvoria trvalé trávne porasty.
Jeden z troch konateľov firmy, Ing. Štemetroch. Takýto 460-metrový rozdiel nemajú ani mnohé podniky na severnom Sloven- fan Kukučka, to zhrnul: „Posledné tri roky
sku. Takmer všetky plochy sú tu svahovité hodnotíme ako priemerné. Pri pšenici sme
s výnimkou 200 hektárov pri rieke Žitava. dosiahli úrodu 6,1 tony z hektára. Jačmeň
Navyše chotár má tvar rožka dlhého desiat- sypal vlani len päť ton z hektára, pod čo sa
významne podpísalo počasie.“ Aj tak naň
ky kilometrov.
nedajú dopustiť aj
vďaka dobrým obchodným vzťahom
so sladovňami. Kukuričné maximum
tu
zaznamenali
zhruba pred šiestimi rokmi, a to 11
ton z hektára, vlani
to bolo 9,8 tony.
Hoci
rastlinná
výroba slúži v prvom rade na vykrytie potrieb živočíšnej, darí sa časť
z nej odpredať, čo
drží podnik v čiernych číslach. To
umožnilo v uplynulých rokoch aspoň
posilniť ťahovú silu
traktorov a rozšíriť
Flotila závesného zariadenia na zber krmovín je neustále pripravená vyraziť do akcie. park závesného zaeden z mála poľnohospodárskych podnikov v Zlatomoraveckom okrese, kde
ešte majú živočíšnu výrobu, je AGRO
Hosťovce. Spoločnosť dostala do vienka
pôdu v ôsmych katastroch. Geograficky aj
klimaticky pestré podmienky vyžadujú od
tamojších poľnohospodárov maximálne úsilie. Kým napríklad na jednej parcele v daný
moment napršia tri milimetre vlahy, na ďalšej
šestnásť... Najnižší bod sa nachádza v nadmorskej výške 120 metrov, najvyšší v 580
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Dvaja z konateľov Ing. Pavel Mozdík (vľavo)
a Ing. Štefan Kukučka.

riadenia. Dva kombajny John Deere 670 síce
na celú žatvu nestačia, pomáhajú aj zmluvní
partneri, ale výrazne ovplyvnili ekonomiku
podniku. Ďalšia investícia išla do sušiarne,
ktorá ukončila ich závislosť od iných pri
spracovaní obilnín. O jej budúcnosti v súvislosti s nenormálne vysokými cenami za
energie však nechcú radšej ani hovoriť. Veď
doteraz zníženie vlhkosti o jediný stupeň
stálo na jednej tone desať eur. Pomohla aj
modernizácia triedičky, čo veľmi zjednodušilo manipuláciu.
V spoločnosti dokúpili aj postrekovač
a zariadenie na spracovanie slamy. Všetko
totiž speje k čoraz väčšej automatizácii, a to
najmä pre nedostatok pracovníkov. Hoci sa
nedá povedať, že by žiadni mladí ľudia neprichádzali, ale ich zaučenie pri úrovni ich
odborného vzdelania nie je jednoduché. To
je však celospoločenský problém...
V záujme zvyšovania efektívnosti v Hosťovciach už dávnejšie dali zelenú aj moderným informačným technológiám. Pri plánovaní a kontrole porastov využívajú napríklad
aj drony. Každý z manažérov má pritom vo
svojom mobile aj GPS aplikáciu, ktorá mu
nielen presne ukáže polohu ktoréhokoľvek
z pojazdných mechanizmov, ale vyhodnocuje aj spotrebu nafty, efektivitu práce
a ďalšie parametre, ktoré zlepšujú konečnú
ekonomiku podniku. „Investujeme do intenzity výroby, pričom na konci musí byť jasné,
koľko sme do hektára dali, koľko sa urodilo
a pri akej realizačnej cene, aby sme vedeli,
čo si môžeme dovoliť a čo už nie,“ uzatvára
Štefan Kukučka.

KONTAKT
AGRO Hosťovce, s.r.o.
951 91 Hosťovce č. 1
Konatelia: Ing. Pavel Mozdík,
Eduard Huňady, Ing. Štefan Kukučka
Tel.: +421/ 37/ 6345 207
Fax: +421/ 37/ 6345 210
e-mail: info@agrohos.sk

POD Vechec pokračuje v tradícii
úspešného hospodárenia
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet stálych zamestnancov
Tržby
Zisk po zdanení

2 180 ha
36
2 159 311 eur
204 607 eur

N

ie je u nás pravidlom nájsť taký podnik, kde dobre hospodárili pred rokom
1989 a pritom úspešne napredujú až
do súčasnosti. Tento opis sa presne hodí na
dlhodobo jeden z najlepších poľnohospodárskych podnikov na východnom Slovensku
– Poľnohospodárske obchodné družstvo
Vechec, hospodáriace pri okresnom meste Vranov nad Topľou. Z pomyselnej cesty
úspechu neschádzajú ani s novým predsedom Mariánom Bindasom. Na čelnej pozícii
podniku je síce len tretí rok, ale dovtedy bol
dlhé obdobie agronómom.
Pri otázke na zmeny od nášho vlaňajšieho stretnutia sa najskôr dostávame k téme
živočíšnej výroby. V závere minulého roka
padlo rozhodnutie a v POD Vechec už nepokračujú s chovom dojníc. Naopak, viac sa
zamerali na rozšírenie počtu mäsového dobytka. „Chováme spolu 280 kusov, približne
s polovičným zastúpením plemien Slovenské
strakaté a Limousine. Pri zvieratách plemena
Slovenské strakaté je cenná aj ich vlastnosť,
že držia stádo pokope a nerozutekajú sa, čo
je dobré, lebo ich pasieme na veľkých plochách. Najmä pri tohtoročnom suchu musia
trávu doslova hľadať,“ konštatuje Marián
Bindas.
Družstevný chotár ponúka skutočne veľmi rozdielne podmienky na pestovanie plodín. Najúrodnejšie pôdy sú v blízkosti rieky
Topľa, kde sa darí dosahovať aj veľmi slušné
úrody. Ich celkový priemer však značne skresávajú polia smerom k Slanským vrchom.
Tieto pozemky s nízkou bonitou a výskytom
kameňov sa navyše podpisujú aj pod rýchlejšie opotrebenie strojov a náhradných dielov.
A aký bol uplynulý pestovateľský ročník?
„Jeseň bola pomerne ideálna. Repku sme

Predseda POD Vechec Marián Bindas.

vysiali na výmere 142 hektárov a do zimy
vstupovali porasty v dobrom stave. Vlani sme
prvýkrát pripravovali pôdu novým hĺbkovým
kypričom Pöttinger Terria, čo sa tiež ukázalo ako vhodnejšie v porovnaní s naorávkami,“ hovorí Marián Bindas. Repka príjemne
prekvapila žatevným výsledkom, historicky
najlepším vo Vechci s priemerom 4,3 tony
z hektára. Pritom v úrodnejšej časti chotára
neboli žiadnou výnimkou úrody prevyšujúce
päť ton. V družstve pravidelne zvyknú zakladať aj pokusné políčka, kde porovnávajú nové odrody so staršími a tu dokonca pozberali repku s priemerom až 5,6 tony z hektára.
Treba podotknúť, že do porastov vrátane
pokusu aplikovali len 180 kg/ha čistého dusíka. Viac však využívali efektívnejšie hnojenie
tekutými hnojivami priamo na list.
Ozimnú pšenicu zberali
tento rok z výmery okolo
450 ha a môžu sa pochváliť veľmi slušnou úrodou
6,7 tony z hektára. Pri jarnom jačmeni zožali v priemere po 4,7 tony z celkovej
výmery 112 hektárov. Časť
produkcie pšenice a polovicu repky zakontrahovali
ešte pred žatvou, čo sa
ukázalo ako veľmi dobré
rozhodnutie. S kvalitatívnymi parametrami nemali
tentoraz žiadny problém,
nevynímajúc sladovnícky
jačmeň, ktorý smeroval do
sladovne vo Veľkom Šariši.
Na suchý priebeh vegetácie to v okolí Vechca neOkrúhle balíky slamy skladujú priamo na dvore vo Vechci, kde chovajú
vyzeralo ešte ani na konci
apríla. Vtedy dosiali jarné
kravy bez trhovej produkcie mlieka.

64

top agro 2021/2022

plodiny, prišiel jeden silnejší dážď a následne
za štvrťrok už nemali ani 50 mm vody spolu.
Navyše, ak spadli nejaké zrážky, boli väčšinou len v zanedbateľných 1 – 2 mm dávkach.
V lete zberané plodiny obstáli v tomto suchu
ešte celkom dobre, oveľa horšie sa ukazovali jesenné plodiny sója a kukurica, najmä
silážna (pozn. tento článok sme pripravovali
začiatkom augusta). Kukuricu zasiali tento
rok len na polovičnej výmere 190 ha v porovnaní s vlaňajšími 400 ha. K tomuto rozhodnutiu výrazne prispeli zvyšujúce sa náklady na
sušenie. Trochu lepšie sa ukazovala slnečnica na 120 ha, ktorá predsa len lepšie znáša
suchšie a teplejšie počasie.
Na poliach v okolí Vechca môžeme už
druhým rokom vidieť novú plodinu, ktorá sa
tu doteraz nikdy nepestovala. „Do osevného postupu sme zaradili zrnový cirok, predovšetkým na horšie pôdy, kde pri iných
plodinách nedosahujeme rentabilné pestovanie. Ak zoberieme do úvahy minuloročnú
úrodu 4,6 tony z hektára, realizačnú cenu
len o 20 eur nižšiu ako pri pšenici, ale až
o 50 percent nižšie náklady, rozhodnutie pre
cirok sa ukazuje ako správne,“ tvrdí Marián
Bindas. Tento rok pestujú cirok na 45 ha, na
poliach, kde si doteraz mohli dovoliť len pestovanie tráv na semeno. A aj keď sú rastliny
nižšie ako vlani, úroda zrna by mohla byť priblžne podobná.
Družstvo vo Vechci vlastní moderný strojový park, ktorý pravidelne obnovuje. Napríklad pred rokom tam kúpili spomínaný kyprič
Pöttinger Terria, pričom išlo o novinku od
výrobcu a stali sa vôbec prvým majiteľom
tohto stroja na Slovensku. Tento rok pribudol
aj kompaktor, ťahaný postrekovač a traktor
s čelným nakladačom.

Sladovnícky jačmeň pozberali tento rok vo výbornej
kvalite, smeroval do sladovne vo Veľkom Šariši.

KONTAKT
Poľnohospodárske obchodné
družstvo Vechec
Družstevná 19
094 12 Vechec
Predseda: Marián Bindas
Mobil: +421/ 918 623 270
Tel.: +421/ 57/ 4881 612
e-mail: podvechec@gmail.com

Aby sucho v Kukučínove zvládli,
musia prijímať mimoriadne opatrenia
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov
Zisk

1 249 ha
39
61 139 eur

N

ikdy sme nedojili toľko mlieka, ako
v tomto roku! Týmito slovami začína
rozprávanie Zoltán Cibula, predseda
kukučínovského družstva. Aktuálny výsledok 12-tisíc kilogramov mlieka na dojnicu
a rok ich katapultoval medzi desať najlepších
mliečnych fariem v republike. Ešte pred rokom boli umiestnení v tretej desiatke. Radosť
z medziročného zlepšenia výsledkov však
netrvala dlho. Aj v levickom okrese stačí
letmý pohľad na suchom zdecimovanú kukuricu a následná otázka sa tlačí na jazyk sama.
S čím vôbec budú farmy so živočíšnou výrobou v nasledujúcom roku kŕmiť dobytok?
Zoltán Cibula prežil 46 rokov v jednom
podniku a zažil rôzne pohľady na štruktúru
výroby. Bližšie sú mu uvážlivé rozhodnutia
pred nerozvážnymi riešeniami. Predať či zrušiť môžeš vždy. No predáš len raz, hovorí.
Možno aj preto namiesto ľahšej cesty aj dnes
v Kukučínove pestujú vinič, chovajú ošípané
a hovädzí dobytok.
Ceny vstupov pri výrobe mlieka neustále
narastajú – nafta, energie či komodity. Niekedy aj preto, že ľudský pohľad na výrobu
prevažuje ten ekonomický. Od mája má každý zamestnanec v Kukučínove na výplatnej
páske o 10 až 15 percent viac. Tento prístup
by sa mohol zdať pre pozorovateľa z vonku ľahkovážny. Ideme predsa do neistých
čias a mnohí poľnohospodári ešte stále ťažia z dlhodobo uzavretých zmlúv na energie
a oprávnene sa preto obávajú, s akými cenami plynu či elektriny vstúpia do roku 2023.
Zoltán Cibula nad tým premýšľa tiež, no
uvedomuje si aj to, že najväčším bohatstvom
družstva sú ľudia. Mať dobrého traktoristu,
kŕmiča, dojiča alebo riadiacich pracovníkov
je základom úspechu. Oni prispievajú svojim
vzťahom k dojniciam, a vlani, keď sa učili nanovo pristupovať k reprodukcii, čo bolo náročné, dosiahli 33 až 35 litrov mlieka na dojnicu a deň. Oni v noci strážia pred nájazdmi
lesnej zveri slnečnicu či kukuricu, aby mali
o pár mesiacov vôbec čo zberať. Oni svojim

Požatevné presuny.

Zoltán Cibula šetrí pre dojnice siláž z minulého roka.
Aktuálne porasty kukurice sú zúfalé a tohtoročným
krmivám bude chýbať energia kukuričného klasu.

citlivým prístupom k hospodáreniu s vlahou
dokázali tento suchý rok z ozimín vymačkať
ešte nadpriemerné úrody, aj keď o dve tony
nižšie, ako vlani!
Dojnice v Kukučínove si pravdepodobne
tohtoročné tropické leto príliš nevšimli. Ventilátory v troch maštaliach bzučia nepretržite
ako sršne a raz za pár minút vzduch zvlhčia
aj rosiče. Ustajňovacie priestory z osemdesiatych rokov prešli v nedávnej minulosti
čiastočnými rekonštrukciami. Ako vidieť na
úžitkovosti, aj v nich dokážu dosiahnuť svetové výsledky.
Dojnice by prvý kontakt s realitou leta 2022 zažili až s ponukou novej siláže na
jeseň. A tomu sa chce tamojší predseda
vyhnúť. Kukurica, ktorá má svojou výškou
v polovici leta presiahnuť urasteného chlapa,
dnes siaha ledva po ženské prsia. Do plaču!
Tí, čo pestujú zrnovú kukuricu, z nej často
nebudú mať vôbec nič. Niektorí pestovatelia
si uvedomujú, že aj kombajnový zber sa pre
nich stane zbytočným nákladom a tak telefonujú napríklad aj Zoltánovi Cibulovi. „Veď
máš živočíšnu výrobu. Zasilážuj,“ hovoria
mu, keď núkajú svoj porast.
Čo však bude mať z takej siláže, kde sa
kukuričné zrnko objaví len kde tu? Nositeľom
viac ako polovice energetického výkonu siláže je kukuričný klas, ktorý krava premieňa na
mlieko. Vlani mali siláž dobrú. Veď z hľadiska
výživy práve objemovým krmivám vďačia za
rekordnú úžitkovosť.
Už dnes obmedzili v Kukučínove spotrebu minuloročných krmovín pre zástavový
dobytok či býkov. Všetko šetria pre dojnice
a výrobu mlieka. Ostatné kategórie dobytka
naplno pocítia dôsledky vývoja počasia konzumáciou nízkoenergetickej siláže, ktorú dopestujú v tomto roku. „Nemôžeme si dovoliť
rapídne zníženie úžitkovosti, ktoré by v tomto
roku nastalo. Budeme robiť všetko preto, aby

sme so zásobami z minulého roka vyšli čo
najdlhšie v roku 2023,“ vysvetľuje predseda.
V Kukučínove kŕmia aj miaganým zrnom.
Ani to tento rok nebude, no v skladoch je ešte kukuričné zrno z vlaňajška. To zabezpečí
náhradný energetický príjem zvieratám. Aký
je Zoltán Cibula rád, že sa v apríli neulakomil
na výnimočné peniaze! Presviedčali ho nech
predá, no mesiace do novej úrody, zodpovednosť k zvieratám a takmer polstoročná
skúsenosť v praxi prikazovali počkať.
Rok pritom nezačínal zle. Prvá kosba
senáží bola objemom produkcie štandardná a druhá dokonca lepšia, ako vlani! Tretia
však v dôsledku výpadku zrážok priniesla len
80 ton hmoty. Pred rokom to bol ešte 266
ton.
Napriek obávam z nedostatku, všetkých
210 dojníc v Kukučínove zostane. Nemá
zmysel znižovať počty zvierat, ak sa fixné
náklady výroby nezmenia. Zoltán Cibula roky
pôsobil na spoločnom družstve ako ekonóm
a dodnes cítiť, že počítať vie. Ani na cenu za
mlieko sa už toľko nesťažuje, ako v minulých
rokoch. Ak ho podpichnete otázkou, či cena,
ktorá je o tretinu vyššia ako dostávali za mlieko predvlani, už pokrýva výrobné náklady na
jeho produkciu, nezaprie sa jeho pôvodné
povolanie. „Ak chcem ako ekonóm zlikvidovať dojnice, prvovýrobu mlieka napočítam
tak, aby sme dosiahli mínus. No živočíšna
výroba patrí do poľnohospodárskej výroby
a ak vnímam len jej samotnú ziskovosť, tak
ide o krátkozraký pohľad,“ myslí si Z. Cibula.
Okrem tvorby organickej hmoty živočíšnej
výroby, čo si pri argumentácii osvojili aj politici, predseda družstva v Kukučínove spomína aj dôležitosť striedania plodín. A so živočíšnou výrobou je osevný postup pestrejší
a pôda tak v lepšej kondícii.

Suchom vyprahnutá pôda a zdecimovaný porast
cukrovej repy.

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
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Ján Jelen: farmára ctí
pokora a chuť učiť sa
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet stálych zamestnancov
Zisk po zdanení
Produktivita práce na pracovníka

F

armár Ján Jelen spolu s manželkou
Magdou z Novej Dediny neďaleko Levíc patria k prvej vlne ponovembrových
poľnohospodárov, ktorí sa odhodlali podnikať na rodičovskej pôde. Boli mladí a mali guráž začať podnikať po svojom na svojom.
Dnes rodina obrába vyše 500 hektárov pôdy,
Ján Jelen stojí na čele Združenia vlastníkov
a agropodnikateľov pôdy a je príkladom mladej generácii, ako moderne hospodáriť na
pôde. Čomu Jelenovcov naučilo uplynulých
tridsať rokov?
Ján Jelen bez väčších rozpakov odvetí –
pokore, trpezlivosti, aj nevyhnutnosti stále sa
učiť. Magda si napríklad urobila vysokú školu
popri podnikaní. Kedysi sa vravelo popri zamestnaní. Magda Jelenová vyštudovala Slovenskú poľnohospodársku školu už ako mama troch detí popri povinnostiach, ktoré prinášala starostlivosť o tri deti a rodinnú farmu.
Starostí bolo a je neúrekom, veď Ján s Magdou sú dnes už aj starými rodičmi. Ale ako
sa vraví, vo dvojici všetko ide ľahšie, najmä
keď je manželka cez vedenie účtov a vôbec
cez ekonomiku farmy priamo vtiahnutá do jej
budovania. Dnes už aj so synom Marekom.
Ak Ján Jelen pri spomienke na prejdenú
životnú cestu dáva na prvé miesto pokoru,
má na mysli rešpekt pred prírodou. Oproti deväťdesiatym rokom minulého storočia,
keď začínal hospodáriť, sa mu podarilo na
pozemkoch, ktoré kedysi obrábalo miestne
družstvo, výrazne zvýšiť úrody. Na horších
pôdach aj trojnásobne, na lepších o polovicu, ale stabilizácia sedemtonových úrod
obilnín priemerne po hektári, kukurice okolo
10 ton či repky okolo štyri ton, je čoraz ťažšia. Výkyvy počasia ako dôsledok klimatickej zmeny sú extrémnejšie, čo potvrdil aj rok
2022.
V posledných rokoch slovenské sladovne nariekajú na nedostatok sladovníckeho
jačmeňa. Možno je problém nedostatku zakliaty kdesi medzi dobrou nákupnou cenou
a umením dopestovať kvalitné sladovnícke
zrno. Ján Jelen patrí k tej skupine pestovateľov, ktorí štandardne dosahujú vysoké úrody
a súčasne jačmeň spĺňa kvalitatívny štandard, jednak z hľadiska veľkosti zŕn, jednak
pokiaľ ide o obsah dusíkatých látok.
Sucho, ktoré prepíše v roku 2022 viaceré
negatívne rekordy, bolo a je tvrdým orieškom
aj pre jelenovskú rodinnú farmu, ale napokon
to nebude aspoň z pohľadu obilnín a repky
najhorší rok. V reakcii na teplejšie a na sneh
chudobnejšie zimy, začal Ján Jelen ako
mnohí ďalší farmári siať jarný jačmeň v termíne typickom pre oziminy. Robí tak posledné
dva roky a ukazuje sa, že tento spôsob, ako
dopriať plodine viac vlahy, sa opláca. Jarný
jačmeň dal úrodu 6,7 tony priemerne po hektári, oproti ozimnému, ktorý, mimochodom,
mal tiež výbornú sladovnícku kvalitu, zaostal
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582 ha
5
41 007 eur
182 886 eur

len o 0,2 tony. Veľmi dobrá bola úroda ozimnej pšenice, tá sypala priemerne po 7,3 tony
zrna po hektári a repka dala tiež veľmi uspokojivú hektárovú úrodu – 3,9 tony. Vzhľadom
na dobré, oproti minulosti nadpriemerné
realizačné ceny môžu obilniny podržať ekonomiku farmy a pokiaľ nedôjde k úplnému
prepadu úrody kukurice a slnečnice či sóje,
nebude to možno najhorší rok. Lenže ako
každý roľník, aj Ján Jelen vraví, že na konci
bič plieska.
Sucho, ktorému letné obilniny ušli z lopaty v poslednej chvíli, poškodilo kukuricu a repku. V posledné dva júlové dni síce
spadlo 40 milimetrov vlahy, ale na niektorých
honoch to bolo pre kukuricu a slnečnicu už
zrejme neskoro.
Najdôležitejšie podľa Jána Jelena je byť
pripravený aj na najhorší scenár. Vraví, že
dobrou agrotechnikou, súčasťou ktorej je
vápnenie polí a zapracovanie všetkej organickej hmoty do pôdy, sa mu podarilo v priebehu troch desaťročí zvýšiť jej úrodnosť. Slamu, kôrovie nepredáva, hoci tohto roku, keď
prudko zdražel plyn, prichádzajú poľnohospodárom lukratívne ponuky. Čo sa urodilo na
pôde, patrí okrem zrna pôde. Aj to je jeden
z Jelenových princípov hospodárenia.
Pravda, s rastlinnými zvyškami treba vedieť pracovať, slamu či ostatné rastlinné
stonky priamo počas zberu kombajny porežú či podrvia. Keďže ide o pomerne vysokú
vrstvu zvyškov, vytvárajú mulč, ktorý bráni
úniku cennej vlahy z pôdy. Na druhej strane
treba vedieť použiť správne náradie, ktoré ho

Magda Jelenová: kde slnečnica dostala vlahu,
nesklame.

Farmár Ján Jelen pred otázkou otázok:
koľko dá kukurica v jeseni?

zapracuje do pôdy tak, aby sa tam organická hmota rozložila a nebránila vzchádzaniu
rastlín. Je to jednoduché a predsa delikátne.
Ján Jelen hovorí, že pätica jeho traktoristov
už dokonale pozná chotár, ktorý obrába, rozumie strojom aj pôde a tak vytvára predpoklady pre dobrú úrodu.
Za jeden z pilierov stabilných úrod považuje hnojenie. To si vyžaduje vzhľadom na
nie že rýchlo, ale enormne stúpajúce náklady
absolútne presné a racionálne dávkovanie.
Pri sejbe sa dávajú tuhé hnojivá pod pätu zrna, nehnojí sa teda nazdar Boh. V priebehu
vegetácie prichádzajú k slovu postrekovače,
ktoré sa postarajú o listovú výživu tekutými
hnojivami.
Ako dosiahnuť presnosť? Nuž tú umožňujú traktory, kombajny vybavené družicovými systémami. Dokonale mapujú polia pri
každej operácii, vďaka čomu vznikajú presné
úrodové mapy jednotlivých honov, prehľad
o aplikovanej výžive, ale aj spotrebovaných
pohonných látkach. Presnejšie znamená
úspornejšie a výkonnejšie, pravda, chce to
techniku novej generácie. A Ján Jelen dodáva, že pri vysokých štandardoch úrod
a dobrých realizačných cenách sa mu darí
v posledných rokoch byť na vlne nových inovačných technológií.
V praxi to znamená, že farmár musí presne analyzovať svoje počínanie. Technika poskytuje presné dáta, oproti minulosti tu nastal
nebývalý pokrok. Jedno však zostalo. Je to
hospodár, ktorý musí prijať strategické rozhodnutie, aby napokon každoročná šachová
partia s prírodou dopadla v jeho prospech.

KONTAKT
Ing. Ján Jelen
Nová Dedina
Mobil: +421/ 903 658 872
e-mail: jnjelen@gmail.com

Recept PD Lieskovec na krízu:
tvrdohlavosť, nové nápady a dobrý tím
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov

S

2 662 ha
60

výroby, k čomu pristúpili viaceré podniky
v regióne, pričom niektoré zavreli brány na
maštaliach nadobro – si totiž ani náznakom
nepripúšťa. Odmieta sa zmieriť s tým, že trh
s mliekom ešte viac ovládnu zahraniční producenti, ktorí by jeho cenu vyšponovali tak,
že si ho bežný človek nebude môcť dovoliť.
„Treba len zaťať zuby, vydržať a ono sa to raz
musí otočiť,“ hovorí s pokojom. Čím to teda
je, že družstvo v Lieskovci vie preplávať aj
náročnými časmi?
Hlavné vysvetlenie si návštevník PD Lieskovec uvedomí už po prvej prechádzke jeho areálom, kde udrie do očí
veľká rozmanitosť výroby.
Základom je produkcia kravského mlieka, ročne je to
viac ako 1,9 milióna litrov. Tri
štvrtiny putujú do okolitých
mliekarní, zvyšok si družstvo spracuje samo. Ročne
spravia tiež šesť turnusov
brojlerov, každý po 40-tisíc
kusov. Riaditeľku však mrzí, že hydinu nevedia predať
na Slovensku. Odchádza do
zahraničia, hlavne do Poľska
a Maďarska, kde je spotrebiteľský trh väčší a aj ochotnejší zaplatiť za kvalitu. Na
pulty slovenských obchodov
potom smeruje lacnejšie, no
Kolektív zamestnancov Poľnohospodárskeho družstva Lieskovec
menej kvalitné zahraničné
je základom jeho úspechu.
mäso. To už neplatí pre man„Za 22 rokov, čo sa venujem tejto práci, galice, ktorých tu chovajú 60 kusov. Mäso
som nezažila také sucho,“ zdôrazňuje riadi- z nich sa ani nedostane na pulty, pretože pre
teľka družstva Lieskovec Ing. Martina Lup- veľký záujem zákazníci na neho čakajú v potáková. Na okraji Zvolena, kde sa družstvo radovníkoch. K tomu treba pripočítať 3 500
nachádza, v hlavnej sezóne padlo o 220 mi- nosníc vo voľnom výbehu a podstielkovom
limetrov zrážok menej. To výrazne ovplyvní chove a produkciu ovčieho mlieka a jahňaúrody aj na tunajšej ílovitej pôde, ktorá sucho ciny.
znáša lepšie ako ľahké pôdy. Pokles pri kuEkonomickú udržateľnosť rastlinnej výrokurici je 70 percent, sója prinesie podobné by si v Lieskovci tiež poistili širokým osevným
sklamanie. Úrody za ostatnými rokmi zaostá- plánom. Na tisícke hektárov ornej pôdy pesvajú pri všetkých plodinách s výnimkou jač- tujú repku, sóju, pšenicu, jačmeň, kukuricu,
meňa. Keď už sa zdalo, že výpadky aspoň slnečnicu, lucerku či facéliu a zo špeciálnych
čiastočne vyrovnajú priaznivé ceny, obnovil plodín aj cukrovú kukuricu na samozber,
sa vývoz obilnín z Ukrajiny, ktorý ich opäť cesnak a zemiaky. Keď nepriaznivý rok vystlačil nadol. Ceny hnojív stúpli desaťnásob- radí jednu plodinu, rastlinnú výrobu potiahne
ne, k čomu sa s ešte väčšou intenzitou pridali iná – tento rok je to repka a pšenica.
Čo je dôležité, družstvo zvyšuje pridanú
energie.
Predaj krmovín, ktoré v priaznivejších ro- hodnotu produkcie tým, že sa ju čo najviac
koch družstvu generuje nezanedbateľné príj- snaží dostať ku konečnému zákazníkovi.
my, tento rok neprichádza do úvahy. Seno či Najskôr k vchodu do družstva pristavili konsiláž si teraz prísne strážia, pretože sa obá- tajner, ktorý sa zmenil na predajnú s jeho
vajú, že nevystačí počas zimy ani ich zviera- výrobkami pod značkou Lieskovský farmátám. V lete zvieratá kŕmili ešte minuloročnými rik a ku ktorým sa pridali aj produkty ďalších
zásobami, no dojivosť citeľne klesla. Podpí- regionálnych producentov. Obchodu veľmi
sal sa pod to tepelný stres z obrovských pomohlo, že ešte predtým družstvo začalo
horúčav, čo spôsobilo, že pri 300 dojniciach finalizovať kravské mlieko na čerstvé mliečne
iba za jeden deň výpadok v produkcii mlieka výrobky a syry. Záujem o domácu produkciu
bol obrovský, a tak predajňu rozšírili o ďalší
dosahoval tisíc litrov.
Napriek tomu sa Martina Luptáková po- kontajner a ďalšiu predajňu otvorili v Detve.
čas celého rozhovoru neprestáva usmievať. Aby do družstva prilákali ešte viac potenciálČierne scenáre – napríklad útlm živočíšnej nych zákazníkov, pred štyrmi rokmi jeden zo
právne družstvo by malo mať rastlinnú aj živočíšnu výrobu. No kombinácia
výroby, ktorá je dôležitá pre ochranu
a tvorbu krajiny, v krízových časoch môže
podnik dostať do ekonomických problémov.
Práve rok 2022 si väčšina slovenských poľnohospodárov zapamätá ako jeden z najťažších za dlhé obdobie. V dobrom naň nebudú
spomínať ani na strednom Slovensku, no
miestne Poľnohospodárske družstvo Lieskovec má recept na to, ako sa dá s rozvahou
zvládnuť aj obdobie, ktorému nepraje príroda
ani trh.

skladov prerobili na servis a predajňu spotrebných materiálov pre farmárov z celého
regiónu. Počas koronakrízy zaviedli aj predaj
cez e-shop, vďaka čomu sa pandemické časy pre družstvo premenili z nepríjemnosti na
príležitosť zviditeľniť sa.
Martina Luptáková pripomína ešte ďalší
dôvod, prečo podnik prežil v zdraví krízové
obdobie: jej vlastná tvrdohlavosť a tím ľudí,
ktorí vedia jej nápady pretaviť do výsledkov.
„Všetko je to o ľuďoch, bez nich by sme nedokázali nič,“ hovorí. Pri návšteve podniku
musí hosťa zaujať to, čo riaditeľka nazýva
„silný ženský kolektív“. Ženy sú tu prítomné
všade: v manažmente, na odborných pozíciách, aj priamo vo výrobe a spracovaní. Vďaka tomu sa podľa riaditeľky tunajšie družstvo
vymyká všeobecnej predstave o nevábnom,
špinavom pracovnom prostredí. „Chlapi si
uvedomujú, že to, ako to tu vyzerá, je zásluha žien,“ tvrdí. Aj mladým ľuďom, ktorých sa
snaží pritiahnuť, pretože vedia do podniku
priniesť nové myslenie, prízvukuje, že za prácu v poľnohospodárstve sa netreba hanbiť.
Priemerný vek zamestnancov družstva je 43
rokov, zhruba o dva roky menej ako je celoslovenský priemer.
Nákazlivý entuziazmus riaditeľky družstva
sa pochopiteľne premieta aj do jej ďalších
plánov, ktorých nie je málo. Družstvo už dlhšie plánuje zainvestovať do novej maštale
a dojárne a dotiahnuť spracovanie ovčieho
mlieka na zrejúce syry. Jedným z nápadov
riaditeľky je rozšíriť živočíšnu výrobu aj o králiky, na čo je uspôsobený aj ich hydinový bitúnok. „Keď si niečo vymyslím, tomu podriadime všetko, aj keď začiatky sú vždy ťažké.
Problémov je veľa, ale som pozitívny človek.
Zle bude, až keď sa prestanem usmievať,“
dodáva s odhodlaným úsmevom Martina
Luptáková.

Družstvo ročne vyprodukuje viac ako 1,9 milióna litrov
mlieka.

KONTAKT
PD Lieskovec
Hrádocká 2718
962 21 Lieskovec
Riaditeľka: Ing. Martina Luptáková
Tel.: +421/ 45/ 5370 116
e-mail: pdekonom@pd-lieskovec.sk
top agro 2021/2022

67

Napriek neprajnostiam prírody i trhu
v Pruskom vedia nájsť východiská
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Zisk po zdanení
Produktivita práce z pridanej hodnoty
Počet zamestnancov

Za

celú históriu súťaže TOP Agro
niet vari roka, aby medzi najlepšou stovkou slovenských poľnohospodárskych firiem a súkromných roľníkov
chýbalo PD „Vršatec v Pruskom. Hospodári
na výmere takmer 1 500 hektárov pri rieke
Váh pod romantickým skalnatým útesom
Vršatec v Ilavskom okrese. Z toho však len
čosi vyše 657 hektárov predstavuje orná
pôda. Príroda je tam naozaj pekná, hodná
turistických prechádzok, pôda na obrábanie
však náročná, vyžadujúca si aktuálne zmeny.
Príkladom je aj tohtoročné extrémne suché
leto, ktoré postihlo všetky pestované plodiny, najviac však cukrovú repu, kukuricu na
zrno a na siláž, ale aj lucernu.
Dlhoročný predseda Ing. Ján Kopšo si je
dobre vedomý, že pri intenzite ich živočíšnej
výroby, ktorú predstavuje najmä chov dojníc,
kráv bez trhovej produkcie mlieka a výkrm
býkov sa musia nejako vynájsť a dorobiť maximálne možné množstvo objemových krmív,
aby prežili do ďalšej sezóny bez dramatického znižovania stavov zvierat.
„Improvizácia musí byť súčasťou riadenia,“ zdôrazňuje a takto vychováva aj svojho
34-ročného syna Patrika, absolventa Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ten mu zatiaľ
robí asistenta, ale ako mladý človek, ktorý
odmalička sleduje dianie v družstve na vlastné oči a z bezprostrednej blízkosti, očividne
rastie v potenciálneho poľnohospodárskeho
manažéra. Okrem iného sa venuje aj foteniu,
a tak má firma dokonale zmapované takmer
všetko dianie v nej. Ukážku jeho koníčka
možno vidieť aj v tomto článku.
Predseda konštatuje, že aj vlani napriek
všetkému, čo sa dialo v ekonomike i samotnom poľnohospodárstve, pokračovali
v roky zabehnutom systéme výrobnej štruktúry. Znamená to, že naďalej udržali silnú
živočíšnu výrobu, ku ktorej majú podriadenú
rastlinnú výrobu. Poľnohospodárskym činnostiam pomáhajú aj pridružené výroby. Ich
ďalšia existencia však bude závislá od vývoja
cien najmä elektrickej energie a ďalších vstupov.
Počas uplynulých pandemických rokov

1 455 ha
41 130 eur
14 584 eur
58

2020 a 2021 sa družstvo sústredilo na takú
organizáciu práce, ktorá napriek výpadkom
ľudských zdrojov umožnila dodržať všetky
agrotechnické termíny a každý deň sa riadne postarať o zvieratá. Najväčšie obavy mali
z výpadku dojenia a kŕmenia, ale našťastie
prijatím celého spektra opatrení sa podarilo
možným problémom predchádzať.
Podnik dosiahol aj vlani slušné hospodárske výsledky. Zisk po zdanení predstavoval
41 130 eur a produktivita práce na pracovníka z pridanej hodnoty 14 584 eur.
Ak sa živočíšnej výroby napriek dlhoročným problémom nevzdali, je to aj tým, že
generuje vysokú zamestnanosť. V súčasnosti chovajú takmer 1 600 kusov hovädzieho
dobytka, čo je viac ako jeden kus na jeden
hektár poľnohospodárskej pôdy. A tak by
to malo byť podľa predsedu na celom Slovensku. „Tí, ktorí majú trvalé trávne porasty
a vzdali sa živočíšnej výroby, iba parazitujú
na súčasnom zle nastavenom dotačnom
systéme,“ nemení svoj názor Ing. Ján Kopšo.
Rok 2021 v rastlinnej výrobe z hľadiska
hektárových úrod hodnotí v tamojších podmienkach za štandardné. Za najdôležitejšie
považuje, aby vyrobili dostatok objemových
krmív pre potreby živočíšnej výroby. To, samozrejme, platí aj v tomto extrémne suchom
roku, akurát, že si to vyžaduje oveľa viac
spomínaných improvizácii.
V živočíšnej výrobe sa snažia v PD Pruské
neustále zvyšovať produkciu surového kravského mlieka ako aj výkrmového dobytka na
mäso. Vlani tam museli riešiť problém s meškajúcimi platbami za dodané mlieko, čo
v tomto roku vyústilo do zmeny odberateľa.
Na otázku, čo im Covid zobral a či aj niečo dal, predseda odpovedá: „Počas pandémie tak, ako mnohým iným, aj nám najviac
chýbal osobný kontakt so spolupracujúcimi
obchodnými partnermi, ako aj výpadok rôznych školení a podujatí. Významnou mierou
bol obmedzený prísun nových informácií,
ktoré zabezpečujú pokrok vo výrobe. A tak
toto obdobie môžeme považovať aj za obdobie, keď sme viac-menej stagnovali a iba
udržovali zavedené systémy.“

Dlhoročný predseda PD Pruské Ing. Ján Kopšo.

Počas dvoch covidových rokov sa družstevníci zamerali najmä na údržbu a čiastočnú obmenu celkom slušne vybaveného strojového a traktorového parku. Investovali do
nákupu dvoch traktorov, náradia na prípravu a spracovanie pôdy a do strojov na zber
a zvoz krmovín. Do živočíšnej výroby zakúpili
šmykom riadený nakladač a zariadenie na kŕmenie zvierat, tzv. milk taxi. Investovali aj do
ventilácie ustajňovacích priestorov a ukončili
rekonštrukciu silážnych žľabov na farme mäsového dobytka.
V záujme stabilizácie základného výrobného prostriedku priebežne investujú aj do
nákupu pôdy. O tom, že myslia na budúcnosť, svedčí aj fakt, že sa zapojili spolu so
Strednou odbornou školou v Pruskom do
systému duálneho vzdelávania. V súčasnosti v družstve pracujú traja jej absolventi
a v každom ročníku majú po jednom žiakovi. Aj vďaka tomu sa ani teraz nemusia boriť
s nedostatkom pracovníkov.

Hovädzí dobytok jednoducho na polia PD Pruské patrí.

Pri sušení objemových krmovín pomáha moderná
technika.
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KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo
„Vršatec“
018 52 Pruské 118
Predseda: Ing. Ján Kopšo
Tel.: +42l/ 42/ 4492 612
e-mail: pdpruske@pdpruske.sk
www.pdpruske.sk
Zber krmovín pod Vršateckým hradom.

Agrodružstvo Bystré je vzorom
z viacerých pohľadov
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet stálych zamestnancov
Tržby
Zisk po zdanení

D

obre fungujúci poľnohospodársky
podnik je nepochybne prínosom pre
obce, kde hospodári. Ak zamestnáva viacero ľudí, zabezpečuje to živobytie
ich rodinám a podieľa sa aj na raste miestnej ekonomiky. Pekný príklad nachádzame
v Bystrom. V tamojšom družstve ukazujú, že
sa dajú spojiť dlhodobo úspešné hospodárske výsledky so sociálnym programom pre
zamestnancov. Drvivá väčšina tu pracuje
celý život až do dôchodku. Prácu 40 ľuďom
poskytuje aj silná živočíšna výroba, vrátane
chovu dojníc a oviec. Manažment družstva
o rušení chovu nepremýšľa, naopak, hľadá
spôsoby, ako byť efektívnejší a naďalej zabezpečovať prácu pre ľudí. Radi by počty
zvierat aj rozšírili, ale bez väčšej štátnej podpory to bude nesmierne ťažké. Škoda, že
u nás kompetentní nehľadajú viac možnosti,
ako podporiť takýchto „posledných mohykánov“, ktorí sú ešte ochotní spájať pestovanie
plodín s chovom dobytka so zameraním na
produkciu mlieka.
V osevnom postupe sú jednotlivé plodiny
pomerne stabilne zastúpené. Repku zvyknú
družstevníci zasiať na približne 250 ha. Výmeru ozimnej pšenice 400 ha zvýšili na úkor
ozimného jačmeňa. Ten vlani zasiali len na
70 ha. „Jačmeň pestujeme na sladovnícke
účely. Bohužiaľ, minulý rok nám zmluvný odberateľ odmietol komoditu odobrať, pretože
ukončil spracovanie ozimného sladovníckeho jačmeňa, čo dosť zasiahlo našu ekonomiku,“ uvádza predseda Agrodružstva Bystré
Miroslav Košč. Na jar zasiali ešte 120 ha jarného jačmeňa, 90 ha sóje a 150 ha kukurice
s polovičným podielom na siláž a zrno.
Posledná zima bola mierna, snehová pokrývka vydržala ani nie týždeň, čo už vlastne
nikoho neprekvapuje. V tom čase sa už začínalo suché obdobie s minimom zrážok. „Za
celý prvý polrok 2022 nám spadlo v chotári
len 150 mm zrážok a smerom k Slanským vrchom to nebolo ani 100 mm. Pritom iba dvakrát sme zaznamenali viac ako 20 mm naraz.
Prvý štvrťrok bol zrážkovo ešte ako-tak v nor-

1 681 ha
40
1 577 038 eur
44 747 eur

me, potom však nastalo jedno z najsuchších
období, aké si u nás pamätáme. Až do žatvy
nespadlo viac ako 5 mm za deň. Preto nám
tento rok vysoká zver v lete spása aj porasty
sóje, lebo tráva na lúkach vyschla. S takýmito škodami na sóji sme sa doteraz nestretli,
pritom rastliny sú aj tak dosť nízke vplyvom
sucha,“ opisuje Miroslav Košč. S divou zverou majú starosti najmä cez zimu. Ak chcú
dopestovať repku, musí jeden zamestnanec
neustále strážiť osiate polia.
Pokiaľ ide o žatevné výsledky letných
plodín, na to, koľko investovali, môžu hovoriť o sklamaní. Pri repke zastali tesne pod
hranicou tri tony z hektára. Úroda ozimného
jačmeňa päť ton je relatívne v poriadku, najmä pri dobrej sladovníckej kvalite. Najviac
asi potešil jarný jačmeň úrodou 6,7 tony
z hektára na dvoch úrodnejších parcelách.
Celkový priemer päť ton z hektára ovplyvnili
horšie výsledky na chudobnejších a suchších pôdach v Hermanovciach nad Topľou.
S rovnakou priemernou úrodou necelých päť
ton ukončili aj zber pšenice. Tento rok potešili jej výborné kvalitatívne parametre. Novou
plodinou v miestnom chotári je zrnový cirok.
Skúšajú ho na ploche 10 ha, ale vzhľadom na
sucho nepredpokladajú dobrú úrodu.
Problém, ako zaobstarať dostatok krmovín pre živočíšnu výrobu, rieši aktuálne
veľmi veľa chovateľov. V Bystrom to vyzerá,
že zvieratá hladovať nebudú. „Veľmi nám
pomohlo niekoľko rozhodnutí. Napríklad na
jeseň sme zasiali ozimné miešanky s ražou,
ktoré sme v máji pozberali na siláž. Rovnako sme začali tento rok skôr senážovať trávy
a na seno sme predvídavo pozberali všetky
trvalé trávne porasty. Z druhej kosby v dôsledku sucha totiž nebolo nič. Pomohla aj
príroda, keďže na prelome júla a augusta
napršalo 70 mm. Štvrtá kosba lucerky tak
bude určite najlepšia a mali by sme stihnúť
aj piatu. Táto vlaha ešte čiastočne zachránila aj silážne kukurice. Pred mesiacom som
sa bál, že nebudeme mať čím kŕmiť,“ hovorí
Miroslav Košč.

Na výbornom hospodárení družstva má značný podiel
aj dlhoročná ekonómka Anna Mihočová.

Stavy hovädzieho dobytka udržiavajú
v družstve na počte 350 kusov, z toho je 180
dojníc plemena Slovenské strakaté. Vďaka
šľachtiteľskému chovu sa darí udržať kvalitu základného stáda na požadovanej úrovni.
Svedčí o tom úžitkovosť, ktorá sa stabilne
pohybuje okolo 8-tisíc litrov. V roku 2021 to
bolo 8 100 litrov na dojnicu, čím sa družstvo
zaradilo medzi najlepších chovateľov tohto
plemena na Slovensku. Zlepšené výsledky
zaznamenali aj v chove oviec. Aj tak je však
živočíšna výroba stále stratová. Vyhliadky na
zmenu k lepšiemu nie sú optimistické, pretože ani rastlinná výroba po škrtoch pri náraste
cien vstupov, najmä priemyselných hnojív,
nebude schopná vykryť tieto straty.
Na hospodárskom dvore v Hermanovciach nad Topľou chovajú 550 oviec. „Teší
nás, že sa podarilo vyriešiť otázku nového
baču. Už takmer rok zamestnávame manželský pár, ktorému sme zabezpečili aj primerané ubytovanie,“ uvádza Miroslav Košč
a k téme cien kravského mlieka dopĺňa: „Za
júl sme mali cenu mlieka 0,44 eur za kilogram, čo predstavuje nárast o 0,07 eura od
začiatku roka. Oveľa menej nás teší extrémny nárast cien vstupov. Napríklad za elektrinu platíme od januára o 350 percent viac ako
predtým.“
Aktuálne spôsobujú vedeniu Agrodružstva vrásky na čele aj nové nájomné zmluvy.
Okrem rastu cien energie, pohonných hmôt,
priemyselných hnojív a krmív bude nájomné za pôdu ďalšou položkou, na ktorú budú
musieť v Bystrom hlbšie siahnuť do vrecka.
Otázna bude aj výsledná výmera obhospodarovanej pôdy, pretože stúpa záujem
o pôdu zo strany súkromne hospodáriacich
roľníkov.

KONTAKT
Agrodružstvo Bystré
094 34 Bystré 606
Predseda: Ing. Miroslav Košč
Mobil: +421/ 905 539 116
Tel.: +421/ 57/ 4881 280
e-mail: agbystre@gmail.com
Severná časť okresu Vranov nad Topľou patrí tento rok k najsuchším oblastiam Slovenska.
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Kde je miesto poľnohospodárov?
Pýta sa predseda z Bobrova
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Výmera ornej pôdy
Priemerná úžitkovosť mlieka v kontrole úžitkovosti

O

ravské polia v Bobrove pripomínajú
parcely, ktoré poznáme z južnejších
regiónov Slovenska. Zdanie prvého
pohľadu však môže, ako v tomto prípade,
klamať. Žiadne celoslovenské rekordy v úrodách sa tu neprepisujú. Pôda je ťažká a po
dvadsiatich centimetroch ornice prechádza
do nepriepustných ílov. Ak by sa tu v nedávnej minulosti nerealizovali odvodňovacie
programy, parcely by boli ešte aj v súčasnosti mokré a studené. „Najstarší obyvatelia
obce spomínajú, že keď pokosili lúky, museli
čerstvo pokosenú trávu vyviezť na vyvýšené
plochy, aby tam uschla,“ hovorí Tomáš Lúchava, predseda bobrovského družstva.
Aj v týchto rokoch sú na Orave obdobia,
keď je vlahy viac, ako poľnohospodári potrebujú. Silážne kukurice na prebytok zrážok a následný nedostatok vzduchu v pôde
reagujú tak, že prestanú rásť. Aby tomu zamedzili, v družstve kúpili vlani hĺbkový podrývak. Na jeseň skyprili prvých sto hektárov
pôdy do hĺbky štyridsať centimetrov. Aký to
prinieslo výsledok, zatiaľ presne nevedia. Aj
na Orave totiž v tomto roku hovoria o nadpriemernom suchu a tak vyhodnotenie efektu
hĺbkového obrobenia pôdy nedokážu presne
zhodnotiť.

Dojníc bude v Bobrove v budúcnosti menej.

Ako základný predpoklad budúcich úrod
považujú každoročné zaoranie maštaľného
hnoja. Mimoriadnu dávku živín dostane pravidelne orná pôda na výmere 200 hektárov.
Každoročne vyprodukujú deväťtisíc ton maštaľného hnoja, čo je jeden z veľkých prínosov
živočíšnej výroby. „Orná pôda je tu takej nízkej kvality, že podľa mňa každoročný prísun
organických živín je jedinou možnosťou, ako
udržať jej úrodnosť,“ zdôrazňuje predseda.
Aj keď bobrovské družstvo má pravdepodobne najlepšie polia na Orave, ani tam by
nedokázali udržať rastlinnú výrobu na súčasnom výkone bez chovu hospodárskych zvierat. „Skúšame pestovať ľan, ozimnú či jarnú

1 020 ha
620 ha
9 000 kg

repku alebo ostropestrec. Raz nám úrody
vyjdú, inokedy vôbec. Ak dosiahneme pri
repke dve tony z hektára, sme spokojní. Pri
pozberovej úprave obilia nám na Orave úplne vypadla infraštruktúra. Nemáme tu jedinú
sušičku, čistiareň. Najbližšie sú na Liptove či
Turci,“ pripomína Tomáš Lúchava opomínaný problém.
Ešte pred štyridsiatimi rokmi boli hlavným
zameraním družstva zemiaky a produkcia
mlieka. Zemiaky neobstáli v globalizovanej
konkurencii a zo severných regiónov postupne miznú. V Bobrove sa obávajú, aby aj
druhú nosnú oblasť – výrobu kravského mlieka, nepostihol rovnaký údel. Momentálne
stále prevádzkujú rozsiahly chov dojníc, čo
dokazuje aj zaťaženie hospodárskymi zvieratami na hektár poľnohospodárskej pôdy.
Dosahuje 0,5 dobytčej jednotky. Od nového
programového obdobia pritom na splnenie
podmienok na čerpanie podpôr zo znevýhodnených oblastí stačí udržať zaťaženie na
polovičnej úrovni, než majú v Bobrove.
V oravskom družstve zvažujú, akou cestou ísť, aby bol podnik samostatný, efektívny, napredoval, no pritom plnil aj záujem
štátu o vlastné potraviny. Ak by chceli maximalizovať príjem z podpôr, stačilo by im
polovičné stádo hovädzieho dobytka. To by
však znamenalo aj polovičné tržby. Po takomto rapídnom znížení výroby by časť ľudí
musela odísť. Bola by to však celá polovica?
Už teraz podnik dosahuje zisk len v jednotkách tisíc eur. Nasmerovať ekonomiku podniku s výmerou, ktorú obhospodaruje, do
mäsového programu je podľa Tomáša Lúchavu cestou zániku.
„Mäsové farmy prežívajú, pretože majú
minimálne tržby a príjem z dotácií je väčší,
ako príjem z výroby. Toto snáď nechceme.
Tento prístup je pritom veľmi nebezpečný aj
pre samotného podnikateľa. Ak sa z nejakého dôvodu oneskorí príjem dotácie, nie sú
schopní prečkať obdobie bez podpôr,“ myslí
si Tomáš Lúchava.
Ich podnik bol vždy výrobne zameraný.
Na sto hektárov pôdy zamestnávajú troch
ľudí. Obhospodarujú tisíc hektárov pôdy
a ročne vyrobia tri a pol milióna litrov mlieka.
Pri aktuálnej cene dosahujú ročné tržby za
mlieko viac ako 1 500 eur z hektára. Predaj
trhových plodín rastlinnej výroby prináša ďalších 250 eur z hektára. „Hnevá ma, ak si kolegovia z južného Slovenska myslia, že máme malú produkciu. Vyrábame, máme tržby,
no, žiaľ, nám zo živočíšnej výroby nezostáva
taký profit ako tým, ktorí sa zamerali len na
rastlinnú výrobu,“ tvrdí Tomáš Luchava.
Predseda bobrovského družstva si je
vedomý, že budúce programové obdobie
môže naštartovať záujem mladých a malých
poľnohospodárov o pôdu. „Keď niekto dostane podporu na hektár 500 eur a iný len
300 eur, pritom obaja hospodária v tej istej

Tomáš Lúchava (vľavo) počas semináru pre
zootechnikov, ktorý spoluorganizovala v roku 2022
Oravská poľnohospodárska a potravinárska komora,
kde je predsedom.

obci a pôdu majú prenajatú, ten s väčšou
podporou má možnosť ponúknuť vyššie nájomné. Pri nastavenom systéme podporíme
aj tých, ktorí nebudú vyrábať či produkovať.
Nebojujem s tým. Ak niekto má záujem hospodáriť, je to jeho rozhodnutie,“ hovorí Tomáš Lúchava.
Prirodzená cesta niektorých oblastí Slovenska tak naozaj môže smerovať k tomu, že
poľnohospodári len budú udržiavať krajinu
bez reálnej produkcie potravín. Inému výsledku nenahráva ani fakt, že už dnes v Bobrove zápasia s nedostatkom ľudí ochotných
pracovať v živočíšnej výrobe. „Znižujeme
počet dojníc z 370 na 300,“ sťažuje si Tomáš Lúchava. Rozhodnutie vyplýva z toho,
že dnes pracujú bez akejkoľvek personálnej
či technologickej rezervy, čo pravidelne vnáša do práce stres. Znižovanie počtu dojníc
je postupné a naplánované do konca roka.
A možno nie je konečné.

Oravské polia rovné ako doska skrývajú
nepriepustné íly.

KONTAKT
Podielnické roľnícko-obchodné
družstvo
Družstevná 263
029 42 Bobrov
Predseda: Ing. Tomáš Lúchava
Tel.: +421/ 43/ 5587 418
e-mail: luchava@prodbobrov.sk
top agro 2021/2022
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V Kežmarku budú
dojiť pomocou nafty
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Výmera ornej pôdy
Počet zamestnancov

V

2002 ha
1 293 ha
60

roku vzrástli skokovo o 10 až 15 centov!“ hovorí Vladimír Baran.
V najbližších dňoch preto začnú s inštaláciou elektrocentrály, ktorá bude energiu
vyrábať z nafty. Vďaka nej tak budú dojiť aj
chladiť mlieko. Výroba kŕmnych zmesí bude
zas prebiehať v časoch, keď je k dispozícii
lacnejší nočný prúd. „Všetky naše prepočty hovoria v prospech elektrocentrály. Taký
nárast cien elektrickej energie by naša živočíšna výroba nezvládla a my chceme hľadať
možnosti, ako v nej pokračovať,“ prízvukuje
Vladimír Baran.
Pri chove Slovenského strakatého dobytka roky realizujú prístup efektívnej intenzity.
Okrem minerálnych prísad a občasného prilepšenia kŕmnej dávky v podobe repkového extrahovaného šrotu si
všetky krmivá vyrábajú sami.
A tak namiesto sóje podávajú už desať rokov vlčí bôb či
lupinu, ako ho niektorí nazývajú. „Štartér pre teľatá miešame tiež najmä z vlastných
komodít, pričom obsahuje
až desať ingrediencií. Jeho
zloženie sa nám osvedčilo.
Teľatá vo veku dvoch mesiacov majú 85 až 90 kilogramov,“ hovorí predseda.
V posledných troch rokoch investujú v Kežmarku
do informácií. Vďaka genomike vedia z chlpu jalovice
pomocou DNA zistiť, aké sú
jej budúce predpoklady. „Tie
V kravíne z roku 2009 sú spolu hlavný zootechnik Ing. Marek Benč (vľavo)
informácie sú k nezaplatea zootechnik Ján Irha.
niu. Už pri sedemmesačnej
Základný predpoklad na modernú vý- jalovici vieme, či to bude výborná dojnica,
robu splnili v roku 2009, keď otvorili nový alebo bude mať len toľko mlieka, že ním
veľkokapacitný kravín. Nahradil tak sedem nakŕmi na pasienku svoje teľa, ktoré neskôr
pôvodných maštalí umiestnených na viace- predáme,“ vysvetľuje predseda.
Tento prístup je možný vďaka tomu, že
rých hospodárskych dvoroch, v ktorých pracovalo spolu 42 ľudí. Dnes sa o tristopäťde- okrem dojníc chovajú v Kežmarku aj kravy
siat dojníc stará šesť kolegov. „Kto doteraz bez trhovej produkcie mlieka. V mliečnom
neopravil či nepostavil nové stavby, ktoré aj mäsovom programe hovoríme o jednom
mu prinesú úsporu pracovnej sily, ten to už plemene. Posledné roky sa orientujú len na
pri aktuálnych cenách zrealizuje len ťažko,“ chov Slovenského strakatého dobytka. Gemyslí si Vladimír Baran.
nomikou už dopredu vedia, ktorou cestou
V jasne formulovanom názore ho podporuje nedávna skúsenosť, keď si dali preceniť
pripravovanú stavebnú investíciu. Skutočnosť ich po zvýšení cien natoľko zaskočila,
že sa rozhodli realizáciu odložiť. Ceny však
rastú vo všetkých oblastiach, no najviac sa
v spoločnosti hovorí o energiách. Prvovýrobcovia mlieka patria v poľnohospodárstve k najväčším spotrebiteľom elektrickej
energie. S koncom roka čaká mnohých agropodnikateľov koniec dlhodobých kontraktov a prechod na nové zmluvy s aktuálnymi
cenami. „To, čo sme v tejto neistej situácii
vypočítali, bolo, že náklady na liter mlieka by Organická hmota ako základ kvality pôdy a budúcich
nám pre zvýšenie cien elektriny po novom úrod.
Poľnohospodárskom družstve podielnikov v Kežmarku chovajú tisícdvesto
kusov dobytka a pritom tu nenájdete
jediné vidly. Presviedča nás o tom tamojší
predseda družstva Vladimír Baran. Možno aj
vďaka tomuto malému detailu tvoria polovicu
zamestnancov družstva mladí ľudia s vekom
do 35 rokov. A to je naozaj slovenský unikát.
„Koniec každej drevenej násady náradia musí držať človek. Nájsť ľudí ochotných
pracovať manuálne v živočíšnej výrobe môže byť problém. Každý si chce čo najviac
uľahčiť prácu a preto už roky investujeme do
stavieb, ale aj strojov, ktoré za nás nastelú,
nakŕmia, prihrnú či vyhrnú,“ vymenúva pravidelné činnosti pri prvovýrobe mlieka predseda družstva.
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Ing. Vladimír Baran: Intenzita živočíšnej výroby
nabáda využívať aj stavby, ktorých účel bol pôvodne
iný. Teľatá sú dnes v priestoroch bývalého skladu
priemyselných hnojív.

sa konkrétna jalovica bude uberať. Vedecká
disciplína im odpovedá aj na otázku, akého
býka zvoliť z hľadiska budúceho potomstva. Vyberajú ho podľa chovateľského cieľa
každého poľnohospodára. „Máme záujem
u budúcich generácií zvierat zlepšiť upnutie vemena, upraviť hrúbku a dĺžku ceckov
a mierne zvýšiť telesný rámec. Postupne
smerujeme aj k zlepšeniu zložiek mlieka,“ vysvetľuje Vladimír Baran.
A prečo poľnohospodári v Kežmarku,
ktorí disponujú dojárňou, si ako hlavnú prioritu postavili tvar vemena? „Nikdy nevieme,
či raz nebudeme nútení prejsť na robotické
dojenie. Vtedy musíte mať na to pripravené
stádo. V živočíšnej výrobe nerozmýšľame zo
dňa na deň. K cieľu musíme prechádzať roky,“ zdôrazňuje predseda.
Intenzívna živočíšna výroba zabezpečuje
družstvu dostatok organickej hmoty, ktorá
každoročne zlepšuje kvalitu pôdy. Najmä
vďaka tomu sa im darí dosahovať nadpriemerné úrody. Vlani sypala pšenica vyše sedem ton z hektára, tento rok – o pol tony
menej. Priemerka jačmeňa bola vlani päť ton,
tento rok šesť. Spokojní sú po aktuálnej žatve aj s ovsom, ktorý dosiahol vyše päť ton
z hektára a s repkou, ktorá priniesla 3,5 tony
z hektára.
Na poľnohospodárskom družstve pracuje
Vladimír Baran od polovice osemdesiatych
rokov. Posledných osem rokov ako predseda družstva. Vďaka zootechnickému vzdelaniu a vzťahu k živočíšnej výrobe neustále
hľadá cesty, ako vyrábať. A vďaka skúsenostiam ich aj nachádza. Dlhoročná prax
však nie vždy prináša ocenenie. „Podali sme
investičný projekt. Máme 95 bodov a päť
bodov sme stratili len kvôli mne, lebo som
starý. Človeka to zamrzí, pretože celý život
pracujete na družstve a vďaka mne príde
podnik o päť bodov, lebo ich nezískame za
vek,“ uzatvára predseda.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo
podielnikov Kežmarok
Nad traťou 1
060 01 Kežmarok
Predseda: Ing. Vladimír Baran
Tel.: +421/ 52/ 4522 781
e-mail: pdpkez@sinet.sk
pdpkezmarok.sk

BIOSTIMULÁTORY
overené praxou

Ako nakŕmiť 1 900 kusov dobytka?
Ťažká tohtoročná úloha v Zborove
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zemstnancov
Tržby
Zisk po zdanení

3 500 ha
102
2 085 342 eur
10 855 eur

Predseda Ing. Peter Mlynár (vpravo) spolu s agronómom a zároveň podpredsedom Ing. Vladimírom Mikuľákom.
V pozadí parcela s pestrecom mariánskym, ktorý tento rok pestujú na 70 ha.

Sú

najväčším producentom mlieka
na východe Slovenska, do michalovskej mliekarne dodávajú
skoro päť miliónov litrov ročne. Chovajú vyše 1 900 kusov hovädzieho dobytka, z toho
650 dojníc. S rozsiahlou živočíšnou výrobou
súvisí aj zamestnanosť, na živobytie si tu
zarába vyše 100 ľudí. Predstavujeme poľnohospodárov zo severnej časti okresu Bardejov – Poľnohospodárske družstvo “Magura“
Zborov.
Asi najviac diskutovanou témou medzi
poľnohospodármi na Slovensku je tento rok
sucho. Ťažkú situáciu riešia najmä tí, ktorí
potrebujú objemovými krmovinami nakŕmiť
svoje zvieratá. Veľké sucho postihlo aj okolie Zborova, oblasť v minulosti typickú skôr
častejšími zrážkami. „Minulá jeseň bola u nás

Hlavný zootechnik Ing. Branislav Reviľák sa na
nedostatok práce sťažovať rozhodne nemôže.
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ešte zrážkovo v norme, potom aj prvé tri
mesiace tohto roka boli celkom v poriadku.
Zlom nastal v apríli a sucho pokračovalo až
do leta, pričom zrážkovo nám spadlo v tomto
období len približne polovičné množstvo vody ako pred rokom,“ opisuje priebeh vegetácie agronóm Ing. Vladimír Mikuľák.
Jarné plodiny družstevníci zasiali v optimálnom termíne, porasty pekne poschádzali,
ale následne už výrazne trpeli nedostatkom
vlahy. Napríklad na jarnej pšenici sa nevyvinuli odnože, preto úroda dosiahla v priemere
len 2,5 tony z hektára. Lepšie sa darilo ozimným obilninám, ktoré dokázali viac využiť
zimnú vlahu. Pšenicu pestovali na 160 ha
so žatevným výsledkom 3,3 tony z hektára,
jačmeň na 110 ha s úrodou 3,5 tony a najlepší výsledok spomedzi ozimných obilnín
zaznamenali pri 200-hektárovej výmere raže,
v priemere takmer 4 tony z hektára. Na zvyšnej časti ornej pôdy pestujú aj 230 ha silážnej kukurice a 70 ha pestreca mariánskeho.
Novinkou v osevnom postupe je pestovanie
ďateliny purpurovej na osivo, v spolupráci
s maďarskou firmou. Zaberá 60 hektárov.
Pre rovnakého partnera možno zasejú aj ľan.
V podniku je nemenej dôležitou zelená žatva. „Prvá kosba bola ešte relatívne v poriadku. Len potom akoby uťalo a už nerástlo nič,
ani na lúkach, ani na ornej pôde. Aj sme zbytočne a bez efektu investovali do prihnojenia
30-tisíc eur. Ročne potrebujeme 10-tisíc ton
trávnych senáži a začiatkom augusta sme
mali len päť a pol tisíc. Tento rok vidíme tiež,
že sa zver rýchlejšie sťahuje do kukurice, keďže nemá dostatok potravy na vyschnutých
lúkach. Dokonca musíme teraz v lete prikrmovať mäsový dobytok na voľnej pastve, čo

v minulých rokoch nebolo potrebné,“ konštatuje Ing. Vladimír Mikuľák. Poľnohospodári zo Zborova musia zabezpečiť dostatok
potravy pre početné stavy dobytka. Zároveň,
aj keď nechcene, kŕmia ďalšie tisícky kusov
divej zveri. Nie je žiadnou raritou, ak plodiny
na niektorých poliach ani nezbierajú, pretože ich už kompletne spásli. „Oproti minulým
rokom sa však situácia so škodami mierne
zlepšila. V tomto smere musíme pochváliť aj
oveľa lepšiu spoluprácu s poľovníckym združením,“ hovorí predseda Ing. Peter Mlynár.
Vlani v družstve vyskúšali po prvýkrát zaujímavý spôsob pri sejbe kukurice, ktorým
dokázali značne odradiť diviaky. Tie v minulosti zvykli hneď po sejbe povyberať osivo,
čím spôsobovali nemalé škody. K osivu kukurice teraz pridávajú štipľavú papriku, čo diviakom nie je po chuti. Táto ochrana sa stáva
menej efektívnou v prípade výdatnejších zrážok po sejbe, ktoré zmyjú pálivú zložku.
Družstvo disponuje kompletným strojovým vybavením. Iba na žatevnú výpomoc
prichádzajú dva kombajny zo Sobraniec.
Najnovšou investíciou sú dve nákladné autá Tatra, ktoré im dodali nedávno v máji. Od
minulej jesene im slúži tiež moderná rezačka
John Deere, pričom rovnaká značka dominuje aj medzi traktormi.
V Zborove patria medzi posledných veľkých „mohykánov“, chovajúcich takýto
vysoký počet dojníc. Boria sa s mnohými
problémami, napríklad viaceré kŕmne zložky
nakupujú aj o vyše 100 percent drahšie ako
pred rokom či dvomi, o náročnom hľadaní
ľudí do živočíšnej výroby nehovoriac. Nevzdávajú sa však, dokážu dosahovať dobré
výsledky, aj keď kráčajú ťažkou cestou. Česť
takýmto poľnohospodárom, ale treba dúfať,
že dostanú aj výraznejšiu podporu zo strany
štátu, ktorú si rozhodne zaslúžia.

Nedávno pribudli na družstevný dvor dve nové
nákladné autá Tatra.

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: predseda@pdmagura.sk

Tvrdošín to dokázal nie s pomocou
štátu, ale napriek nemu
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov

Čo

1 400 ha
55

sa skrýva
za
dojivosťou
10-tisíc
kilogramov
mlieka? Pod týmto názvom
zorganizovala
v lete oravská poľnokomora zootechnické
stretnutie v Tvrdošíne.
Miesto
vzdelávania
nebolo náhodné. Žiarec, poľnohospodárske
družstvo Tvrdošín, bol
prvým subjektom na
Orave, kde prekonali
psychologickú hranicu
v úžitkovosti od jednej
dojnice a to ešte s kombinovaným Slovenským
strakatým dobytkom.
Hlavným rečníkom V diskusii s kolegami počas zootechnického seminára. Cyril Orčík vpravo.
zootechnického vzdelávania bol Cyril Orčík. Roky tvoril tandem a po smrti Antona Palidera sa stal v máji aj
s predsedom družstva Antonom Paliderom. predsedom. Za roky spolupráce so zosnuTen držal podnik v rukách ekonomicky a Cy- lým kolegom získal skúsenosti a rozvahu.
ril Orčík výrobne. Úspešnú spoluprácu oboch Najväčšou jeho devízou však je, že chce
manažérov ukončil až odchod Antona Pali- vedieť viac. Toľko, aby im chov hospodárdera. Zomrel na Štedrý deň v roku 2021.
skych zvierat prinášal okrem radosti aj ekoAnton Palider mal čuch na spolupracovní- nomický zmysel. Priatelia v Českej republike
kov. Cyril Orčík nastúpil na družstvo hneď po mu pravidelne otvárajú svoje chovy a on má
strednej škole. Jeho rodina ako stovky iných tak cenný zdroj inšpirácie. Veľa si všímal ich
oravských rodín, mala svoje vlastné gazdov- maštale a teľatníky aj v čase, keď sa v Tvrdostvo, kde nechýbali hospodárske zvieratá. šíne rozhodovali pre modernizáciu stavieb.
On sám tak celý život vnímal, že starostlivosť Zaujímalo ho, či benefit z nových priestorov
o kravu sa nekončí víkendom, aj keď ten pri- bude citeľný a v čom sa poučiť na chybách
náša vzrušujúcejšie lákadlá. Tento prístup si predchodcov.
Zložitosť živočíšnej výroby je najmä v jej
zachoval aj po nástupe na družstvo. Anton
Palider si všimol, že mladý kolega si ne- komplexnosti. Rutinné denné činnosti sa
zabudne prejsť chov aj v nedeľu či sviatok podpisujú pod to, či ste úspešný. Aj detail,
a Cyril Orčík to nebral ako niečo, čo zasluhu- ktorému roky nikto neprikladá dôležitosť,
je zvláštnu pozornosť. Tento prístup mu pri- býva často rozhodujúci. Túto teóriu ovláda
niesol dôveru a tá ďalšie úlohy a tie následnú každý chovateľ zvierat a prispôsobuje si ju
zodpovednosť. Pracovný kolotoč starý ako k svojim vedomostiam, skúsenostiam, ale aj
ľudstvo samo, od poznania ktorého sú oslo- povahovým vlastnostiam.
Cyril Orčík účastníkom seminára hovorí,
bodení len rodení flákači.
Anton Palider si Cyrila Orčíka prirodze- že základom úspechu tvrdošínskeho družne vybral ako najbližšieho spolupracovníka, stva sú jeho kolegovia. Vybavené stavby,
ktorý v družstve pracuje už tri desaťročia kvalitné krmivá, moderné technológie neprinesú nič, ak za nimi nestojí človek s ochotou
a kvalifikáciou. Takíto ľudia dokážu naštartovať aj teľatá k budúcej výkonnosti. Aj tu rozhodujú minúty. „Teľaťu do hodiny od otelenia
poskytneme štyri litre mledziva. Keď som to
prvý raz videl v Bátke, bol som zaskočený
a nevedel som tomu prísť ani na chuť. To teliatko má predsa často len 35 kilogramov. No
následná skúsenosť ma presvedčila, že prvá
hodina je pre budúci vývoj skutočne dôležitá,“ hovorí Cyril Orčík.
Odstav teliat prebieha na sedemdesiaty deň pomocou slameného štartéra. Ten
pozostáva z viacerých zložiek a zabezpečuje denné prírastky na úrovni 800 až 900
gramov. „Aktuálna priemerná úžitkovosť
prvôstok je už 9-tisíc kilogramov mlieka, čo
O teľatá je dobre postarané.

nám dáva nádej, že naša úžitkovosť bude
naďalej rásť. Očakávame priemer na úrovni
10 500 kilogramov mlieka na dojnicu a rok,“
tvrdí Cyril Orčík.
Tvrdošín už roky ekonomicky brzdia nevyplatené prostriedky za novú maštaľ a následne stopnuté platby aj z iných dotačných
titulov. Družstvo muselo využiť až poslednú
možnosť, ako získať prisľúbené prostriedky,
a to ísť do súdneho sporu s ministerstvom
o eurofondy. Doteraz nemajú vyplatenú ani
Zelenú naftu za roky 2019 a 2020.
„Subjekt Žiarec, poľnohospodárske družstvo nemohol dostať vyplatené spomínané
platby a ani dotácie na Zelenú naftu z dôvodu zistených nezrovnalostí. PPA v roku 2019
vznikla pohľadávka vo výške 140 519,74 eur.
Táto pohľadávka mala za následok pozastavenie uhrádzania všetkých oprávnených
platieb až do vysporiadania nezrovnalosti,“
informuje nás tlačový odbor agrorezortu.
A prečo vznikla nezrovnalosť? Lebo Žiarec odmietol vrátiť už vyplatené prostriedky
z Programu rozvoja vidieka. Tým by podľa
slov vtedajšieho predsedu priznali, že urobili chybu, ktorej si nie sú doteraz vedomí.
Napriek tomu, že podpora na Zelenú naftu je
nadviazaná na špeciálne plodiny a živočíšnu
výrobu, družstvo sa ich nedočkalo a podľa
vyjadrenia MPRV SR pravdepodobne ani nedočká.
„Pravidlá neumožňujú v roku 2022 vyplatiť žiadateľovi zelenú naftu za predchádzajúce roky. Nakoľko nakoniec k vysporiadaniu
pohľadávky jednostranným započítaním
došlo v júni 2021, mohla mu byť v decembri
2021 vyplatená Zelená nafta 2021 vo výške
45 745,41 eur,“ uvádza agrorezort.
Cyril Orčík sa však nevzdáva. Z boja neustupuje podobne ako jeho predchodca Anton Palider. Pred niekoľkými týždňami mal
rokovanie s rezortným ministrom Samuelom
Vlčanom a jeho poradcom Martinom Ondrášom, ktorí ho zavolali do Bratislavy. Obaja
mu vtedy svorne prisľúbili, že riešenie ako
napraviť krivdy minulosti nájdu. Predseda
verí, že nezostane len pri slovách.
Úspech tvrdošínskeho družstva je najmä
príbehom odhodlanosti, chuti, vedomostí
a pracovitosti. Dokázali to nie s pomocou
štátu, ale napriek nemu. Parlamentné voľby
v ponímaní oravského družstva zmenili to, že
bývalý poradca predsedu vlády a súčasný
minister Samuel Vlčan sa zaujímal o problémy primeranosti blokovania platieb a na jeho intervenciu došlo k zásadnej zmene. Už
sa tak žiadnemu poľnohospodárovi nemôže
stať, že PPA zadržiava žiadateľovi všetky
platby, aj keď nezrovnalosť je násobne menšia.

KONTAKT
ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo
027 44 Tvrdošín
Predseda: Cyril Orčík
Tel.: + 421/ 43/ 5324 940
Fax: +421/ 43/ 5322 392
e-mail: ziarec@orava.sk
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AGRO-RACIO:
kríza núti racionalizovať podnikanie
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet zamestnancov
Špičkoví dodávatelia ovčieho mlieka

Č

3 500 ha
80

o rok, to iné podmienky pre poľnohospodárov.
V poslednom období
čelili pandémii Covidu
aj hospodárskej kríze
v dôsledku vojny na
Ukrajine. Prináša to obrovskú neistotu, s ktorou sa musia vyrovnávať aj v srdci Slovenska
– na Liptove. Je dôležitý
nielen pre rekreáciu ľudí, ale v prvom rade sa
podieľa na potravinovej
sebestačnosti krajiny.
Aj
po
svojom
23-ročnom podnikaní
sa spoločnosť AGRO- Vedenie spoločnosti (zľava doprava): Šéfzootechnik Tomáš Močáry,
-RACIO sa dostala do riaditeľ Ľubomír Rakyta a hlavný agronóm Maroš Kmeť.
bodu, keď zvádza boj
nielen s klimatickými podmienkami, ale aj
Ľudia denne potrebujú kravské i ovčie
s politickou nestabilitou v krajine. Namiesto mlieko, špeciality z nich, mäso, obilie a iné
zlepšovania pracovných podmienok pre ľu- produkty, ktorých zrod prináša aj udržiavanie
dí a zvyšovania efektivity produkcie mlieka obdivovanej horskej krajiny.
Hlavným zameraním AGRO-RACIO je
a obilnín sa denne musí venovať riešeniu
makroekonomických úloh, ktoré by mali rie- chov hovädzieho dobytka a oviec, s ktorým
sa celkom prirodzene spája krmovinárstvo.
šiť štáby kľúčových rezortov štátu.
Toto obdobie si žiada celkom novú hos- Súčasťou chotára sú však aj úrodné náhorné
podársku stratégiu. „Musíme reagovať na pláne zovreté z jednej strany pohorím Choča
zvýšenú premenlivosť počasia, na nevídaný a západných Tatier a z druhej hrebeňom Nízrast cien vstupov, na rýchlo rastúcu infláciu, kych Tatier. Nové technológie otvorili možna energetickú nestabilitu, ktoré sú schop- nosti intenzifikovať pestovanie obilnín, repky
né úplne znegovať všetko, čo bolo doteraz aj mlieka, podnik tu dosiahol rad úspechov.
vybudované,“ prízvukuje riaditeľ spoločnosti Lenže čo prinášalo stabilitu v minulom deĽubomír Rakyta.
saťročí, treba v nových podmienkach rýchlo
Problémy pridáva aj poľovná zver. Z roka modifikovať, ak nie úplne zmeniť.
na rok spôsobuje väčšie škody a nikto ich
AGRO RACIO je aj jedným z najväčších
nenahradí ani nepoistí. „Poľovné združenia dodávateľov ovčieho mlieka na Slovensku.
majú nízky záujem na dodržiavanie pravidiel Ročne ho vyrobí okolo 350-tisíc litrov, a keby
starostlivosti o poľovnú zver. Sme nútení na ponúklo na trh ďalších 100-tisíc litrov, predavlastné náklady stavať oplôtky, čo si vyžadu- lo by sa. To si však vyžaduje modernizovať
je nemalé finančné investície, ale aj väčšiu farmu oviec v Galovanoch. Aj na ňu si spoobsadenosť pracovníkmi,“ pripomína riadi- ločnosť podala projekt. „Keby sme nevedeli
zabezpečiť prikrmovanie oviec ako tohto roteľ.
ku, keď bola v dôsledku sucha chudobná paša, neviem, ako by naši kľúčoví odberatelia
Liptovská mliekareň, Salaš Krajinka či oravská MK Krivá zabezpečovali výrobu špecialít
z ovčieho mlieka,“ hovorí vedúci úseku živočíšnej výroby Tomáš Močáry.
O odbyt ovčieho mlieka sa v AGRO-RACIU neboja. V Galovanoch majú podnikovú predajňu tradičných produktov
OVEČKA a napriek rastúcim cenám si ich
ľudia kupujú. „Na klimatickú a energetickú
krízu musíme reagovať modernizáciou, je
to podmienka jednak racionalizácie výroby
a vôbec prežitia ovčiarstva,“ uvažuje Tomáš
Močáry. Extenzívny chov bude podnik rozvíjať len na farme Dúbrava.
Spoločnosť je aj jedným z posledných
350 slovenských podnikov vyrábajúcich
mlieko. Na farme v Ľubeli je umiestnených
Na dobrej paši.
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550 dojníc s produkciou 4,5 milióna litrov
mlieka. Aj pre nich klimatické zmeny a energetická kríza čoraz viac ohrozujú produkciu
krmív. „Reagujeme na to prestavbou stáda
– len 40 percent najlepších jalovíc pokračuje
vo zveľaďovaní mliečnej produkcie holštajnsko-frízskym plemenom. Zvyšné jalovice
nám privedú potomstvo, v ktorom bude kolovať krv Slovenského strakatého dobytka.
Chceme tým dosiahnuť lepšie speňažovanie
mäsa a pripraviť sa na to, že tento dobytok
môžeme vyhnať na pastvu. To by významne
znížilo náklady na chov,“ objasňuje Tomáš
Močáry.
Odpoveďou na súčasnú situáciu je
reštrukturalizácia tak živočíšnej výroby, ako
aj rastlinnej. V oseve už dostali príležitosť
hrach, ďatelina a trávy pestované na semeno. Mladý hlavný agronóm Maroš Kmeť vysvetľuje, že v tom je snaha zlepšiť osevný
postup, nedať toľko príležitosti zveri, pomôcť
pôde pestrosťou a reagovať na dopyt po
iných plodinách a tým si zabezpečovať dobrú perspektívu. Spoločnosti AGRO-RACIO
sa vzhľadom na svoju pozíciu na trhu podarilo uzatvoriť veľmi výhodné kontrakty na
tohtoročnú úrodu obilnín a repky (obchody
sa uzavreli v čase, keď vrcholil dopyt), a tým
vyvážiť dvoj až trojnásobný rast cien nafty,
hnojív i dramatický rast ostatných vstupov.
Pravda je, že žijeme v úplne iných pomeroch. Farmy dobytka aj oviec sú veľkými
spotrebiteľmi elektrickej energie. Táto cena
vháňa všetky podniky, či už poľnohospodárske, potravinárske, alebo priemyselné do
slepej uličky. „Európska komisia aj národná
vláda vari len napokon prijmú opatrenia, ktoré zastropujú ceny ničiace akékoľvek podnikanie,“ nádeja sa Ľubomír Rakyta a dodáva, že za prelomový považuje program
rozvoja vidieka Podpora na investície do
poľnohospodárskych podnikov Výzva č. 52/
PRV/2022. „Takéto výzvy dávajú nádej poľnohospodárskym podnikom s dlhoročnou
tradíciou na Slovensku stať sa konkurencie
schopnými a zásobovať naše obyvateľstvo
predovšetkým kvalitnými surovinami a komoditami,“ tvrdí.
Kríza, ktorá poľnohospodárov zachvátila,
prekonáva rozsahom posledný veľký hospodársky pokles z roku 2008. Jej akoby vedľajším prejavom je vnímanie role poľnohospodárstva v spoločnosti. Nastáva vytriezvenie
z virtuálnej reality, ktorá obklopila a opantala
ľudí. Teraz prichádza konfrontácia s reálnou,
skutočne hmatateľnou produkciou. Potravín
predovšetkým. Kiežby priniesla lepšie ocenenie práce poľnohospodárov a potravinárov, ktorí sú ich tvorcami.

KONTAKT
AGRO-RACIO, s.r.o.
Palugyayho 896
031 01 Liptovský Mikuláš
Prevádzka: Svätý Kríž 100, 032 11
Riaditeľ: Ing. Ľubomír Rakyta
Tel.: +421/ 903 884 852
e-mail: rakyta@agro-racio.sk

Sme tu pre Vás ...

... už viac ako 25 rokov
3
3
3
3
3

Poradenstvo a optimalizácia ochrany pestovania rastlín
Flexibilná logistika a promptné dodávky osív, pesticídov a hnojív
Prefinancovanie základných vstupov rastlinnej výroby
Výkup rastlinných komodít
Precízne poľnohospodárstvo

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

CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s.,

Ing. Roland Vinter, Perín

0907 754 102

811 06 BRATISLAVA, Novosvetská 18
tel.: 02 54 41 75 57, fax: 02 54 41 75 59
www.chemstar.sk

Ing. Jozef Svinger, Čakany

0915 757 364

Ing. Vladimír Puškáč, Modra

0917 477 214

Gustáv Bajkai, Čata

0905 433 109

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

Dožinky – živý roľnícky odkaz

N

ič lepšie nepripomenie, odkiaľ kam sa dostalo slovenské poľnohospodárstvo od konca druhej svetovej vojny po súčasnosť, ako dožinky. Táto oslava ukončenia žatvy je stále živou
udalosťou aj v najväčšom poľnohospodárskom okrese Slovenska –
Levice. Po 25. raz sa stretli v Boroch, dedinke s 300 dušami, všetci
poľnohospodári krásneho Tekova bez rozdielu. Srdečným hostiteľom
bolo miestne RD Prameň Santovka.
V kultúrnom dome sedeli vedľa seba družstevníci aj rodinní farmári, manažéri obchodných spoločností, mladí aj muži a ženy v strednom veku a tiež pamätníci s ojedinelou profesionálnou skúsenosťou,
dlhou ako jeden celý ľudský vek. Čulí sedemdesiatnici, osemdesiatnici aj deväťdesiatnik. Napríklad Milan Smolka, Cyril Méres či Jozefovia
– Benčík a Vengrín, Jano Pásztor alebo Vilo Petö. Len v rýchlosti pár
mien.
Všetkých, čo sedeli plece pri pleci, nehľadiac na vek, spájala
a spája láska k pôde a zvieratám, k miestu, kde sa narodili, záujem
dobre hospodáriť, túžba ukázať, že svojej veci rozumejú. Bez ohľadu
na to, kto je z toho či onoho konca okresu, či je Slovák alebo Maďar.

merom. Najlepšími pestovateľmi boli SHR Ján Jelen, Nová Dedina
– s úrodou 7,3 t/ha, PD Kozárovce – 6,22 t/ha, PD Tekovské Lužany
– 6,03 t/ha a Tekovia, s.r.o., Levice – 6,02 t/ha.
Jačmeň ozimný sypal 5,89 t/ha, čo je pokles o 5 percent v porovnaní s minulým rokom a v porovnaní 5-ročným priemerom bola
úroda nižšia o 8 percent. Najlepšie úrody mali PD Kozárovce – 7,26 t/
ha, SHR Ján Jelen, Nová Dedina – 6,9 t/ha, RD Santovka – 6,83 t/ha
a AGRO-SEMEG, s.r.o., Horné Semerovce – 6,44 t/ha.
Jačmeň jarný úrodou 5,57 t/ha bol nižší o 8 percent oproti predchádzajúcemu roku, ale s porovnaní s 5-ročným priemerom bola úroda vyššia o 5 percent. Čelo peletónu tvorili Donau farm Kalná, s.r.o.
– 7,4 t/ha, PD Tekovské Lužany – 7,37 t/ha, SHR Ján Jelen, Nová
Dedina – 6,7 t/ha a PD Veľké Ludince – 6,46 t/ha

V zrkadle času

Už dávno nie sú dožinky na slovenskom vidieku samozrejmosťou.
V rýchlom uponáhľanom svete, kde ešte aj žatva, vrchol poľnohospodárskeho roka, trvá pár dní a nie týždne ako v minulosti, akoby
strácali na opodstatnenosti. Opak je však pravdou, tento významný
míľnik v živote roľníka veľmi potrebujeme aj v dobe, ktorá dostala
prívlastok digitálna. Je to trefné, náš život určujú číslice a odkazy
v mobiloch
Zaujímavé, naši predkovia si vystačili s hviezdami, slnkom, odčítali
počasie podľa letu lastovičiek a pri prácach na poli sa neriadili predpoveďami meteoprogramu Aladin, ale pranostikami. Boli to múdri ľudia a k ich odkazu sa oplatí prostredníctvom dožiniek, ktoré ho ukrývajú v krásnych piesňach a vrúcnych vinšoch, vracať. Pripomínajú
nám totiž podstatu toho, čomu dnes tak múdro hovoríme trvale udržateľný život. V tých troch slovách je až priveľa suchého racionalizmu
oproti čistej a obnovujúcej vode života, ktorou sú presiaknuté piesne
a múdroslovie ľudu, z ktorého sme vzišli.
Nože sa zamyslime nad slovami Igora Benčaťa z kozárovského
súboru Konopa, ktorými sa prihovoril nielen Emilovi Machovi, predsedovi slovenskej roľníckej samosprávy a Milanovi Halmešovi, predsedovi Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
Práve v hlave Milana Halmeša a jeho rovnako zmýšľajúcich kolegov
v levickej poľnohospodárskej komore skrsla pred 25 rokmi myšlienka
organizovať dožinky. Benčaťové slová leteli nielen k poľnohospodárom, ale aj obyvateľom Slovenska, aby si uvedomili hodnotu práce
roľníka. Čože nám to vlastne už pre mladých ľudí archaickou slovenčinou pripomenul?
„Pochválený Pán Boh, pomáhal si nám tento čas,
By sme žitko zožali, poviazali a do sucha poskladali
Všetko sme pokosili, čo sme mali,
Preto sme tento veniec uvili, ako rýchlo sme vládali,
Tak sme sem prišli a dovoľte,
Aby sme vám ho odovzdali a ešte najskôr zablahoželali.
Aby ste boli toľko rokov zdravý, koľko je v tomto venci slamy,
Aby ste mali toľko detičiek, koľko je v tomto venci ružičiek,
Aby ste toľko statku pásli, koľko je v tomto venci klasov,
Aby ste vymlátili toľko meričiek, koľko je v tomto venci zrniečok,
A aby sme nezabudli:
Aby ste nám dali toľko litrov vína, koľko očí sa tu na vás díva.
Vážený pán hospodár, prijmite od nás vďačne tento dar.

Kto tvrdí muziku

Aká bola teda žatva v okrese, ktorý sa rozprestiera od úpätia
Štiavnických hôr bezmála až po ústie Hrona a Ipľa do Dunaja na
ploche okolo stotisíc hektárov? Podobne ako na celom Slovensku
poznačená suchom, obrovským nedostatkom zrážok a horúčavami.
Nehľadiac na to, priniesla stále dosť obilia, aby mlyny namleli dosť
múky nielen pre obyvateľov okresu, ale celej krajiny a nakŕmili zvyšné
stáda dobytka, ošípaných, oviec aj kŕdle hydiny, čo ešte Slovensko
chová.
Všimnime si úrody letných plodín za okres aj výnimočné pestovateľské výkony.
Pšenica ozimná dala 5,22 tony z hektára, čo je o 26 percent menej
ako rok predtým a o 15 percent menej v porovnaní s 5-ročným prie-
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Milan Halmeš na jubilejných levických dožinkách upozornil, aby sme brali viac ohľad
na onen povestný konár, na ktorom nesedí len roľník, ale celá slovenská spoločnosť.

Pri ozimnej repke, kde očakávali oveľa nižšiu úrodu, potešil priemer 3,39 t/ha, čo bolo medziročne menej o 7 percent, v porovnaní
s 5-ročným priemerom len o 3 percenta. Najlepší pestovatelia ozimnej repky v okrese sú PD Tekovské Lužany – 4,59 t/ha, Donau farm
Lok, s.r.o. – 4,37 t/ha a PD Kozárovce – 4,04 t/ha, PD Bátovce –
4,02 t/ha.
V Levickom okrese je stále živý chov hovädzieho dobytka a oviec.
Jeho podniky udávajú tón celému Slovensku. Najkrajším zvieraťom
15. Národnej výstavy hospodárskych zvierat v Nitre počas Agrokomplexu 2022 bola krava Slovenského strakatého dobytka z PD Kozárovce, prvé miesto získala vysokoteľná jalovica z toho istého družstva a PD Kukučínov bodovalo druhým miestom v kategórii jalovíc do
prvého roka v Holštajnskom plemene. Slovenská holštajnská asociácia ocenila I. miestom chov červeného holštajnu v PD Žemberovce.
V súťaži Naj slovenský chov oviec za rok 2021 boli na 1. mieste
družstevníci z PD Žemberovce s plemenom Cigája.
Za vynikajúcimi výsledkami prichodí vidieť um a zapálené pestovateľské, chovateľské srdce a vynikajúci manažérsky výkon. Ten
ocenil minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan, keď na Agrokomplexe 2022 za dlhoročnú prácu v poľnohospodárstve a potravinárstve ocenil Špeciálnou cenou ministra Mariána Šoltyho, generálneho

Dnes kombajnmi, kedysi cepmi.
Aj to pripomenuli účastníci dožiniek.

Dožinkové vence dostal aj predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej
komory Emil Macho a podpredsedníčka hostiteľov RD Prameň Santovka Ľudmila Lapinová.

riaditeľa Levickej mliekarne, striebornou medailou Roberta Kovácsa,
konateľa Agro Kovacs Hronovce a bronzovou medailou Milana Halmeša, predsedu PD Žemberovce.
V najstaršej súťaži oceňujúcej nadpriemerné výkony manažmentov TOP Agro Slovensko dávame do pozornosti osem umiestení levických poľnohospodárov medzi sto špičkovými podnikmi SR. Predovšetkým je to prvé miesto a absolútny víťaz medzi právnickými
osobami AGRO-SEMEG S 3, Horné Semerovce. Takisto prvé miesto
PD Družba Tupá medzi znevýhodnenými oblasťami a druhé miesto
Alexandra Szabóa, SHR z Tekovských Lužian medzi súkromne hospodáriacimi roľníkmi.

negatívnu stopu zanecháva hospodárenie na pôde a vidieku, krajine,
ktorú už po stáročia utvára poľnohospodárstvo.
V poslednom čase sa veľmi skloňujú klimatické zmeny, potreba
citlivejšieho vzťahu k pôde, zvieratám, jednoducho k prostrediu, ktoré obývame. Naši predkovia si pôdu nadovšetko vážili, ich hospodárenie hraničilo až so sebaobetovaním sa roli dedičnej. V každej zo
slovenských rodín by sme našli dramatické príbehy späté so službou
pôde, rodine, hospodárstvu a neskôr družstvu. Koľko rôznych protirečení, aké len život vie pripraviť bolo a je v našich osudoch.
Akoby sme nemali čas dramatizmus minulých no aj súčasných
čias vnímať. Kamsi sa ženieme, neuvedomujúc si podstatu ľudského
snaženia, ktorou je dobrý čestný život a v prípade roľníkov, poľnohospodárov, dnes označovaných za farmárov radosť a uspokojenie
z úrody poľa našich predkov. Sme nič viac a nič menej len pokračovateľmi ich snažení.
Dnes narážame skôr na snahu, ako dedičstvo predkov rýchlo kapitalizovať. Nie náhodou Milan Halmeš na jubilejných levických dožinkách upozornil, aby sme brali viac ohľad na onen povestný konár,
na ktorom nesedí len roľník, ale celá slovenská spoločnosť. Pôda je
ten základ, o ktorý ide predovšetkým, a to vo veľmi širokých súvislostiach.
„Každého z nás, bez rozdielu formy podnikania, znepokojujú aj výzvy rôznych spoločností – nepoľnohospodárskych, na ponuky predaja pôdy, s ktorými oslovujú vlastníkov. Ak si odmyslíme ich finančnú
atraktivitu, čo mi neprináleží komentovať, tak je si ľahko predstaviť,
kto bude v blízkej budúcnosti vlastniť slovenský vidiek pri čoraz väčšej a väčšej inflácii. Potom slovenskí poľnohospodári, bez rozdielu,
či sme veľkí, strední, malí alebo družstvo, s.r.o. alebo SHR budeme súťažiť, kto prežije. Nuž a prežije ten, kto sa najlepšie prispôsobí
zmenám na vidieku. A nemusí to byť ani veľký, ani malý, ani silný, ani
múdry.“
Halmešove slová tnú do živého. Zamyslime sa nad nimi, aby aj
naše deti plynule pokračovali v tom, čo po celé generácie robili ich
dedovia a babičky. Dožinky sú chvíľou, keď roľník vzdával úctu dielu,
ktoré sa mu podarilo dosiahnuť, boli časom na krátky oddych, osvieženie tela i ducha a zároveň motiváciou vydať sa v ústrety novým
výzvam. To je nadčasový odkaz. Nech stále žije v nás.

Úcta k roli dedičnej

Ako vidno, poľnohospodári Levického okresu bodujú obrazne
i doslova pozoruhodnými výkonmi na poliach, farmách, čo vidno na
konsolidovanom stave dobre vedených poľnohospodárskych podnikov. Pred rokom 1989 neraz na adresu poľnohospodárov okresu
Levice zaznievali výčitky, že v jeho silách je viac.
S odstupom 33 rokov sa ukázalo, že poľnohospodárstvo tu vždy
bolo poctivé a svedomité, že si uchovalo porovnávajúc ho s ostatnými regiónmi Slovenska komplexný charakter, teda naďalej sa tu
rozvíja nielen intenzívna rastlinná, špeciálna výroba, ale aj živočíšna, hoci na farmách by sa mohlo chovať ešte viac zvierat. Dnes je
to okres, ktorý čestne prešiel hrmavicou transformačného obdobia.
Nachádzame tu rôznorodosť podnikateľských foriem, tie podnecujú
k súťaživosti, ale zároveň vidíme aj žiaducu spoluprácu a keď ide, ako
sa vraví o všetko, aj nevyhnutnú solidaritu.
Žijeme v období, keď sa za celkom prirodzené považuje maximalizácia ľudského výkonu premietnutého v poľnohospodárstve do
úrod, úžitkovosti zvierat a profitu podnikov. Poľnohospodárstvo, taká
je dávna človečenská skúsenosť, je mimoriadne multifunkčné. Zbieha sa v ňom množstvo znalostí, zručností spojených nielen s tou či
onou odbornosťou, ale aj s nadhľadom ekonomickým a ľudským zahŕňajúcim ako záujem „môjho“ „nášho“ podniku, farmy, chotára, tak
i celého okresu a vôbec krajiny.
Z tohto hľadiska je pozoruhodné úsilie dbať o rozvoj okresu ako
celku, snaha vidieť dosah svojej práce na to, akú pozitívnu či niekedy

Pohľad na účastníkov slávnosti.

V chotári AGRO-SEMEG S 3, Horné Semerovce – víťaza medzi právnickými osobami
v súťaži TOP Agro Slovensko.
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Reprezentatívny rezortný pavilón výstavy Zem živiteľka.

Obľúbenou časťou výstaviska v Nitre je expozícia živočíšnej výroby.

Keď dvaja robia to isté...

M

arkantný rozdiel medzi výkonnosťou
slovenského a českého poľnohospodárstva odrážajú výstavy, ktoré
sa konajú na oboch brehoch rieky Moravy.
Ich história sa začína v rovnakom roku 1973.
Pokiaľ u nás organizujeme v Nitre výstavu
Agrokomplex, tak v Českých Budějoviciach
nesie prehliadka poľnohospodárstva a potravinárstva názov Zem živiteľka. Oba výstavné areály do týchto dní patria štátu a ich
parková úprava prezrádza, že pri výstavbe sa
nemyslelo len na výstavníctvo. Aj pomenovanie hlavných ocenení pre vystavovateľov
je veľmi podobné. Na Slovensku získavajú
výnimočné produkty Zlatý Kosák, v Českej
republike zas Zlatý klas.
Až do minulého roka si obe podujatia písali aj rovnaký ročník organizácie. A keďže
vlani nitrianske výstavisko z dôvodu protipandemických opatrení Agrokomplex nepripravil, ale Budějovice sa uskutočnili, tak
z rovnako starých dvojičiek sa odrazu stala
česká výstava staršou.
Na tom však vôbec nezáleží, či sa niečo
uskutočnilo 47. či 48. raz! Tradíciu najdlhšej
agrárnej prehliadky na Slovensku a v Českej
republike podujatiam nikto nevezme. Výstavy
vo svete to majú pritom všeobecne ťažké. Aj
veľké autosalóny so zvučnými menami pravidelne ohlasujú, ktorá nadnárodná automobilka sa na podujatí nepredstaví. Do života nám
vstúpili ďalšie marketingové kanály a výstavy
tak nemusia byť hlavnou platformou na predstavenie noviniek.
Obe poľnohospodárske výstavy s dátumom narodenia v časoch socializmu to
majú o to ťažšie, že nie sú špecializované na
určitú oblasť agrosektora, no pokrývajú ho
v celej šírke. Od strojov a technológií až po
prehliadku zvierat. Od agrárnej komodity, po
konkrétny potravinársky výrobok. Historickou úlohou oboch výstav bolo oslovovať aj
širokú laickú verejnosť, ktorá má na pravidelných dožinkových slávnostiach oceniť prácu
poľnohospodárov. A táto tradícia pretrváva
až do aktuálnych ročníkov.

V porovnaní ťaháme
za kratší koniec

Výstavy Agrokomplex a Zem živiteľka sa
začínajú v druhej polovici augusta s týždňovým rozostupom. Návštevník, ktorý sa zúčastní na oboch podujatiach, tak musí prirodzene porovnávať. Síce sú obe prehliadky istým spôsobom politickým kabaretom, kde sa
dlhými prejavmi predvádzajú najvyšší pred-
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stavitelia štátu a rezortu, ale svojou štruktúrou prezrádzajú o úrovni poľnohospodárstva
v jednotlivých krajinách viac, ako si na prvý
pohľad myslíme.
„Viac ako 416 vystavovateľov a predajcov
z oblasti poľnohospodárstva, poľovníctva,
techniky, živočíšnej výroby a doplnkového
predaja sa zúčastnilo na výstave AGROKOMPLEX 2022,“ informuje webová stránka
nitrianskeho výstaviska.
České Budějovice hlásia viac ako 600
vystavovateľov, čo je podľa správy ČTK podobne, ako pred covidom.

Slovenský postrekovač z obce Poniky na budějovickej
výstave.

Nitrianske výstavisko sa snaží už roky
nižší záujem vystavovateľov nahrádzať vlastnými aktivitami, ktoré majú zaujať platiacich
návštevníkov. Pripravuje interaktívny pavilón,
kde najmä deti získavajú prehľad o poľnohospodárstve graficky príťažlivou formou.
V tomto roku dokonca spojili každých
päť rokov organizovanú výstavu Poľovníctvo a príroda s Agrokomplexom. Tento sobáš z rozumu priniesol svoj efekt. Množstvo
poľnohospodárov je poľovníkmi a rozšírenie
časti vystavovateľov k tomuto segmentu
bolo znateľné. Poľovníci a podnikatelia oslovujúci túto záujmovú skupinu obsadili na nitrianskom výstavisku niekoľko pavilónov.

Kto roztne gordický uzol?

Ak by úloha obsadenia veľkorysých pavilónov nitrianskeho výstaviska mala zostať
len na dodávateľoch vstupov do poľnohospodárstva či samotných výrobcoch potravín,

niekoľko pavilónov by zostalo zavretých.
Smutnú realitu opisuje nenápadná tlačová
správa AGRION – Združenia dodávateľov
pôdohospodárskej techniky v SR. „Na výstave Agrokomplex 2022 obsadzujeme prostredníctvom našich členov 2 580 m2. Celkovo
sa odprezentuje 12 členských firiem,“ informuje tlačová správa združenia.
Dodávateľov techniky sú pritom desiatky.
Z piatich najpredávanejších značiek traktorov chýbali v Nitre tri. O reprezentatívnej prehliadke techniky a technológií nemôže byť na
Agrokomplexe ani reč a keď chýba technika,
chýbajú poľnohospodári. Vytvára sa začarovaný kruh, keď poľnohospodári nemajú záujem navštíviť výstavu, kde nenájdu prierez
tým, kde je svet a dodávatelia techniky zas
nechcú prísť na výstavu, kde chýbajú poľnohospodári. Kto roztne tento gordický uzol?
Na výstave v Českých Budějoviciach vidíte desiatky relevantných svetových či domácich výrobcov s technikou. Veľkých strojov,
ale aj malej poľnohospodárskej techniky určenej pre záhradkárov sú tu mraky. Nájdete
zaujímavosti ako ružový traktor, ktorý má pritiahnuť pozornosť návštevníkov na expozíciu
fínskeho výrobcu, lis na malé okrúhle balíky
určený pre chovateľov domácich králikov,
ktorý môže šikovný malý farmár premeniť
pri ponuke sena drobnochovateľom na zlatú
baňu alebo množstvo technológií pre chov
hospodárskych zvierat.

Živočíšna výroba v depresii

Technológie pre živočíšnu výrobu na našej výstave dlhodobo chýbajú. Prečo by aj
boli zastúpené, keď slovenská produkcia živočíšnych komodít je na kolenách! Alexander
Pastorek si v reportáži z Agrocoopu, ktorú
nájdete v práve čítanej ročenke, posťažoval,
že za posledných dvanásť mesiacov opustilo
výrobu surového kravského mlieka 33 chovateľov! Strašné číslo, ak si uvedomíme, že
každý chov mal minimálne sto dojníc a noví
producenti na zelenej lúke nevznikajú. A keď
je výroba v takejto depresii, kto by už len
vystavoval? Každý dodávateľ vstupov do živočíšnej výroby svojich zákazníkov dokonale
pozná a pre tých pár desiatok poľnohospodárov, ktorí sú stále nad ekonomickým rozhodnutím, či pokračovať vo výrobe, nebude
vynakladať tisícky eur za účasť na výstave.
Počas výstavy Zem živiteľka 2022 vydala
ČTK tlačovú správu, že česká výroba mlieka
dosahuje 3,1 miliardy litrov mlieka. Slovenská? Presne 930 miliónov litrov mlieka. Pod-

„To je ale krásna farba traktora,“ pomyslí si malá návštevníčka výstavy Zem živiteľka
2022 v ružovej sukni.

ľa známeho delenia dva ku jednej by Slovensko malo vyrobiť 1,55 miliardy litrov mlieka.
V produkcii mlieka tak nie sme polovicou
Českej republiky, ale necelou jednou tretinou! Potom nie je divu, že v Budějoviciach
bolo možné vidieť dojacie roboty, výživové
doplnky či softvérové riešenia určené pre
živočíšnu výrobu. U nás bolo takýchto vystavovateľov viac ako poskromne.

Strácame konkurenčnú
schopnosť

Situácia je vážna vo všetkých oblastiach.
Ak sme hovorili o mizernej účasti techniky na
výstave v Nitre, príčinu je potrebné vidieť aj
v obnove. Do Českej republiky už dlhodobo
prichádza každoročne 160 až 180 nových
kombajnov. U nás hovoríme o 40 kombajnoch. Pomer medzi obnovou traktorovej
arimex_letak_092022.pdf
1 26.je
9. 2022
16:28:22
techniky na
Slovensku a v ČR
podobný.

Už deväť rokov sú sprievodným podujatím Agrokomplexu diskusie.

Pri obnove technológií už nie sme ani tretinou, ale štvrtinou z Českej republiky.
Naši poľnohospodári postupne strácajú
konkurenčnú schopnosť a ak celá Európa investuje a my nie, čoskoro sa to môže prejaviť
v tom, že ani pri základných komoditách nebudeme vedieť držať ekonomický krok s maďarskými či poľskými roľníkmi, ktorí investujú
podobne ako tí v Čechách a na Morave.
Z hľadiska potravinárstva nemožno uprieť
snahu ministerstva pôdohospodárstva prezentovať na výstave slovenskú výrobu potravín. Držitelia Značky kvality SK majú už
pravidelne svoje expozície a v tomto roku
sa na Agrokomplexe predstavilo aj niekoľko
vinárov. Aj v tomto ohľade však vidieť, ako
je slovenská potravinárska výroba postavená
len na pár veľkých hráčoch. Ako nám zúfalo
chýbajú malé regionálne potravinárske prevádzky rešpektujúce chuť regiónov a obo-

hacujúce trh o výnimočné chuťové vnemy.
Dlhodobo na Agrokomplexe chýbajú osivárske či chemické firmy. Tie však nevidíte ani
na budějovickej výstave Zem živiteľka. Na
výstave nenájdete ani nákupcov komodít,
ktorí v čase končiacej žatvy majú informácie
o cenách, po ktorých prahnú samotní poľnohospodári. Neuvítali by ich zástupcov vo
výstavných areáloch?
V čom má Agrokomplex zásadne navrch,
je zoznam sprievodných odborných podujatí,
čo pomáha propagácii jednotlivých tém v rezorte. Zem živiteľka je tak pre novinára oveľa
menej príťažlivá na rezortné témy, ktoré prezentujú odborníci z agrosektora.
Každá výstava je však organizovaná pre
návštevníkov a tí slovenskí vidia najmä vykostenú prehliadku nášho zdecimovaného
agrosektora, ktorá plne odráža dlhodobý prístup k výrobe potravín u nás.
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LEMKEN a KRONE
predstavili autonómny stroj pri práci
Ak si odmyslíme legislatívu a zodpovednosť za prípadné škody, VTE bude musieť doriešiť prepravu na pole. Tá sa zatiaľ
uskutočňuje na ťahanom podvalníku. Limitujúcim prvkom pre autonómne vozidlá
všeobecne je dostupnosť GPS signálu,
o čom sme sa presvedčili aj na poli tesne
pred búrkou, keď na chvíľu vypadol signál.
Ale to platí všeobecne aj pre navádzanie
strojov s obsluhou.

Kultivácia a kosba

Pod kapotou je motor MTU s objemom 5,1 l a výkonom 175 kW/230 k, ktorý poháňa generátor a čerpadlo pre
hydrauliku.

Po

prvých správach zo začiatku
tohto roka obaja výrobcovia
spoločne ukázali novinárom
z celej Európy na severozápade Nemecka
prácu dvoch nosičov poľnohospodárskeho náradia VTE v koncepčnej štúdii Combined Powers.
LEMKEN a Krone v predchádzajúcom
roku úspešne vyskúšali štúdiu autonómneho nosiča náradia. Testovali ju vo viacerých technologických operáciách ako
kosenie, obracanie a zhrabovanie krmovín
a kyprenie pôdy, orba a sejba.
O tomto projekte vedel len úzky okruh
výskumníkov v oboch spoločnostiach
a väčšina zamestnancov z vývoja a marketingu bola milo prekvapená pri prvých
fotkách a správach.

Pár slov o kooperácii LEMKEN
a KRONE
Vzájomná spolupráca vychádzala z viacerých dôvodov. Ide o rodinné spoločnosti, vyrábajúce nesené náradie, ktoré si
vzájomne nekonkurujú a vo svojom sortimente nemajú ťažnú techniku. Sú susedia,
ktorých hlavné sídla sú vzdialené pár desiatok kilometrov a tímy oboch výrobcov
sa dobre poznajú.

Budúcnosť? Uvidíme
LEMKEN s Krone vidia budúcnosť autonómnej techniky ako vysokovýkonný
nosič náradia hnaný naftovým motorom.
Nehľadali alternatívne pohony. Základnou
podmienkou bolo využiť bežné pracovné
náradie.

VTE nosiče náradia v modrej LEMKEN a zelenej Krone farbe oficiálne predstavili
v polovici mája. Sú identické, až na snímače, ktoré testujú.
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Zelený nosič náradia Krone pracoval
s čelnou žacou lištou Krone EasyCut F 400
Fold s pracovným záberom 4 m. Pracovná rýchlosť sa pohybovala okolo 8 km za
hodinu, na úvratiach sa otáčal pomalšie.
V tomto prípade pomocou figuríny demonštrovali schopnosť zastaviť stroj. Nastavili
vzdialenosť 8 m, pri ktorej nosič zastaví,
ak zaregistruje nezvyčajnosť. Následne
žaciu lištu vymenili za obracač Krone Vendro 820 so záberom 8,2 m, ktorý pokosenú hmotu obrátil. Na úvrati sa oba stroje
automaticky zdvihli bez prerušenia pohonu
pracovných orgánov.
LEMKEN agregoval modrý nosič náradia VTE s kultivátorom Karat 10 s pracovným záberom 3 m. V ľahšej pôde sa pohonná jednotka ukázala ako výkonná bez
náznaku ťahových problémov. Do takto
pripravenej pôdy následne zasial do dvojriadkov presný sejací stroj Azurit 10 K 8.
Podľa výrobcov tieto náradia spolu
s vyššie vymenovanými testovanými strojmi zabezpečia pre poľnohospodárov celoročné využitie pohonnej jednotky.

Dieselelektrický VTE
Výrobcovia spolupracovali na tomto
projekte aj s univerzitami a navrhli a skonštruovali nosič náradia ako štvorkolesový,

Snímače sledujú okolie v okruhu 20 m. Na 8 metrov nastavili vzdialenosť, pri ktorej sa
v prípade nezvyčajných okolností autonómna jednotka zastavuje.

s rovnakými 38 palcovými kolesami a pre
lepšiu obratnosť s riaditeľnými oboma nápravami.
Pri šírke 2,7 a výške 2,6 m má VTE
hmotnosť 7,6 tony. Ako pohonnú jednotku použili štvorvalcový motor MTU s objemom 5,1 litrov a výkonom 170 kW/230 k.
Na rozdiel od bežných traktorov a viacerých technických riešení autonómnych
strojov nemá VTE žiadny akumulátor
a motor poháňa generátor. Ten produkuje
elektrický prúd pre jeden elektromotor na
každej náprave a pre pohon vývodového
hriadeľa. Hydraulické čerpadlo pre náradie
je hnané od motora. V jednotke sa nachádza aj batéria na štartovanie a ako zdroj
prúdu pre elektroniku. VTE má štandardný
trojbodový záves. Takýto koncept pohonu
a výkonu volili vývojári aj preto, že vyhovuje zmieňovaným operáciám.

Náradie ovláda ťahač
Nosič je vybavený množstvom senzorických systémov, ktoré monitorujú okolité
prostredie s cieľom zaručiť bezpečnú prevádzku a pritom optimalizovať pracovné
výsledky. Jednotka je ovládaná a sledovaná prostredníctvom mobilných zariadení,
pracovné zákazky a dokumentácia sa prenášajú komunikačným modulom a využíva
sa dátové rozhranie Agrirouter.

Manuálne ovládanie sa používa napríklad pri pripájaní
náradia.

Pre vývojárov bolo rovnako veľkou výzvou ako navádzanie nosiča aj kontrola
práce náradia. Oči obsluhy nahrádzajú
snímače, pomocou ktorých sa zabezpečuje štandardná kvalita práce za všetkých

podmienok. Aj preto navrhli súpravu ako
inteligentný, celistvý systém a pracovné
náradie dokáže ovládať spätne aj hnaciu
jednotku. Komunikácia a interakcia medzi
nimi je založená na mnohoročných skúsenostiach LEMKEN a Krone v oblasti systémov IsoBus a TIM, takže medzi pracovným
zariadením a pohonnou jednotkou možno
zdieľať všetky relevantné informácie.
Koncepčná štúdia Combined Powers
vychádza z požiadaviek poľnohospodárov
na nedostatok pracovnej sily v odvetví.
Namiesto dlhého pracovného dňa na poli
sa farmár ako správca systému môže do
budúcna sústrediť na ovládanie VTE, ktoré
zabezpečí konzistentnú a vysokú kvalitu
práce. Vďaka širokému spektru kombinovateľného náradia možno autonómne vozidlo používať celoročne. Obe spoločnosti
budú tento rok intenzívne testovať kombinácie v rôznych podmienkach a v dialógu
s farmármi a dodávateľmi ich naďalej vyvíjať.
V budúcom roku predpokladajú vyrobiť
ďalšie stroje. Veľkou výzvou pre LEMKEN
a Krone bude nielen zabezpečiť autonómnu prevádzku nosiča náradia, ale aj kontrolu kvality a nastavení pracovného náradia. Masovejšie využitie najmodernejšej
autonómnej techniky vidím skôr na trhoch
v Austrálii či Južnej Amerike.

Spoliehame na slovenské odrody
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Lipicany a topoľčianski jazdci – vždy v jednote rytmu.

Kone neklamú a nikdy nesklamú

V

ášnivá láska medzi človekom a koňom
trvá už tisícročia. Jeden pre druhého
sa stali zmyslom bytia, vyúsťujúceho
neraz až do sebaobetovania. Človek a kôň
menili dejiny a hranice ríš. Pre národy sa
stal kôň prvkom sebauvedomenia a identity,
symbolom bohatstva, kultúrnosti a vkladu do
rozvoja ľudstva. Slovensko do tejto pokladnice prispieva cez Národný žrebčín Topoľčianky už sto jeden rokov.
Kone sa, pravdaže, na Slovensku objavili
dávno predtým. Na koňoch prebrodili Dunaj
a zastavili sa až pri Trenčíne légie rímskeho
cisára Marka Aurélia. O tisíc rokov neskôr sa
kone stali pýchou uhorských kráľov. Vpády
Tatárov spustošili krajinu, ale dopomohli
k osvieženiu krvi ušľachtilými orientálnymi
koňmi. Dejiny chovu koní sú plné protirečení,
vzostup sa paradoxne rodí z úpadku
Skúmajúc kone a ich pôvod, spoznávame
seba samých a prekvapujúco zisťujeme, koľkými konskými nitkami sme spojení s netušenými diaľavami Eurázie. Vedie nás k ním
genetická stopa ukrytá v plemene koní chovaných v Národnom žrebčíne. Niektoré cenné plemená sa, žiaľ, celkom nedávno stratili
v prepadlisku dejín v dôsledku privatizačnej
honby za majetkom, iné sa vďaka fanatickej
oddanosti koniarov podarilo uchovať.
Ročne príde do Topoľčianok 50-tisíc
návštevníkov. Ako pribúda ľuďom voľný čas
a živé kone sú vzácnejšie než tie ukryté pod
kapotou áut, čoraz väčším lákadlom sa stáva žrebčín, barokový zámok s parkom, lesy,
zubria obora aj možnosť ochutnať miestne
víno priamo v pivniciach vinárskych závodov.
Atraktívnosť Topoľčianok, obce s troma

tisíckami ľudí, je mimoriadna. Nepochybne
sa o to zaslúžil vzácny topoľčiansky chov Lipicanov, až do zániku rakúsko-uhorskej monarchie ozdoba cisárskeho dvoru Habsburgovcov. Lipicany však nie sú jediným plemenom, ktoré tu chovajú. Po pastviskách
v zovretí pohorí Tríbeč a Vtáčnik sa preháňajú ďalšie kone. Legendami vojnových ťažení opradený Huculský kôň, ktorý pomohol
armáde generála Ludvíka Svobodu dobyť
Dukliansky priesmyk. Chovajú tu Arabského
plnokrvníka i Shagya-araba, aj v 20. storočí vyšľachteného Slovenského teplokrvníka.
Topoľčianky sú jednoducho eldorádom koní.

Michal Horný, riaditeľ Národného žrebčínu Topoľčianky.

Kone ako symbol moci

Kde sa vzal Genius loci územia, ktoré
sa otvára z juhu do teplej Podunajskej nížiny a zo severu ho chráni veniec pohorí raz
s modrastým, inokedy livrejovo zeleným nádychom? Krajine ho podarovali štvrtohory.
Príjemná klíma žičiaca pestovaniu vína, voňavé lúky, lesy plné zveriny, naozaj Bohom
požehnané územie. Po stáročia sa oň súperilo a majitelia – bohatá šľachta – svoj klenot
rada vystavovala na obdiv. Posledný z rodu
Keglevičovcov ho premárnil, zbankrotoval
a v roku 1890 ovládli Topoľčianky Habsburgovci.
Dlhé stáročia táto rodina patrila k najmocnejším dynastiám v Európe. V 16. storočí získala šikovnou sobášnou politikou
aj španielsku korunu, ozdobou ktorej boli
Starošpanielske kone. Ich sila, výbušnosť
a grácia podčiarknutá dovtedy neznámymi
baletnými prejavmi koňa a jazdca, uchvátila
Karla II. von Habsburg. V roku 1580 nechal
na svoje panstvo v Lipici, v dnešnom Slovinsku, došikovať z Iberského polostrova tri
žrebce s dvoma tuctami kobýl. Ešte o rôčik
skôr prišla podobná ekipa Starošpanielskych
koní do Kladrúb nad Labem.
Tak Habsburgovia položili základ
dvom slávnym plemenám – v Čechách
Starokladrubským belušom a Vraníkom
a v dnešnom Slovinsku Lipicanom. Tie sa
o tri a pol storočia neskôr vynorili na Slovensku v Topoľčiankach.
Česi dnes vyzdvihujú Starokladrubské
kone ako najstaršie národné plemeno, ale
pre poriadok vecí uveďme, že vzišlo, ako to
starostlivo vedené plemenné knihy doklada-
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jú, zo španielskeho prameňa práve tak ako
lipicanské, ktoré sa už sto rokov chová na
Slovensku.
Pátrajúc ďalej, zistíme, že v žilách či už
starokladrubských, alebo lipicanských koní
koluje aj krv tátošov pochádzajúcich z Talianska, z Neapolu. V oboch krajinách teda
nadväzujeme na spoločné historické dedičstvo, aj keď v každej z nich sa potomkovia
slávnych koní uberali svojou vlastnou originálnou cestou.
Slovensko prirodzene viac zaujímajú kone z Lipice. Ich španielski a neapolskí predkovia boli vo svojej podstate bojové kone.
S jazdcom sa neraz ocitali v obkľúčení útočiacich protivníkov. Kôň vyslobodzoval svojho pána tým, že sa staval na zadné nohy
a tromi či viacerými skokmi sa vzdialil útočníkom, uštedriac im pritom ešte zopár rán
zadnými kopytami.
Časom našli tieto kone aj iné uplatnenie.
Svoju silu a obratnosť predvádzali v turna
joch stredovekých rytierov. V ére baroka
sa zmenili na ojedinelých tanečníkov. A zapriahané do cisárskeho koča plnili poslanie
dnešných reprezentačných vládnych limuzín.
Bol to vždy víťaz, kto držal opraty určujúce smer vývoja plemena a jeho rolu v živote spoločnosti. Kone sa adaptovali na nové
geografické aj spoločenské podmienky.
Šľachtenie posilňovalo vlastnosti a schopnosti, ktoré boli prejavom kultúry, dobových
mocenských znakov a symbolov a isteže aj
módy oných storočí. Odpoveď na otázku, čie
že je vlastne to či ono plemeno, nie je teda
jednoznačná. No v jednom asi zavládne zhoda, o súčasnú podobu plemien, ktoré chovajú v rôznych kútoch bývalého Rakúsko-Uhorska, sa zaslúžili ľudia, ktorí sa bezhranične
zamilovali do koní.
Habsburgovci boli koňmi priam posadnutí. Posledný cisár František Jozef I. aj jeho
manželka Sisi boli výborní jazdci, krásne kone reprezentovali celú rozvetvenú dynastiu.
Nečudo, že arciknieža Jozef August von
Habsburg, majiteľ Topoľčianok, nechal v roku 1910 postaviť neďaleko zámku jazdiareň,
k tomu remízu pre koče, sane a bričky. Lesk
prestavby ešte podčiarkol súčasne vybudovaný poľovnícky zámoček.

Ako republika nadviazala
na monarchiu

Arciknieža si zveľadený majetok nestihol
užiť. O štyri roky vypukla I. svetová vojna,
ktorá rozmetala monarchiu na márne kúsky.

Do koča aj do voza, také sú Huculské kone.

Neistý bol aj osud vzácneho stáda koní z Lipice. Československo ako následnícky štát
odkúpilo od potomkov cisárskej dynastie
topoľčianske panstvo a 15. októbra v roku
1921 ministerstvo poľnohospodárstva založilo Štátny žrebčín Topoľčianky. Krátko na to
sem presunuli 32 originálnych lipicanských
kobýl dovezených zo žrebčína Lipica. Prvým
plemenným žrebcom sa stal hnedák Neapolitano Gratia.
Na koho a na čo odkazuje jeho meno?
Nielen na pramienok krvi z kedysi mocného Neapolského kráľovstva, ale tiež na to,
že mimoriadne kone patrili k najcennejším
darom kráľov a veľmožov alebo k vojnovým
trofejam. Z hľadiska uplynulých sto rokov je
však možno dôležitejšie niečo úplne iné – Lipicany priľnuli k Slovensku, zrástli sa s ním
nie menej ako plemeno Huculský kôň. Stali
sa našimi koňmi.
Vytvorením štátneho žrebčína v Topoľčiankach rodiaci sa štát zabil jednou ranou
hneď niekoľko múch. Kone pred sto rokmi
boli hlavným zdrojom ťažnej sily – v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve. Po
porážke Rakúsko-Uhorska vláda v Budapešti presunula väčšinu žrebcov, ktoré pôsobili
na Slovensku, do Maďarska. Zo 486 ich zostalo len 161. Otázka stála, ako ďalej.
Do Topoľčianok po vzniku štátneho žrebčína neprišli len reprezentačné Lipicany,
ale pre potreby zemského chovu sa začali
chovať aj plemenné žrebce Araba, Noniusa,

Anglického polokrvníka a Huculského koňa.
Zakladatelia čs. štátu pred sto rokmi dobre
chápali, čo je prednejšie. Nepochybne šlo
najmä o oživenie hospodárstva, ale uvedomovali si, že Československo sa prostredníctvom Lipicanov môže ukázať aj ako krajina,
ktorej záleží na výnimočných reprezentačných koňoch, ktoré sú nositeľmi viac než len
národného, ale naozaj svetového kultúrneho
dedičstva.
Tomáš G. Masaryk, ktorý obral šľachtu
o tituly, roky chodieval do Topoľčianok tráviť letné dovolenky. Zamiloval sa do nich aj
do koní, ktoré tu chovali. Bol to muž dobrých
mravov, so vzpriamenou postavou, k čomu
zrejme prispievali aj obľúbené vychádzky
v sedle koňa. Prezident mal kone rád. Márna
vec, či je človek šľachtic alebo republikán,
patricij alebo plebejec, kone sa mu páčia
rovnako.
V Topoľčiankach kone milovali a milujú. Inak by sa Národný žrebčín storočnice
nedočkal. V priebehu sto rokov visel osud
žrebčína občas na vlásku. Na sklonku druhej
svetovej vojny ho za dramatických okolností
evakuovali. Vtedajšieho riaditeľa Jána Zbořila
uväznilo gestapo. Nebolo isté, čo sa s koňmi
stane. Najskôr mali ísť do Motešíc, napokon
ich presunuli do Holíča. Zo 600 koní sa 250
nevrátilo. Bola to krutá daň vojne, ktorá kradla a zabíjala. Ľudí aj kone.
Polovica dvadsiateho storočia priniesla
definitívne víťazstvo traktorov nad koňmi.
Rola koní upadla, ale žrebčín v Topoľčiankach zásluhou entuziazmu ľudí, čo sa starali
o kone, prežil.
Po roku 1989 sa zdalo, že nastane renesancia chovu koní. Lenže z piatich štátnych
žrebčínov, ktoré boli v Topoľčiankach, Novom Tekove, Šamoríne, Motešiciach a Prešove, prežili len jeden – topoľčiansky. Ostatné sa po privatizácii zväčša rozpadli a stiahli
pod vodu aj cenné plemená. Tak z nich zmizol Nonius, Anglický plnokrvník, Klusák. Furioso, vojenský kôň, pýcha čs. dôstojníkov,
prežil len v dnes už súkromnom chove koní
v Motešiciach.

Rešpektovaní v Európe

Ukážka majstrovskej drezúry.
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Topoľčianky so štatútom Národný žrebčín
sa stali základňou skutočne kvalitného a profesionálne vedeného chovu koní. Je to jediné
šľachtiteľské centrum v Európe, ktoré chová
päť čistokrvných plemien koní! Dovedna ich
tu cvála po horských pastvinách 550, z toho
je 150 Lipicanov. Na porovnanie, v Lipici ich

Trojzáprah Lipicanov z rakúskeho Piebru.

chovajú 300, na celom svete okolo štyritisíc.
Posledné desaťročia cieľavedomej práce priniesli Topoľčiankam rešpekt, a to nielen za
udržiavanie génových rezerv lipicanských,
huculských a arabských koní v zemskom
chove, ale v žrebčíne doviedli do dokonalosti drezúru v tzv. Vysokej škole španielskej.
Je porovnateľná s tou, ktorú predvádzajú
Rakúšania vo Viedni, Slovinci v Lipici alebo
Španieli v Jereze.
Pri storočnici pozdravili topoľčiansky
žrebčín kolegovia z 11 krajín, nechýbala
prestížna Lipica, rakúsky Piber, maďarská
Bábolna či české Kladruby. Domáci sa predviedli pred päťtisíc návštevníkmi, viac ich
tribúny nepojali, nie ako majstri remesla, ale
špičkoví umelci.
Zatancovali štvorylku, predviedli kapriolu,
ktorá patrí k najťažším a najpitoresknejším
figúram. Kôň je vo výskoku a pritom akoby
udiera kopytami o zem. Diváci boli vo vytržení, keď uvideli Courbetov skok, pri ktorom
sa kôň v plnej koncentrácii výbušne uvoľní
a vyskočí, pričom predné nohy stiahne k sebe a zadné vystrie.
„Tento skok si vyžaduje okrem sily a šikovnosti koňa aj veľkú skúsenosť jazdca
v sedle Lipicana. Jazdec a kôň sú dokonale zohraná dvojica, tvoria jedno telo, jeden
duch, napriek tomu kôň ani na sekundu
nestráca nič zo svojej osobnosti, zostáva
sám sebou,“ komentoval dvornú jazdeckú
školu Emil Kovalčík. V národnom žrebčíne
vedie plemennú knihu, zodpovedá teda za
dokonalý prehľad pôvodu koní. Topoľčiansky žrebčín má vysoký medzinárodný kredit,
pretože patrí k nenahraditeľným, naozaj jedinečným genetickým zdrojom.
Súčasný svet meria hodnotu všetkého
peniazmi. Napokon aj kone sa na aukciách
vydražia za peniaze, ktoré prekračujú hodnotu automobilov. Lenže, ako pripomína
Michal Horný, riaditeľ Národného žrebčína
v Topoľčiankach, v plemenách koní je ukrytá
aj iná, ťažko vyčísliteľná hodnota spočívajúca
v kultúrnom dedičstve – je národné, ba čo
viac svetové, ktoré sa formovalo a udržiava
v rôznych kútoch Európy.

ka, akoby sa zdalo poniektorým stúpencom
Španielskej dvornej jazdeckej školy. Toto
plemeno sa vynorilo z tunela dlhej histórie
súžitia človeka a koňa. Kde je začiatok a kde
koniec? spýtal sa Kozinc. Možno s ním súhlasiť, že začiatok nebol v Lipici, ale prichodí
ho hľadať u Chetitov, neskôr u starých Rimanov, potom Arabov, Španielov či Rakúšanov.
A dnes s istou dávkou hrdosti môžeme povedať, že Slovensko sa zaradilo medzi dobrých
pokračovateľov ich diela.
Michal Horný stojí na čele národného
žrebčína posledných dvadsať rokov. Rodáka z Topoľčianok fascinovali kone od útleho
detstva. Mal päť rokov, keď sa do nich zamiloval. Po strednej škole vyštudoval zootechniku na Slovenskej poľnohospodárskej
univerzite v Nitre, urobil si doktorandúru,
témou vedeckej práce bolo, samozrejme,
šľachtenie koní. Čo iné si mohol zvoliť muž,
ktorý sa upísal koňom? Jeho dcéra Michaela je viacnásobnou majsterkou Slovenska
v drezúre koní a na univerzite na katedre
špeciálnej zootechniky zasväcuje študentov
do umenia chovu koní.
Horný vraví, že základom úspechu v chove koní okrem samozrejmých znalostí je mať
kone nadovšetko rád. To mu vštepovali od
chlapčenských liet všetky veľké postavy topoľčianskej chovateľskej školy. Láska, to je
aj obeta, veď kôň potrebuje ľudskú opateru

Hrúzik, Matuška, Horný

Na margo slávneho Lipicana pred časom
slovinský novinár a spisovateľ Željko Kozinc,
povedal, že Lipican určite nevyskočil z baro-
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Aristokratky v sedle Starokladrubských koní.

365 dní do roka. Takto sa prihováral k adeptom jazdectva František Hrúzik, 94-ročná
legenda slovenského dostihového športu.
Keď na sklonku tohto leta zomrel, prišli sa
s ním rozlúčiť celé Topoľčianky. Hrúzik ako
prvý Slovák zapriahol štvorzáprah, úspešne
jazdil na majstrovstvách sveta, bol majstrom
Slovenska aj Československa v disciplínach
military, parkúr, drezúra. Doteraz je jediný
Slovák, ktorý sa zúčastnil Olympijských hier
v jazdeckej disciplíne – bolo to v roku 1960
v Ríme. Do pamäte ľudí sa zapísal ako všestranný človek, výnimočná osobnosť, prísny,
ale srdečný človek. Lebo človek, ktorý miluje
kone, má veľké žičlivé srdce.
Každé obdobie v Topoľčiankach má svojich hrdinov. Jazdci nosia uniformy ako vojaci, na hlavách majú brigadírky a na pleciach
žiari emblém s nápisom STR – Slovenská republika Topoľčianky. Dnes ho hrdo nosí Miroslav Matuška. V rukách drží opraty dvoj- aj
štvorzáprahu, ktoré ťahajú Lipicany.
Sú to skvelé kone. Keď v roku 2013 usporiadali v Topoľčiankach Majstrovstvá sveta
v dvojzáprahoch, vyhrali síce Maďari, bratia
Lázárovci, ale skvelý párik Lipicanov si kúpili v Topoľčiankach. Bolo to teda aj víťazstvo
slovenského žrebčína.
Lenže Národný žrebčín nie sú iba kone.
Michal Horný dáva do pozornosti prácu 85
zamestnancov, ktorí sa okrem koní starajú aj
o stádo dobytka, oviec. Z kravského i ovčieho mlieka vyrábajú syry, bryndzu, nite, uzlíky.
Ročne ich predajú za 90-tisíc eur. Ale tento
príjem ani zďaleka nestačí na pokrytie nákladov žrebčína. Veterinárne náklady sú obrovské, kone povinne dostávajú rôzne vakcíny,
priemerne vychádza jedna na 10-15 eur.
A kde sú ešte ostatné náklady...
„Na prevádzku si nezarobí žiaden žrebčín. Ani v bohatom Nemecku,“ hovorí Michal
Horný. Štát dotuje chov ročne sumou okolo
1,5 milióna eur? Zdá sa vám to veľa? Piber
v Rakúsku s polovičným chovom koní zhltne denne 10-tisíc eur. Aj z tohto porovnania
vidno, že v Topoľčiankach vedia hospodáriť.
Záujem verejnosti o kone rastie. Oných
50-tisíc ľudí, ktorí ročne navštívia žrebčín, je
už na hranici únosnosti. Na svadby si ľudia
objednajú aj 5-7 kočiarov, iní prídu s deťmi
a vydajú sa po horských cestičkách pozrieť zubriu oboru, na hrad Hrušov a pritom
si prehliadnu niektoré z piatich fariem, kde
chovajú kone. Je to zážitok, ktorý stojí za to.
Viete, čo je dnes v kurze? Darčekový poukaz
na výlet kočom s parádnymi topoľčianskymi
tátošmi.
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Pre úspech na trhu je dôležitá
cenová konkurencieschopnosť
výrobcov
Ladislav Čechovič,
predseda predstavenstva SZSM

M

äsospracujúce odvetvie je na Slovensku dlhodobo najväčším potravinárskym odvetvím, ktoré sa na
jeho tržbách podieľa viac ako jednou pätinou. Súčasná situácia však odvetviu nepraje.
V dôsledku rastúcich cien vstupných surovín
v tomto roku avizovalo už druhý nárast cien
mäsa a mäsových výrobkov. Ďalším problémom je aj enormný nárast jednotkových cien
energií, čo môže výrazne negatívne zasiahnuť do fungovania mäsospracujúceho odvetvia vrátane uzatvárania prevádzok.
Mäso i mäsové výrobky sú u slovenských
spotrebiteľov obľúbené, o čom svedčí aj
spotreba bravčového mäsa viac ako 37 kg
na osobu ročne. Pôsobenie a obchodovanie
v tomto segmente je však jedno z najnáročnejších. Nie je to len z dôvodu, že ide o obchodovanie s rýchloobrátkovým tovarom,
kde sa uvádzajú do obehu produkty s krátkou dobou spotreby (u čerstvého mäsa je
to iba niekoľko dní), ale slovenskí výrobcovia
zároveň často narážajú v obchodnej praxi aj
na zníženú cenovú konkurencieschopnosť
oproti zahraničným výrobcom, ktorí mnohokrát dokážu porovnateľný výrobok uviesť na
trh v priaznivejších cenách, a to hlavne z dôvodu vnútroštátnych podpor.
V rámci štátov EÚ patrí slovenský trh
s mäsom a mäsovými výrobkami medzi tie
najotvorenejšie. Na pultoch v obchodoch
sa to prejavuje hlavne tým, že na tých slovenských nájdete široké spektrum mäsa
a mäsových výrobkov zo zahraničia. Pritom
trendy v iných štátoch sú skôr opačné. Napríklad v Poľsku či Rakúsku sa slovenský
výrobca so svojimi výrobkami iba ťažko presadí.
Slovenský zväz spracovateľov mäsa už
dlhodobo upozorňuje štát na zníženú konkurencieschopnosť slovenských spracovateľov mäsa v porovnaní so zahraničnými.
Nepriaznivý stav potvrdzujú aj každoročne
opakované prieskumy trhu, ktoré komunikuje Potravinárska komora Slovenska
(PKS). Prieskum za rok 2022 poukázal na
to, že podiel ponuky mäsových výrobkov
od domácich výrobcov v slovenských obchodoch je 48-percentný, čo v porovnaní
s rokom 2021 znamená pokles o jeden percentuálny bod.

90

Inzercia

Výrazne horšia situácia je z pohľadu podielu čerstvého mäsa slovenského pôvodu,
kde je odhadovaný podiel vystavenia bravčového mäsa slovenského pôvodu (rozumieme zvieratá chované, zabité) len na úrovni cca 10-13%. Najlepším príkladom zníženej konkurencieschopnosti slovenských
spracovateľov mäsa je bravčové čerstvé
mäso, kde cenový rozdiel medzi rovnako
opracovaným druhom bravčového mäsa činí viac ako 30% v prospech zahraničného.
Celkovo možno konštatovať, že finančne
poddimenzované nie je iba odvetvie spracovania mäsa, ale celý slovenský potravinársky priemysel. Dostávame sa do situácie,
keď sa štát bude musieť rozhodnúť, aká je
jeho stratégia v oblasti potravinovej bezpečnosti štátu.
Tento fakt možno konštatovať už hneď
na prvom článku vertikály spracovania bravčového mäsa a to na slovenských bitúnkoch. Prejavuje sa to medziročne sa znižujúcim stavom výkrmových ošípaných dostupných pre slovenský trh, kde bol medzi rokmi
2020/2021 zaznamenaný pokles ošípaných
odporazených na slovenských bitúnkoch
o 3,8% (cca 26 tis. ks) , pričom je predpoklad, že pokles porážok pri porovnaní s rokmi 2021/2022 dosiahne úroveň vyše 6%.
Ešte výraznejší trend poklesu porážok je
zaznamenaný pri hovädzom dobytku, kde
sa predpokladá medziročný pokles porážok

2021/2022 o viac ako 12. Z pohľadu zníženej konkurencieschopnosti slovenských
bitúnkov však je nevyvážená a znižujúca sa
produkcia obrovským problémom, nakoľko
zvyšujúce sa fixné náklady prevádzok nepriaznivo pôsobia na ich ďalšiu cenotvorbu.
Pri klesajúcom počte stavov dostupných
jatočných zvierat (aj v rámci EÚ) otázkou
dňa môže byť nielen zvyšujúca sa cena
mäsa, ale aj dostupnosť mäsa ako takého.
V takomto prípade bude zásadnou stratégia
štátu v oblasti potravinovej bezpečnosti.
Súčasná krízová situácia s energiami len
podčiarkuje skutočnosť, že Slovensko dlhodobo podceňuje potravinovú bezpečnosť
krajiny. Je určite veľkým pokrokom, že od roku 2019 štát každoročne prispieval vo forme
Zelenej nafty pre potravinárov alokovanou
čiastkou na úrovni od 5,5-8 mil. eur. Vítame
aj vypísanie Výzvy 4.2 v alokovanej čiastke
170 mil. V porovnaní s okolitými štátmi však
Slovensko naďalej výrazne zaostáva.
Štát by sa mal zo súčasnej situácie poučiť. Vysoké ceny energií priamo súvisia
s cenovou konkurencieschopnosťou potravinárskych podnikov. Ak jednotlivé štáty
EÚ začnú prijímať opatrenia na zvládnutie
energetickej krízy a Slovensko pritom za nimi v čase i objeme financií zaostane, bude
to znamenať postupný zánik slovenského
potravinárstva.
Z krátkodobého hľadiska je podľa nášho
názoru dôležité postupovať hlavne rýchlo. Za najlepšie riešenie v súčasnej situácii
považujeme zastropovanie cien energií pre
potreby potravinárskeho priemyslu, čo obmedzí ďalší rast cien mäsa a mäsových výrobkov.
Z dlhodobého hľadiska aj s ohľadom na
neustále sa zvyšujúce požiadavky na potravinárske podniky, a to aj vo vzťahu k šetrnejšiemu prístupu k životnému prostrediu, je
potrebné, aby štát podporoval prostredníctvom dobre dostupných výziev riešenia na
zlepšenie energetickej hospodárnosti potravinárskych podnikov. Vzniknuté úspory by
boli zároveň aj cestou k zvýšeniu ich cenovej
konkurencieschopnosti.

Slovenská vydavateľská skupina
pre vás pripravuje:
• Vydávanie časopisov
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• Organizovanie konferencií
a diskusných fór

• Súťaže NAJkrajšie zviera,
NAJ inovatívnejší stroj
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AGRO
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„„NAJinovatívnejší
NAJJ inov
NA
i
stroj roka“
NAJinovatívnejšími strojmi roka sa
stali kombajn Massey
Masse Ferguson Ideal a
sejaÈka na presný vvýsev Lemken Azurit
Obùúbená súĠažž organizovaná
organizov
Èasopisom Moderná mechanizácia v poùnohospodárstve
e
úspešnú
napísala už svoju piatu úspe
ešnú
vyhlásenie
kapitolu. Oficiálne vyhlásen
nie
výsledkov sa uskutoÈnilo
Agrosalón
27. marca na výstave Agros
osalón
v Nitre.
V piatom ročníku súťaže sme v štrnástich číslach nášho časopisu predstavili
8 samohybných a 6 ťahaných strojov.
Z nich vzišli až traja víťazi. O prvom spomedzi všetkých strojov rozhodli naši čitatelia prostredníctvom hlasovania na našej
stránke www.mmpress.sk a na sociálnych
sieťach. O ďalších dvoch víťazoch – v kategórii samohybných strojov a ťahaných
strojov rozhodla odborná porota zložená
zo zástupcov Technickej fakulty SPU, zástupcu praxe a nášho vydavateľstva.

Zástupcovia víťazných samohybných strojov (zľava) Eugen Mizerák (John
Deere), Rastislav Kocour (Massey Ferguson) a Jiří Janoška (Krone).

Kategória ťahané stroje

Zástupcovia predajcov
predaj
strojov umiestnených na prvých troch priečkach v ankete našich
priaznivcov – zľava Peter Demo, konateľ MM press, Eugen Mizerák z Agroserčitateľov a priaznivc
Peter Poliak z Moreau Agri (Manitou) a Tomáš Chovanec z Agri CS (Cavisu (John Deere), P
odovzdáva Natália Antošová z Agrokompolexu.
se IH). Cenu odovzd

1. Sejačka na presný výsev Lemken Azurit
2. Disková žacia kombinácia Pöttinger Novacat A10
3. Hnojovicová cisterna Zunhammer SK
18,5 PUL s Glide-Fix

Výsledky podľa hodnotenia našich
čitateľov:
1. Traktory John Deere série 5R
2. Kĺbový teleskopický nakladač Manitou
MLA-T 533-145 V+
3. Kombajn Case IH Axial Flow série 250

Cena

časopi

su:

n Ideal

a: Slove

nský

CHOV

Čitateľskú anketu obľúbenosti vyhral traktor
John Deere série 5R.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo
počas výstavy Agrosalón v pavilóne K ako
súčasť konferencie Moderný agrobiznis, organizovanej naším sesterským časopisom
Agromagazín.

Víťaz v kategórii ťahané stroje: sejačka na presný výsev Lemken Azurit

Mediálni partneri:
Snímk

Zástupcovia víťazov v kategórii ťahaných strojov zľava Róbert Pecko
(Lemken), Miroslav Marušiak (Pöttinger) a Peter Nerád (Zunhammer).

Výsledky podľa hodnotenia poroty:
Kategória samohybné stroje
1. Kombajn Massey Ferguson Ideal
2. Samohybné rezačky Krone BiG X 680,
780 a 880
3. Traktory John Deere série 5R

Teší nás, že do čitateľskej súťaže sa zapojilo vyše 1 200 priaznivcov techniky,
ktorí si spomedzi 14-tich nominovaných
strojov vybrali traktory John Deere série
5R. Zástupcom víťazných strojov gratulovali Peter Demo, konateľ MM press, s. r. o.,
Natália Antošová za Agrokomplex a Karolína Pandulková ako nové NAJ agro dievča
2019. Vyhlásenie moderoval Ján Škorňa
z Farmárskej revue.
Nominované stroje potvrdili vysoký kredit našej súťaže, ale predovšetkým vzrastajúcu úroveň poľnohospodárskej techniky.
Stroje zapojené do súťaže o NAJinovatívnejší stroj dostali nadštandardný priestor
na propagáciu v našom časopise, na našej
internetovej stránke mmpress.sk a na našom facebookovom profile, ale aj vo Farmárskej revue v RTVS, ktorá bola aj naším
partnerom pri organizovaní súťaže.

... plus špeciálne prílohy:

... plus:
•

Roľnícke noviny na internete (https://rno.sk)

•

elektronický archív Roľníckych novín (https://digi.profipress.sk)

•

aplikácia Roľnícke noviny (GooglePlay, AppStore)

•

Newsletter Roľníckych novín do vášho e-mailu

•

TV Roľnícke noviny (na webstránke https://rno.sk)

Predplatné vo vydavateľstve ProfiPress SK: predplatne@profipress.sk, tel.: 0948 050 971.
Celá ponuka vydavateľstva na http://obchod.profipress.cz/

Ocenenia

27. ročníka TOP Agro
Stalo sa už tradíciou súťaže TOP Agro, že absolútny víťaz z rebríčka TOP Agro
a najlepšie firmy v jednotlivých kategóriách dostávajú diplomy a ocenenia. Aj v tomto roku
to budú umelecké plastiky, ktoré sú dielom trnavskej výtvarníčky Laury Dokovej. Vďaka
partnerským podnikom, ktoré sú ochotné prispieť do súťaže aj finančnou podporou či
praktickými vecnými cenami alebo produktami, získavajú v posledných rokoch osobitné
ocenenia nielen víťazi kategórií, ale aj ďalšie súťažiace firmy.
Ocenení

Venuje

ABSOLÚTNY VÍŤAZ 2021

AGRO-SEMEG S 3, s.r.o., Horné Semerovce

Syngenta SK, s.r.o., Bratislava

TOP Agro – poľnohospodárske družstvá – produkčné oblasti 2021

PD Špačince

VÚB banka, a.s. Bratislava

TOP Agro – poľnohospodárske družstvá – znevýhodnené oblasti 2021

Poľnohospodárske družstvo Družba
so sídlom v Tupej

BASF Slovensko, s.r.o., Bratislava

TOP Agro – obchodné spoločnosti – produkčné oblasti 2021

AGRO-SEMEG S 3, s.r.o., Horné Semerovce

COOP Jednota Slovensko,
spotrebné družstvo

TOP Agro – obchodné spoločnosti – znevýhodnené oblasti 2021

AGRODAN, s.r.o., Koš

ASRA, s.r.o., Ivánka pri Dunaji

TOP Agro – samostatne hospodáriaci roľníci 2021

Ing. Ivan Kačur, Michalovce

Corteva Agriscience Slovakia, s.r.o.,
Bratislava

Osobitné ocenenia
Cena za dosiahnuté výsledky v živočíšnej výrobe za rok 2021

Poľnohospodárske družstvo „Magura“, Zborov

Agropoistenie, s.r.o., Bratislava

Cena za dosiahnuté výsledky v rastlinnej výrobe za rok 2021

Ing. Ľubor Paulen, Topoľčany

OSIVO, a.s., Zvolen

Cena SPPK

Poľnohospodárske družstvo Sokolce

SPPK

Cena Otcova roľa

AGROZORAN, s.r.o., Michaľany

Portál poľnoinfo.sk

Vydavateľstvo Slovenský CHOV, s.r.o., Nitra venovalo ročné predplatné mesačníka Agromagazín.
Vydavateľstvo Profi Press SK, s.r.o., Nitra ročné predplatné denníka Roľnícke noviny a všetkým oceneným knihy z produkcie vydavateľstva.
Syngenta SK, s.r.o., Bratislava venuje darčekové tašky.
GENERÁLNY ODBORNÝ PARTNER

GENERÁLNI PARTNERI PODUJATIA

PARTNERI PODUJATIA

GASTRO PARTNERI
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HLAVNÝ PARTNER PODUJATIA

PRIPRAVME
SI PÔDU PRE
BUDÚCNOSŤ
Podporíme zelené projekty
zvýhodneným úrokom

