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Po!nohospodárom a"potravinárom 
patrí miesto na vrchole 
spolo#enskej"dôle$itosti
JÁN MI!OVSK"
minister pôdohospodárstva a!rozvoja vidieka SR

Vá!ení po"nohospodári a#potravinári,
je mi c$ou prihovori$ sa vám v# rámci tohto jubilejného ro%ní-
ka tradi%ného podujatia Top Agro Slovensko. Takto pred ro-

kom som ani netu&il, !e si !ivot pre m'a pripravil e&te jednu náro%nú 
skú&ku a#ponúkol mi mo!nos$ dosta$ sa do %ela rezortu pôdohos-
podárstva a#rozvoja vidieka. Túto 
v(zvu som akceptoval a# v&etku 
svoju energiu, skúsenosti a# od-
hodlanie venujem riadeniu mimo-
riadne zaujímavého, ale aj náro%-
ného rezortu.

Hne) po príchode na minis-
terstvo som sa za%al oboznamo-
va$ s# $a!ivou minulos$ou úradu, 
o# ktorej sa tu nechcem rozpiso-
va$, a# po dôkladnej anal(ze sme 
spolu s#odborníkmi za%ali usilovne 
pracova$ na v(chodiskách zo sú-
%asnej ve"mi zlo!itej situácie. Ná& 
hlavn( cie" zabezpe%enia potra-
vinovej bezpe%nosti je zakotven( 
v# Programovom vyhlásení vlády, 
%o len zdôraz'uje v(znam tejto 
úlohy. Sú%asná koronakríza pod-
%iarkuje jeho dôle!itos$. Ako do-
siahnu$ tento cie" s# prihliadnutím 
na situáciu, v# akej sa momentál-
ne agropotravinárstvo nachádza? 
Som presved%en(, !e pri&la chví"a, ke) sa potrebujeme zhodnú$ na 
poradí základn(ch hodnôt a#cie"avedome ich premie'a$ na %iny.

Úlohou ministerstva je vytvára$ také podmienky, aby sme doká-
zali zv(&i$ produkciu rastlinnej a# !ivo%í&nej v(roby a# zárove' aj jej 
podiel spracovania na kvalitné potraviny priamo na území Slovenskej 
republiky. V#tomto $a!kom roku sme historicky vybojovali najvy&&iu 
&tátnu podporu pre po"nohospodárov na budúci rok. Pripravujeme aj 
opatrenia, aby s# financovaním sektoru pomohli banky prostredníc-
tvom bezúro%n(ch úverov, kde by &tát vedel po splnení podmienok 
vráti$ %as$ istiny. Sme v#príprave strategického dokumentu Spolo%-
nej po"nohospodárskej politiky, ktor( bude obsahova$ reálne opat-
renia na podporu potravinovej sebesta%nosti. Som presved%en(, !e 
prinesie lep&ie podmienky pre cel( agrosektor. To v&etko smeruje 

k#postupnej eliminácii záporného salda zahrani%ného obchodu v#pro-
spech zv(&enia kvalitnej domácej produkcie, k#vy&&ej zamestnanosti, 
no najmä k#vy&&iemu podielu slovensk(ch potravín na pultoch na&ich 
predajní. Toto by mal by$ spolo%n( cie" nás v&etk(ch, ktorí pracujeme 
v#slovenskom po"nohospodárstve a#potravinárstve. V(znamnú úlohu 
pri v(raznej&ích predajoch na&ich potravín zohráva aj osveta. Prá-
ve tá by mala zv(&i$ povedomie o#v(zname kupovania slovensk(ch 
produktov a#benefitoch, ktoré dáva spotrebite"om a#&tátu. Treba pri-

pomína$, !e slovenské potraviny 
sú kvalitné, bezpe%né a#ich kúpou 
podporujeme na&e zdravie i#zdra-
vie na&ej ekonomiky.

Popri tomto hlavnom cieli pra-
cujeme aj na príprave strategic-
kého dokumentu Fondu obnovy. 
Koncom augusta sme minister-
stvu financií odovzdali kvalitne 
spracované podklady, z# ktor(ch 
vzi&li &tyri základné oblasti na 
získanie vzácnych pe'azí z# Eu-
rópskej únie. Prvou sú komplexné 
pozemkové reformy, pri ktor(ch 
nesmie ch(ba$ tvorba krajiny, dru-
há po%íta s#podporou agropotravi-
nárstva, tretia sa venuje závlahám 
a# zadr!iavaniu vody v# krajine 
a#posledná je zameraná na príro-
de blízke hospodárenie v# lesoch. 
Som presved%en(, !e zelená ar-
chitektúra Európy, ktorá je dôle-
!it(m cie"om Únie, sa bez ná&ho 

rezortu vybudova$ nedá a#na&e projekty nebudú v#aprílovom finále 
Fondu obnovy ch(ba$.

*akujem v&etk(m "u)om, ktorí pracujú v# agrosektore, aby nás 
svojou neúnavnou prácou, odhodlaním a#nekone%nou vytrvalos$ou 
zásobovali kvalitn(mi potravinami. +u)om, ktorí majú zem za nech-
tami, ktorí milujú svoju prácu a#ktor(m na&a spolo%nos$ zostáva ve"a 
dl!ná. Hoci ste %asto v#úzadí, ste to vy, ktor(m patrí miesto na vr-
chole spolo%enskej dôle!itosti. Viem, nejde vám o#!iaru reflektorov, 
o#nabl(skané medaile, ove"a dôle!itej&í je pre vás pokoj a# istota na 
prácu, ktorou zabezpe%ujete na&u krajinu, !ivoty nás v&etk(ch. V#tom 
spo%íva aj podstata slu!by ná&ho ministerstva.

Sklá'am sa pred va&ou poctivou prácou a#z#celého srdca vám 
v#mene v&etk(ch obyvate"ov za 'u )akujem.
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!o potrebuje Slovensko?
JOZEF SEDLÁK
predseda Klubu po!nohospodárskych novinárov

Pokoj a!dobr"ch hospodárov, na pôde predov#etk"m. Preto$e 
prosba z!Ot%ená#a chlieb ná# ka$dodenn", daj nám pane, stále 
platí. Sebesta%nos& na Slovensku, ktoré sa v$dy vedelo u$ivi& 

vlastn"mi potravinami, upadla hlboko pod prípustnú hranicu.
V!dejinách sa ustálilo delenie na!obdobie pred a!po narodení Kris-

ta. Stále platí. No po%núc rokom 2020 %oraz %astej#ie po%u& o!no-
vej ére, o!%ase pred a!po vypuknutí pandémie koronavírusu. Spolu 
s!klimatickou zmenou, ktorá u$ zrete'ne mení klimatické podmienky 
také dôle$ité pre po'nohospodár-
stvo, v"razne menia hospodárenie 
na pôde aj nové technológie – najmä 
digitálne.

Áno, vstúpili sme do novej éry, 
ktorú svojimi dramatick"mi dosahmi 
na ekonomiku a! ustálené zvyklos-
ti $ivota zmenila pandémia. A$ jej 
príchodom sme si uvedomili, ako je 
'udstvo a! najmä krajiny s! krehk"mi 
ekonomikami zranite'né. Slovensko 
patrí medzi ne. Pandémia rámco-
vaná klimatickou zmenou a!nov"mi 
technológiami sa stala obrovskou 
v"zvou. Nastavila nám zrkadlo, ako 
vnímame svet, v!%om doteraz spo%í-
vali hodnoty tzv. kvalitného dobrého 
$ivota (dom, byt, auto, dovolenky 
pri mori a, samozrejme, lacné po-
traviny). V!tom zrkadle dobre vidno, 
ako spolo%nos&, jej politické #pi%ky, 
ktoré tvoria programy rozvoja do bu-
dúcna, vnímajú po'nohospodárstvo, 
potravinárstvo a!vidiecku krajinu.

Z! po'nohospodárstva, v#etci 
aktívni po'nohospodári to u$ dobre 
vedia, sa dávno stalo odvetvie s!vy-
sok"mi nárokmi na vedomosti, nové 
zru%nosti. Pritom poh'ad vä%#iny 
sú%asníkov na dorábanie chleba, 
pestovanie zeleniny %i obrábanie 
vinohradov a!ovocn"ch sadov, chov 
dobytka, oviec %i hydiny akoby zmr-
zol v!%ase. Ve'a 'udí vníma prácu na 
poli a!v!ma#tali ako %osi podradné. 
E#te stále po%u& z!úst rodi%ov, ako 
odkazujú de&om: ak sa nebude# 
u%i&, pôjde# ku kravám. Alebo tu najmä medzi dorastajúcou generá-
ciou planie tú$ba okam$ite ozeleni& krajinu, vráti& jej idylickú podobu, 
akú nám zanechali vo svojich obrazoch maliari Martin Benka, Jan 
Hála %i Mária Medvecká.

Len$e dva razy nevstúpi# do tej istej rieky. Máme za sebou 75 
rokov rozporuplného v"voja. (ijeme naozaj v!dobe, ktorá radikálne 
v#etko mení. Ak sme doteraz hovorili o!globalizácii, %oraz viac, a!to aj 
v!súvislosti s!tzv. uhlíkovou stopou, zaznieva po$iadavka lokalizácie, 
%o neznamená ni% iné len o$ivenie a!posilnenie miestnej, teda domá-
cej v"roby potravín. Vidíme, $e dopyt po slovensk"ch potravinách 
rastie, ale je ich málo, realitou sú zvy#ujúce sa dovozy. Miliardám eur, 
ktoré vyjadrujú pasívnu obchodnú bilanciu, 'udia nie v$dy rozumejú, 
ale ke) samospráva povie, $e medziro%ne stúpol denn" dovoz po-
travín zo zahrani%ia na Slovensko zo 700 na 830 kamiónov, v#etk"mi 
spotrebite'mi to hrkne.

Nie%o v! #táte slovenskom je zhnité, mohli by sme parafrázova& 
Shakespeara. Potrebujeme zmenu. Voláme po nej u$ dlho a!nevieme 
si rady s! t"m základn"m, ako ju vlastne urobi&. Na tejto otázke sa 
trie#tia predstavy politick"ch strán, ale aj samotn"ch po'nohospodá-

rov. Pre%o by aj nie, nielen$e máme ve'a politick"ch strán, ale e#te aj 
mno$stvo samosprávnych organizácii. Akoby sme boli prekliati Svä-
toplukov"m dedi%stvom, nevieme sa zjednoti& na základnej $ivotnej 
otázke.

Generácie slovensk"ch ro'níkov 'peli na svojej pôde. Nie je to 
tak dávno, e#te po druhej svetovej vojne na Orave vyvá$ali v!zime 
na saniach ma#ta'n" hnoj na úzke pásiky roli%iek vysoko nad de-
dinami. Bola to nielen uká$ka nesmiernej obety a!hrdla%enia, ale aj 
svedectvo hodnoty, akú mal v!ich o%iach kúsok pôdy. U$ dávno to 
neplatí. Najmä ní$inné po'nohospodárstvo je produktívnej#ie. Aj pre-
to sú dnes tisíce hektárov lúk a!hô'nych pasienkov zarastené lesom 

a!pôdu vnuci a!pravnuci predávajú 
s!'ahk"m srdcom, lebo je to vari po-
sledné, %o sa dá z!dedi%stva minu-
losti zhodnoti&.

*krie nás to. (eby kapitál a$ prí-
li# vstúpil do na#ich $ivotov, vytvoril 
ve'ké agrokonglomeráty, ktoré vidia 
len zisk? Otvára sa ve'ké mno$stvo 
otázok na bohatú a!vá#nivú diskusiu, 
lebo veci nie sú také jednozna%né, 
ako sa mo$no na prv" poh'ad zda-
jú. Spome+me si na repku, ve'kos& 
lánov, remízky a!vetrolamy v!krajine, 
ale aj #truktúru pestovan"ch plodín. 
K!sú%asnej podobe po'nohospodár-
stva sme v#ak o. i. dospeli aj v!dô-
sledku rozpadu potravinárstva. To 
je dnes okyptené o!mnohé spraco-
vate'ské kapacity a! nie je schopné 
spracova& v#etky plodiny, ktoré by 
sme chceli a! mali pestova&. Tech-
nologick" dlh potravinárov vystúpil 
k!jednej miliarde eur.

Za%íname chápa&, $e musíme 
zmeni& ná# prístup k! po'nohospo-
dárstvu. Posce'ova& tisícky drob-
n"ch parceliek, usporiada& rozde-
lené pozemkové dedi%stvo. Potom 
sa mô$eme pusti& do! ozele+ovania 
krajiny.

Ako vlastne na to? Potrebujeme, 
aby na#e srdcia bili menej vzru#e-
ne, aby sme sa na problémy pozreli 
s! chladnou mys'ou a! aby sme my, 
po'nohospodári, h'adali cesty k!se-
be a! nie od seba. Aby sme r"chlo 
oddelili kúko' od zrna, aby sme ne-

mí+ali %as na plané diskusie, kde nedoká$eme jeden druhého po-
%úva&. Dajme priestor múdrym hlavám, ktoré povedia, ako skuto%ne 
na tom sme a!ako si rozdelíme úlohy, %o budú robi& ve'ké po'nohos-
podárske podniky, %o stredné, %o malé rodinné a!za%ínajúce farmy 
mlad"ch hospodárov.

Sú&a$ Top Agro Slovenska u$ 25 rokov dáva do pozornosti najlep-
#ie mana$érske v"kony v!podnikaní na pôde, a!to vo v#etk"ch podni-
kate'sk"ch formách. Rok %o rok nachádzame dostatok konkrétnych 
príkladov rôznych ciest k! prosperite, uká$ok hospodárenia, ktoré 
zve'a)uje a!robí príjemnou na $itie tú %i onú %as& krajiny.

Oce+ujeme a! vá$ime si v"kony mal"ch, stredn"ch aj ve'k"ch, 
v#etk"ch, ktorí venujú pôde a! kúsku na#ej domoviny svoje srdcia 
a!um. Na#a krajina je pestrá pôdnymi a!klimatick"mi podmienkami 
a!tie si vy$adujú vysoko individuálny prístup. Práve on rodí aj prime-
rané formy podnikania od malej rodinnej farmy a$ po ve'ké podni-
ky. Re#pektujme túto pestros&, je jednou z!prv"ch podmienok ve'kej 
spolo%enskej dohody o!slovenskom po'nohospodárstve v!novej ére. 
Re#pekt, úcta jedného vo%i druhému, solidarita, svojpomoc, %istota 
vo vz&ahoch, tu kdesi sa za%ína na#a cesta k!sebesta%nosti.
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Tohtoro!ná nádej  
pre potravinovú sebesta!nos"
EMIL MACHO
predseda Slovenskej po!nohospodárskej a"potravinárskej komory

!ijeme zvlá"tnu dobu. Obludná realita sa nám u# mesiace zadie-
ra stále hlb"ie pod ko#u, nedá nám spa$ a%vytlá&a na okraj na"ej 
pozornosti 'al"ie naliehavé témy, na ktoré nám akosi neostáva 

&as. V%médiách &ítame jednu negatívnu správu za druhou, sme sved-
kami rodiaceho sa chaosu, nejasn(ch informácií, stresu a% strachu. 
Ve' kto by ho aj nemal. V%tejto absurdnej situácii a%pod vplyvom boja 
s%&erven(m pich)av(m nepriate)om nám príde a# divné, ak si v%mori 
covidov(ch správ pre&ítame aj nie&o pozitívne. Nie&o, &o sa mô#e 
javi$ ako svetielko nádeje na konci tohto dlhého, k)ukatého a%stra"-
ného tunela.

Úplne rovnako to platí pre situáciu v%agropotravinárskom odvetví 
(a%nielen v%*om). V%oboch prípadoch je to o%to vypuklej"ie, #e dne"n( 
trend mediálnej pozornosti #i&í práve t(m negatívnym správam. Kde 
je problém, tam idú médiá. Ak príli" pr"í alebo príli" páli slnko, my, 
po)nohospodári a%potravinári, sme v%kurze. Máme mediálnu #atvu. 
Telefóny nám zvonia osto"es$ a%v"etci novinári chcú vedie$, aké stra-
ty na úrode po&ítame. Zdra#ejú potraviny? Budeme viac dová#a$? 
A%&o na to potravinová sebesta&nos$?

Po)nohospodárstvo a%potravinárstvo v"ak nie je a%nesmie by$ len 
o%sam(ch negatívnych informáciách. Hoci je zásadn(ch problémov 
nahromaden(ch za ostatn(ch 30 rokov príli" ve)a, hoci ich vie „po-
)ahky“ rie"i$ u# pomaly ka#d( jeden spotrebite), takzvan( samozvan( 
odborník na agropotravinárstvo, je na"ou úlohou predáva$ sa do mé-
dií aj pozitívnym spôsobom. Z%úcty k%sebe samému, z%úcty k%na"ej 
práci, z%úcty k%na"im zamestnancom, z%úcty k%dedi&stvu na"ich pred-
kov. Ve' pochváli$ sa máme &ím, hoci na prv( poh)ad to tak mo#no 
nevyzerá. Na"e stále potácajúce sa chlebové odvetvie toti# v%sebe 
skr(va jeden obrovsk( potenciál, ktor( u# dnes zosob*ujú desiatky 
motivujúcich príbehov úspe"n(ch po)nohospodárskych mana#érov 
po celom Slovensku.

T(ch, ktorí dominujú v%#ivo&í"nej v(robe, pri práci s%po)n(mi plo-
dinami, t(ch, ktorí to nevzdali v%ovocinárstve, t(ch, ktorí sa za ka#dú 
cenu sna#ia udr#a$ rodiace vinohrady v%dobrej kondícii, ale aj t(ch, 
ktorí okrem dennej mrav&ej agrárnej &innosti stíhajú aj príkladne spo-

lupracova$ s% obcou, s% mikroregiónom, zve)a'ova$ #ivotné prostre-
die &i roz"irova$ pridru#enú po)nohospodársku v(robu. Za ka#d(m 
jedn(m úspe"n(m príbehom sú )udia maximálne zapálení pre dobro 
veci, )udia, ktorí na jednej strane zvládajú mana#ova$ podnik, rodinnú 
farmu, ale na druhej strane sa vedia spo)ahnú$ aj na svojich zamest-
nancov. Práve oni sú a%musia by$ pevn(mi základmi, na ktor(ch sa dá 
stava$ aj v%&asoch nepohody a%celosvetovej koronavírusovej reality. 
Sú to práve oni, v'aka ktor(m mô#eme stále hovori$, #e posledn( 
e"te nezhasol.

Áno, aj slovenskí po)nohospodári sa majú &ím pochváli$. Ich úspe-
chy síce nie sú pre be#nú verejnos$ a# také vidite)né, ako sú pono-
sy na po&asie vo ve&ern(ch televíznych správach, zato sú v"ak t(m 
pomyseln(m a%u# raz spomínan(m svetielkom nádeje, na ktoré sa 

musíme my v"etci zamera$. Úspe"né prí-
behy sú v%mnoh(ch prípadoch na zamys-
lenie, kto v% skuto&nosti vyrába hodnoty 
pre krajinu a%kto v%skuto&nosti e"te stále 
dr#í nad vodou na"u vetchú potravinovú 
sebesta&nos$. Sú to presne tí, ktor(ch 
inovatívne a% odvá#ne my"lienky a% rokmi 
získané skúsenosti nabádajú k% in"pirácii 
robi$ viac, lep"ie, modernej"ie, ekologic-
kej"ie a%ktorí sú motiva&n(m faktorom, #e 
to ide aj na Slovensku. A%to nielen z%glo-
bálneho poh)adu, ale aj z% poh)adu regi-
onálneho rozvoja a% vytvárania pestrosti 
a% príle#itostí na na"ich dedinách, na vi-
dieku, na poliach.

Vá#ení slovenskí po)nohospodári, 
úspe"ní mana#éri, pestovatelia, chova-
telia!

Slávnostn( ve&er, po&as ktorého vám 
mali by$ odovzdané ceny za va"u poctivú 
prácu pred zapnut(mi kamerami a% bys-
tr(m zrakom fotografov za ú&asti "pi&ky 
agropotravinárskych odborníkov a%repre-
zentantov po)nohospodárskych a% potra-
vinárskych in"titúcií, ste si ur&ite predsta-
vovali inak. !ia), aktuálny ro&ník TOP Ag-
ro je pozna&en( pandémiou koronavírusu 

a% prísnymi opatreniami. O% to viac si v"ak zaslú#ite úctu a% uznanie 
celej spolo&nosti, preto#e ste na"imi záchrancami hne' dvakrát: t(m, 
#e sa usilujete prispieva$ k%potravinovej sebesta&nosti Slovenska, ale 
aj t(m, #e doká#ete práve v%tejto ponurej dobe zabezpe&ova$ plynulú 
v(robu potravín. Aj v'aka vám na'alej platí: máme sa kde lie&i$, má-
me &o jes$. +o je viac?

Za to v"etko je na"a spolo&nos$ u# roky va"im dl#níkom. Bude tr-
va$ dlho, k(m vám spotrebitelia, obrazne povedané, splatia vá" vklad 
do ich zdravia. Na"ou úlohou je preto ukáza$ im, &o sú vlastne slo-
venské potraviny, kto je ten odvá#ny po)nohospodár, ktor( má na'a-
lej chu$ meni$ veci k%lep"iemu a%vyrába$ zdrav"ie a%ekologickej"ie. Vo 
v(chove musíme za&a$ najmä na"imi de$mi, tou najmlad"ou generá-
ciou, aby ste raz v%budúcnosti niektor(m z%nich odovzdali pomyselné 
k)ú&e od dobre fungujúceho po)nohospodárskeho podniku.

Ako predseda Slovenskej po)nohospodárskej a%potravinárskej ko-
mory by som sa chcel vám v"etk(m ocenen(m v%sú$a#i TOP Agro 
Slovensko &o najúprimnej"ie po'akova$ za to, #e nielen vyrábate po-
traviny, ale #e svojim pozitívnym prístupom aj spájate vidiek a%robíte 
ho skladbou pestovan(ch plodín a% chovom zvierat pestrej"ím. Ste 
t(m zásadn(m dôkazom, #e správne rozhodnutia priná"ajú v(sledky. 
Tie pozitívne.
A%tie jednozna&ne patria do prime time vysielania hlavn(ch ve&ern(ch 
správ.
,akujem.
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Vlastné potraviny sú základn!  
a"zdrav! prvok ka#dého $tátu
MARTIN HUBINSK!
mana!ér VÚB Banka pre po"nohospodárstvo

Neisté !asy priná"ajú aj prehodnotenie na"ich priorít alebo do-
konca a# úplnú zmenu hodnotového rebrí!ka. Do popredia 
sa dostávajú úvahy o$stabilite a$ istote. Banka, ktorú u# roky 

reprezentujem, to, samozrejme, vníma. Po%nohospodárstvo a$potra-
vinárstvo sme vo VÚB Banka u# na jar po!as prvej vlny pandémie 
koronavírusu ozna!ili za strategické odvetvie, na ktoré nesmie ma& 
vplyv sprís'ovanie úverov(ch podmienok. Opä& sme potvrdili, #e sme 
bankou agropotravinárskeho sektora. V$neistom období, ktoré sme 
za#ívali v$prv(ch mesiacoch tohto roka, sme na"ich klientov podr#ali. 
Dlhodobo im vytvárame !o najlep"ie podmienky na to, aby dokázali 
plynulo financova& svoje podnikate%ské aktivity. Ale v$jarn(ch mesia-
coch si celá spolo!nos& uvedomila dôle#itos& ich práce.

V$napätom období sa %udia nevrhali do autosalónov, do predaj-
ní nábytku !i oble!enia, ale vytvárali si zásoby potravín. Mali obavy 
z$neistoty, akú vä!"ina z$nás poci&ovala vôbec po prv( raz. V$obcho-
doch nárazovo ch(bala raz múka, inokedy cestoviny alebo dro#die. 
V$plnej nahote sa ukázala krehkos& agropotravinárskeho sektora, ale 
aj nás sam(ch, %udí.

Ke) sme ako banka pred rokmi za!ali vníma& potrebu posil'ova-
nia ná"ho fungovania v$po%nohospodárstve a$potravinárstve, vyply-
nulo to práve z$uvedomenia si jeho dôle#itosti. *udstvo sa nemô#e 
dosta& do situácie, #e prestane produkova& komodity a$z$nich$vyrá-
ba& potraviny. Bol by to jeho koniec.

Potravinová bezpe!nos& a$sebesta!nos& dostávajú po skúsenos-
tiach z$ roka 2020 úplne in( v(znam. Musia by& základn( a$ zdrav( 
prvok ka#dého "tátu. +al"ie odvetvia, !i sa to niekoho dotkne alebo 
nie, sú a# následné. Preto sme na"e rozhodnutia okam#ite smerovali 
v$prospech agropotravinárstva, aby t(m, ktorí k,mia tento národ, sme 
nekomplikovali ich prácu.

Klienti sa pritom obávali. Po%nohospodári volali na na"e pobo!ky 
a$chceli vedie&, ako sa pre nich mení situácia. Nemenila sa nijako. 
Ukázali sme, #e vyjadrenia o$ istote a$stabilite nie sú len prázdnymi 
frázami, ale na"im poh%adom na podporu agropotravinárskeho sek-
tora.

Dokonca sme v$ tomto období viaceré podmienky uvo%nili. Po-
strehli to napríklad po%nohospodári, ktorí mali záujem investova& do 
nákupu po%nohospodárskej pôdy. Ak e"te v$ostatn(ch rokoch bola 
splatnos& úverov zameran(ch na nákup pôdy desa& rokov, v$sú!as-
nosti sme ju zv("ili na dvadsa& rokov. Na"im klientom dôverujeme 
a$po%nohospodárstvo patrí z$h%adiska nesplácan(ch úverov k$najme-
nej rizikov(m sektorom.

Po%nohospodárom prajem, aby stabilitu, na ktorú si zvykli ako na"i 
klienti, za#ívali aj pri európskej a$"tátnej po%nohospodárskej politike. 
Aby si tí, ktorí o$ich osude rozhodujú, spomenuli na jarné rokovania 
o$zriadení zelen(ch koridorov na presuny potravín v$ rámci Európy, 
o$ radoch pred obchodn(mi prevádzkami a$ nedostatku niektor(ch 
v(robkov. Deklarované dovozy potravín v$po!te 800 kamiónov den-
ne, ktoré musia prís& na Slovensko, aby na"i %udia neboli hladní, sú 
obrovsk(m mementom pre tvorbu domácej aj európskej agropolitiky.

Na"a banka je ochotná podie%a& sa na "truktúrovan(ch zmenách 
ná"ho po%nohospodárstva, ktoré ho na"tartujú k$v(robe potravín, aby 
sa zní#ila závislos& "tátu od dovozu. Podnebie Slovenska je priam 
predur!ené na produkciu po%nohospodárskych komodít, vrátane 
ovocia, zeleniny !i hrozna.

Na jednej z$najprestí#nej"ích sú&a#í na svete Vinalies Internatio-
nales Paris 2020, kde sa v$úvode tohto roka hodnotilo takmer 3 000 
vín zo 45 krajín, získali slovenskí vinári druh( najvy""í po!et medailí, 
hne) po domácom Francúzsku.

Ná" vinohradnícky sektor opä& ukázal, #e je "pi!ka vo svete a$sta-
!il by aspo' minimálny záujem "tátu, aby sa mohol premeni& na mo-
tor ná"ho po%nohospodárstva, ktor( by okrem iného pohol s$agro-
turizmom alebo lokálnou ekonomikou v$podobe rozvoja tradi!n(ch 
remesiel. Asi je zbyto!né pripomína& vplyv vinohradníctva na krajino-
tvorbu, na udr#iavanie vody v$krajine alebo na zamestnanos&.

To isté by sme mohli poveda& o$ovocinárstve a$produkcii prírod-
n(ch "tiav alebo o$chove mäsového dobytka, odchovaného na ze-

len(ch pastvinách, ktoré by sa dali vyvá#a& aj s$pridanou hodnotou 
do zahrani!ia. Zv("enie produkcie o"ípan(ch a$ následné zní#enie 
v(vozu zrnín by taktie# podporili domácu v(robu. Nezabúdame ani 
na spracovate%sk( priemysel, ktor( musí by& úzko prepojen( s$po%-
nohospodárstvom.

Financujeme viacero rozvojov(ch projektov, pri ktor(ch vyrastajú 
skleníky, technologické linky v$ rastlinnej v(robe, moderné spraco-
vate%ské prevádzky alebo novozalo#ené vinice a$sady. Vieme a$sme 
ochotní toho robi& ove%a viac. Potrebujeme v"ak, aby na"i klienti – 
po%nohospodári, pôsobili v$stabilnom podnikate%skom prostredí, kto-
ré im priná"a istotu. Po%nohospodárstvo je diel'a pod hol(m nebom, 
na ktorú vpl(va ka#d( v(kyv po!asia. Nevytvárajme im preto )al"ie 
neistoty, ktoré rezort za ostatn(ch dvadsa& rokov v$zásadnej miere 
priklonil k$jeho sú!asnej "truktúre v(roby.

Tí, ktorí sa aj v$roku 2019 umiestnili medzi Top 100 po%nohospo-
dárskymi subjektmi v$sú&a#i Top Agro, doká#u na impulzy reagova& 
tak, aby to prinieslo ekonomick( profit ich podnikom a$najmä tisíc-
kam rodín, ktoré zamestnávajú. V(sledky ich práce mô#e vidie& aj 
celá spolo!nos& v$podobe obrobenej a$zdravej krajiny. Som rád, #e 
vyhodnotené firmy v$sú&a#i vnímajú aj túto svoju úlohu. A$zato im patrí 
v)aka celej spolo!nosti.

Ocenen(m v$sú&a#i Top Agro prajem úspech a$rados& z$práce.
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Na pulte chceme slovenské potraviny
JÁN BILINSK!
generálny riadite! COOP Jednota Slovensko

Slovenské potraviny sú u! nieko"ko rokov ve"kou spolo#enskou 
i$politickou témou. Ako by aj nie. Slovenské po"nohospodár-
stvo ako aj potravinárstvo stratili dych. Objemy v%roby v%razne 

klesli a$do v%sostne slovensk%ch potravinov%ch vôd vtrhla zahrani#-
ná potravinová produkcia. &udia u! na vlastnom jazyku zistili, #oho 
je hodná a$pochopili, !e nie je v'etko zlato, #o sa bly'tí.

Chute národa, ktoré sa formovali po stáro#ia, neoklame'. Ozvali 
sa nástoj#ivo v$nás a$to hrá do karát nielen domácim po"nohospo-
dárom, potravinárom, ale aj 
obchodu, ktor% stavil na #er-
stvé a$chutné slovenské po-
traviny. Sie( COOP Jednota 
Slovensko v!dy predávala, 
predáva a$ aj chce predá-
va( predov'etk%m potraviny 
zo slovensk%ch polí, fariem 
a$potravinárskych podnikov. 
Je jedno, #i mal%ch alebo 
ve"k%ch, dobre vieme, #o 
Slovákom chutí.

Na'u príslu'nos( k$ Slo-
vensku nemusíme ni#ím 
dokazova(. Sta#í sa pozrie( 
na pulty na'ich dvoch tisíc 
predajní rozosiatych po celej 
krajine. Na regáloch domi-
nujú mlie#ne, mäsové, pe-
kárenské v%robky vyrobené 
zvä#'a blízkymi regionálny-
mi producentmi, predávame 
slovenské ovocie, zeleninu a$ cel% rad typick%ch slovensk%ch pro-
duktov, vyjadrujúcich chu( a$vô)u na'ej krajiny – med a$víno sú toho 
najlep'ím dôkazom. Chceme v'ak ma( lep'iu a$pestrej'iu ponuku, 
sortiment e'te bohat'í.

Nielen my, obchodníci z$COOP Jednoty Slovensko, ale celá kra-
jina, vidiek osobitne, má na to$viac ne! dos( dôvodov. *elíme kli-
matickej zmene, nevyhnutnosti zní!i( uhlíkovú stopu, ktorú po sebe 
zanechávajú dovozy potravín z$obrovsk%ch vzdialeností. Nov%m fe-
noménom je pandémia koronavírusu, ktorá v$plnej nahote odhalila, 
aká je reálna sebesta#nos( Slovenska v$potravinách. Je naozaj naj-
vy''í #as razantne zv%'i( domácu produkciu potravín.

Sme pripravení by( sú#as(ou tohto úsilia, koreníme v$tejto krajine 
a$uvedomujeme si hlbokú a$rád by som zdôraznil – prirodzenú pre-
viazanos( medzi v%robou, spracovaním a$obchodom potravín, kto-
ré vyrobili slovenskí po"nohospodári a$potravinári a$ktor%ch predaj 
sprostredkúva COOP Jednota Slovensko.

Aj my v$ obchode h"adáme spôsoby, ako by( lep'í, pru!nej'í, 
ústretovej'í a$úspe'nej'í v$predaji slovensk%ch produktov. Nie je to 
náhoda, !e sme sa rozhodli podpori( podujatie Top Agro Slovensko. 
Najlep'ie mana!menty v$ po"nohospodárstve vynikajú nielen t%m, 
!e sú 'pi#koví v$ tom, #o pestujú, chovajú, ale prízna#n% pre nich 
je zmysel pre obchod a$ #o najlep'ie zhodnotenie svojich produk-
tov. Tak v%roba, spracovanie agroproduktov ako aj obchod budú 
silnej'ie, ke+ budú viac spolupracova(. Sme pripravení kooperova(, 
máme to v$názve.

Pripomeniem, !e COOP Jednota Slovensko je zoskupením 26 
dru!stiev. Na'a sila je v$spolupráci, ktorá umo!)uje by( v$kone#nom 
dôsledku efektívnej'í. Kde inde, ak nie práve na pulte, kde sa roz-

hoduje, #o si spotrebite" – ná' i$vá' zákazník – vyberie. A$on si$p%ta, 
denne sa o$tom presvied#ame, slovenské potraviny.

Teraz sme vybudovali pri Senci ve"k% centrálny sklad na nákup 
ovocia a$zeleniny s$rozlohou 10-tisíc 'tvorcov%ch metrov. H"adáme 
do) slovensk%ch producentov. Ponúkame záväzné kontrakty na ve"-
ké objemy toho, #o pestujete a$#oho by ste mohli pestova( e'te viac. 
Radi nakúpime zemiaky, kore)ovú zeleninu, papriku, raj#iny, ces-
nak a$mno!stvo in%ch produktov. Nazdávam sa, !e na'ou ponukou 
vieme garantova( slovensk%m dodávate"om istotu v$podobe toho, 
!e vedia, ko"ko plôch #ím v'etk%m mô!u obsia(. V$na'ej ponuke je 
záruka zamestnanosti a$+al'ieho rozvoja fariem. Vidíme to na predaji 

slovensk%ch potravín, dopyt 
po nich rastie.

Priatelia, potrebujeme 
viac slovensk%ch produktov. 
Máme dobré vz(ahy s$ pes-
tovate"mi maku, na na'ich 
pultoch bude aj tohto roku 
dos( medu, preto!e u! dlho 
a$spo"ahlivo spolupracujeme 
so slovensk%mi v#elármi. Ta-
kéto dobré partnerské vz(a-
hy v$dodávkach a$odbere za 
dobré ceny by sme chceli 
dosiahnu( napríklad pri pre-
daji strukovín. Zatia" sme 
donútení vozi( fazu"u a$ 'o-
'ovicu z$ Kanady #i Etiópie, 
pritom spolu s$hrachom sú to 
plodiny, ktoré Slovensko ve-
delo v!dy dopestova( to"ko, 
ko"ko ich aj spotrebovalo.

Nazdávame sa, !e nielen 
pestovaniu strukovín by prospelo, keby producenti vytvárali odby-
tové dru!stvá – organizácie v%robcov. Práve ony by umo!)ovali zo-
skupova( produkciu od viacer%ch pestovate"ov a$ponúka( nám ju vo 
vä#'ích objemoch, v$po!adovanej kvalite, druhovo pestrej'iu. Rozu-
miem, !e nehovorím ni# nové, ale ná'mu vzájomnému vz(ahu by to 
prospelo a$zv%'ilo by to ponuku na pultoch.

Máme spolo#né ciele. O$tom sme sa presved#ili, ke+ sme sa na 
pôde COOP Jednoty Slovensko stretli spolu s$+al'ími obchodníkmi 
(SAMO) a$s$va'imi samosprávnymi organizáciami, teda Slovenskou 
po"nohospodárskou a$potravinárskou komorou a$Potravinárskou ko-
morou Slovenska. Na'e úsilie musí by( zav,'ené aj jasnou 'tátnou 
agrárnou politikou. Zdá sa nám, !e tu u! ist% #as pre'"apujeme. Po-
#úvame síce o$úsilí vlády podpori( sebesta#nos(, ale zatia" je to len 
v$podobe vyhlásení. To, #o potrebujeme, je nielen jasn% smer potravi-
novej politiky, ale aj to, ako bude podporené celé agropotravinárstvo.

My ako obchod ni# nep%tame, vidíme v'ak, !e ak má by( slo-
vensk% po"nohospodár a$potravinár konkurencieschopn%, musí 'tát 
vytvori( porovnate"né podmienky, aké má konkurencia v$susedn%ch 
krajinách. Nejde len o$priamu 'tátnu pomoc, ale aj o$rôzne nepriame 
formy povzbudenia podnikania na pôde a$spracovania potravín. Na 
mysli máme odvody, s$ktor%mi dobre pracujú v$Po"sku a$nebolo by 
na 'kodu veci pracova( aj s$tak%m nástrojom, ako je DPH.

Myslím, !e vieme, kde nás topánka tla#í. Sme pripravení spolu-
pracova( na o!ivení produkcie potravín. Je to spolo#ná tú!ba a$cie" 
nielen po"nohospodárov a$ potravinárov, ale aj nás obchodníkov. 
Chceme kraj'ie, potravinovo bohat'ie Slovensko, ktoré dá "u+om 
zdravú v%!ivu, slovenskému vidieku viac práce a$celej krajine pro-
speritu.
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Zmenu prinesú  
najlep!ie umy krajiny
KLAUDIA HALÁSZOVÁ
rektorka Slovenskej po!nohospodárskej univerzity v"Nitre

Slovenské po!nohospodárstvo pre"íva dramatické obdobie. Sto-
jíme pred prijatím záva"n#ch stratégií, zákonov a$dokumentov. 
Tie rozhodnú o$tom, %i budeme patri& medzi 'táty, kde si mô"e-

me poveda&, "e vieme dobre vyu"íva& prírodn# potenciál krajiny, vie-
me vyrobi& dos& potravín. A$to spôsobom, ktor# uchová "ivú krajinu 
aj pre na'e deti a$ich deti. Spôsobom zabezpe%ujúcim celé spektrum 
potravín, ktoré sa od nepamäti na Slovensku vyrábali. Spôsobom, 
ktor# urobí krajinu, %o sme zdedili od na'ich rodi%ov a$prarodi%ov, 
lep'ou na "ivot, ako je dnes.

Ruku na srdce, bez oh!adu na to, kam nás to názorovo &ahá, zrej-
me málokto z$nás je spokojn# so sú%asn#m stavom. Za ostatn#ch 75 
rokov, ktoré v#razne zmenili svet, sme ve!a dosiahli a$zárove( aj ve!a 
stratili. Stali sme sa krajinou ve!k#ch experimentov, ktoré zaka"d#m 
hlboko zasiahli do !udsk#ch myslí, "ivotov i$podoby Slovenska. Pla-
tíme za to ve!kú da(. Boli sme sebesta%ní v$k!ú%ov#ch potravinách 
dorában#ch v$miernom podnebnom pásme. V$priebehu posledn#ch 
tridsa& rokov sme v'ak v$dôsledku rôznych okolností – vä%'ina z$nás 
ich za"ila na vlastnej ko"i – pová"livo hlboko klesli v$produkcii mäsa, 
ovocia, zeleniny, zemiakov.

V'etci sa zhodneme na tom, "e na'e po!nohospodárstvo a$po-
travinárstvo potrebuje 'trukturálne zmeny. O$ tom, ako vyzerá po!-
nohospodárstvo, rozhodujeme my, po!nohospodári, ale nielen my. 
Aj politika obcí, v$katastri ktor#ch hospodárime. A,$pravda"e, najmä 
'tát, jeho politické elity, ktoré tvoria hospodárske, teda aj po!nohos-
podárske stratégie. Je dôle"ité, aby im predchádzala diskusia, ktorá 
upriami pozornos& na to, ako akcelerova& o"ivenie sebesta%nosti vy-
u"ijúc prírodn# potenciál Slovenska a$v'etk#ch podnikate!sk#ch fo-
riem, ktoré tu máme, a$zárove( upozorní na riziká. Univerzita, z$ktorej 
vzi'lo nieko!ko pokolení slovenskej po!nohospodárskej inteligencie, 
ponúka priestor na takúto diskusiu vyús&ujúcu do prijatia strategic-
k#ch rozhodnutí.

Celkom prirodzene sa natíska otázka, %o vie ponúknu& sama uni-
verzita. Cítime záväzok vo%i generácii akademikov Emila )paldo(a, 

Jána Plesníka, Juraja Hra'ka. Presadili sa nielen ako vedci, ktorí pro-
jektovali program sebesta%nosti a$udr"ate!nosti krajiny a$sú%asne vy-
chovali mnoh#ch z$nás. Cítime sa pokra%ovate!mi ich odkazu.

Ak# mô"e by& ná' vklad? Za%nime od pôdy, máme ju rozdrobenú 
a$pred nami stoja pozemkové úpravy. V$záujme ná'ho pre"itia treba 
vybudova& funk%nú krajinu. Takú, ktorá bude lep'ie %eli& klimatickej 
zmene, suchu, erózii pôdy, záplavám. Takou je krajina, ktorá bude 
zelen'ia, s$ pestrej'ou biodiverzitou. No bez pozemkov#ch úprav 
a$ následne dobrého hospodárenia v$ nej to nedosiahneme. Nepo-
chybne, pre komplikované vlastnícke vz&ahy treba dôkladne zvá"i&, 
ako ich vykonáme. Na realizáciu pozemkov#ch úprav ch#ba dostatok 
odborníkov. A$my u" ich pripravujeme, v$aktuálnom akademickom ro-

ku sme otvorili 'tudijn# program pozemkové úpra-
vy a$informa%né systémy v$po!nohospodárstve pre 
takmer 20 'tudentov.

Podujatie TOP Agro Slovensko vyzdvihuje po-
zoruhodné mana"érske v#kony. *asto po%ujeme 
otázku, %i univerzita pripravuje dos& odborníkov 
pre rastlinnú a$ "ivo%í'nu v#robu. Nu" na progra-
moch takéhoto zamerania máme 'tudentov dos&. 
Pred %asom sa vym#'!ali nové atraktívnej'ie názvy, 
ale bol to vari "ivot sám, nevyhnutná v#mena ge-
nerácií v$zabehnut#ch podnikoch, vznik rodinn#ch 
hospodárstiev, %o priviedlo synov a$ dcéry pocti-
v#ch po!nohospodárov opä& k$tradícií. Tie sme do-
plnili nov#mi potrebami z$oblasti v#roby potravín, 
v#"ivy !udí ako aj rozvoja vidieka. Získan# európsky 
patent na su'ienky je v#sledkom toho, "e to robíme 
dobre.

Po!nohospodárstvo smeruje k$ multifunk%nos-
ti, k$ tomu, "e je nielen produk%né, ale aj environ-
mentálne a$ zárove( sociálne. Pripravujeme preto 
napríklad aj absolventov, ktorí po skon%ení 'túdia 
budú robi& poradenstvo priamo v$teréne. Aj po!no-
hospodárstvo sa digitalizuje. Kolektív okolo prof. 
Vladimíra Rataja sa zaoberá vyu"itím digitálnych 

technológií v$presnom po!nohospodárstve, ako je napr. riaden# po-
hyb strojov po poli$a$variabilná aplikácia dusíka. Aj skupina mlad#ch 
vedcov vedená doc. Vladimírom Cviklovi%om disponuje nieko!k#mi 
pozoruhodn#mi patentov#mi rie'eniami.

Rozbiehame vedecké projekty za zhruba 15 miliónov eur, ako sú 
inovácie v$potravinách cez$tzv. potravinov# inkubátor v$spolupráci so 
spolo%nos&ou Tekmar a$Mc Carter. V#skumné centrum AgroBioTech 
umo"(uje komplexné rie'enie viacer#ch tém agropotravinárstva. 
Spolupracujeme s$Národn#m po!nohospodárskym a$potravinárskym 
centrom o. i. na koncepte Smart farmingu – inteligentného farmár-
stva. Pri tom v'etkom je previazanos& rezortného v#skumu s$univer-
zitou ve!mi dôle"itá. A$potom je tu napríklad projekt so Slovensk#mi 
biologick#mi slu"bami zameran# na chov dobytka a$zv#'enie produk-
cie zdraviu prospe'n#ch "ivo%í'nych produktov. Ako vidno, h!adáme 
%o najviac mo"ností, ako robi& vedu a$v#skum, ktor# dáva odpovede 
na to, %o potrebuje "ivot sám.

TOP Agro Slovensko priná'a mno"stvo praxou preveren#ch prí-
kladov, ako dobre robi& po!nohospodárstvo, a$to v$rôznych podnika-
te!sk#ch formách v$pestr#ch pôdno-klimatick#ch podmienkach. Oce-
(ujem príkladné mana"ovanie, lebo je praktickou 'kolou a$návodom, 
ako sa posúva& dopredu. Práve tento mana"érsky um treba zapoji& 
do tvorby +al'ích vzdelávacích a$vedecko-v#skumn#ch rozvojov#ch 
plánov nielen na'ej univerzity, ale celého slovenského po!nohospo-
dárstva a$rozvoja vidieka.
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Potravinári bijú na poplach 
v!hodine dvanástej
DANIEL POTURNAY
prezident Potravinárskej komory Slovenska

Rok 2020 je v!nimo"n! hne# 
v$ nieko%k!ch oh%adoch. Za-
"iatok novej dekády je pre 

cel! svet pozna"en! bojom s$pan-
démiou spôsobenou nov!m ko-
ronavírusom. Aj nás postavil pred 
situáciu, ktorú sme v$ novodobej 
histórii e&te neza'ili. Potravinárske 
odvetvie patrí medzi nieko%ko z$má-
la t!ch, ktoré musí aj napriek pandé-
mii plynulo pokra"ova( vo v!robe. 
A$hoci kríza zasahuje skoro v&etky 
potravinárske odvetvia, z$ v!zvy na 
od&kodnenie podnikov v$ súvislosti 
s$ COVID-19, ktorá bola vyhlásená 
za"iatkom jesene pre spracovate-
%ov, boli vylú"ené druhospracova-
te%ské odvetvia. Navy&e z$ podpory 
boli vylú"ené aj ve%ké podniky.

Na jar tohto roku sa uskuto"ni-
li vo%by do zákonodarného zboru, 
ktor!ch hlavn!m krédom bola spo-
lo"enská objednávka na zmenu 
a$boj proti korupcii. Po vymenovaní 
novej vlády sa v$ posledn!ch me-
siacoch dozvedáme o$ odha%ovaní 
jednej z$najvä"&ích korup"n!ch afér 
v$po%nohospodárstve, do ktorej boli zapojení b!valí vysokí pred-
stavitelia Pôdohospodárskej platobnej agentúry a$Ministerstva pô-
dohospodárstva a$rozvoja vidieka SR. Potravinárska komora Slo-
venska vyjadrila roz"arovanie z$rozsahu páchanej trestnej "innosti 
a$po"tu zadr'an!ch osôb. Aj v$predchádzajúcich rokoch po'ado-
vala transparentné procesy, vrátane odstránenia subjektívnych 
kritérií na hodnotenie 'iadostí o$nenávratné finan"né príspevky "i 
podporu vä"&ieho po"tu subjektov ni'&ími "iastkami. Teraz komo-
ra podporuje o"istn! proces agrosektora a$rovnako ako v$minulosti 
vyz!va na nastavenie transparentn!ch pravidiel v$ rámci "innosti 
&tátnych agentúr a$pride%ovania podpôr.

Na poslednom valnom zhroma'dení PKS predstavila strategic-
ké priority na podporu rozvoja v!roby potravín na Slovensku. Boli 
podkladom na predvolebné rokovania so zástupcami politick!ch 
strán. Bohu'ia%, mnohí politici stále chápu potravinárstvo len ako 
jednu "as( priemyselnej v!roby, a$nie ako nevyhnutnú a$neodde-
lite%nú sú"as( celého agropotravinárskeho odvetvia, bez ktorej 
nie mo'né zabezpe"i( potravinovú sebesta"nos(. Napriek tomuto 
nepriaznivému chápaniu dôle'itosti potravinárstva musíme skon-
&tatova(, 'e Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na 
roky 2020-2024 reflektuje mnohé z$priorít, ktoré PKS pova'uje za 
k%ú"ové. Ove%a dôle'itej&ie ako samotn! text programového vy-
hlásenia vlády je v&ak jeho nap)*anie v$praxi. Slovenskému agro-
potravinárstvu stále ch!bajú základné kontúry Strategického plánu 
SR. Napriek snahám na&ej komory a$nieko%k!m stretnutiam nie je 
vôbec isté, "i potravinárske podniky budú môc( by( samostatn!m 

'iadate%om o$ podporu. Rovnako 
sme nezaznamenali iniciatívu na 
vypracovanie dlhodobej koncepcie 
po%nohospodárstva a$ potravinár-
stva "i návrhy schém &tátnej pomoci 
pre potravinárske odvetvie.

+al&ou dôle'itou témou, ktorá 
rezonuje v$ poslednom období, je 
historická mo'nos( získania mi-
moriadneho príspevku z$ Európskej 
únie z$ Fondu obnovy EÚ. Tieto 
prostriedky sú jedine"nou &ancou, 
ako na Slovensku obnovi( v!robu 
potravín. Investície do potravinár-
stva sú oblas(ou, ktorá popri zdra-
votníctve, &kolstve, infra&truktúre, 
vede a$v!skume zasiahne ka'dého 
jedného obyvate%a tejto republiky. 
Potravinárstvo je dlhodobo finan"-
ne poddimenzované, "o sa v$ sú-
"asnej dobe prejavuje v$ historicky 
najvy&&om a$ neustále sa zvy&ujú-
com negatívnom salde zahrani"-
ného obchodu s$ potravinami. Sme 
preto ve%mi roz"arovaní zo skuto"-
nosti, 'e v$návrhu na "erpanie pro-
striedkov sa s$ oblas(ou po%nohos-
podárstva a$ potravinárstva vôbec 
nepo"íta. Samotn! eurokomisár pre 
po%nohospodárstvo pritom vyzval 

"lenské &táty, aby finan"né prostriedky z$Fondu obnovy pre po%no-
hospodárov uvo%nili "o najskôr a$aby sa popri farmároch podporili 
aj spracovatelia.

+al&ím dôle'it!m aspektom pre celkov! rozvoj potravinárstva je 
priaznivé podnikate%ské prostredie. S$t!m súvisia aj predvídate%né 
legislatívne procesy a$mo'nos( odbornej verejnosti zapája( sa do 
diskusie pri príprave dôle'it!ch právnych predpisov v$rámci riad-
neho pripomienkového konania. V$ poslednom období sme v&ak 
svedkami ne&tandardn!ch legislatívnych iniciatív, ktoré mô'u ma( 
v!znamn! vplyv na potravinárske podniky a$v$kone"nom dôsledku 
aj na ceny potravín. Ur"ite mnohí zaznamenali spolo"nú iniciatívu 
viacer!ch organizácií, ktorá bola reakciou na plánované zmeny trie-
deného zberu a$ nieko%konásobné zv!&enie recykla"n!ch poplat-
kov. Chcel by som teda apelova( na predstavite%ov vlády a$záko-
nodarnej moci, aby sa takéto dôle'ité predpisy prijímali v$ne&tan-
dardnom legislatívnom procese, ale na základe predchádzajúcej 
diskusie so zainteresovan!mi subjektmi a$po dôkladnom zvá'ení 
dosahu na podnikate%ské prostredie.

Potravinári teda bijú na poplach v$hodine dvanástej. Pokia% ne-
budú prijaté okam'ité rie&enia zo strany &tátu, nie sme schopní 
zabezpe"i( z$vlastnej produkcie pre na&ich ob"anov kvalitné a$ce-
novo dostupné potraviny. Sú"asná vláda sa musí rozhodnú(, "i 
má skuto"n! záujem v$súlade so$svojim programov!m vyhlásením 
zabezpe"i( pre ob"anov kvalitné a$dostupné potraviny z$lokálnych 
zdrojov, alebo nás v&etk!ch vystaví v$ prípade potravinovej krízy 
napospas nedostatku potravín a$závislosti od pomoci in!ch krajín.



11top agro 2019/2020

Aj vlani pretrvával trend roz!irova" 
pestovanie lep!ie obchodovate#n$ch plodín
!tefan Adam
riadite! NPPC-VÚEPP v"Bratislave

Produk!n" potenciál po#nohospodárskej 
pôdy na Slovensku bol aj v$ roku 2019 
rozhodujúci pri zabezpe!ení %irokej 

%kály agropotravinárskych komodít pre do-
máce potravinárske i$ krmovinárske vyu&itie. 
V$ snahe zvy%ova' ekonomickú efektívnos' 
v$ po#nohospodárskych podnikoch pretrváva 
trend roz%irova' pestovanie lukratívnej%ích 
lep%ie obchodovate#n"ch plodín, pri!om ubú-
dajú plochy strukovín, zemiakov a$ krmovín. 
V"znamn"m faktorom, ktor" pôsobí na %truk-
túru pestovania niektor"ch plodín, je aj reduk-
cia spracovate#sk"ch kapacít.

Rok 2019 sa vyzna!oval ve#mi tepl"m po-
!asím a$ nedostatkom vlahy v$ apríli a& júni. 
V$lete zase úrodu ovplyvnili búrky s$prívalov"-
mi da&(ami, ktoré spôsobili %kody na plodi-
nách. Vplyv po!asia sa odrazil aj na v"sled-
koch roku. Bol síce kladn" vo v"%ke 83 mil. eur, ale oproti predchá-
dzajúcemu roku do%lo k$poklesu o$20,6 milióna eur. Zisk bol ni&%í aj 
v$porovnaní s$pä'ro!n"m priemerom rokov 2014-2018. Spôsobil to 
pokles produk!nej v"konnosti, !o sa odrazilo následne vo v"padku 
tr&ieb, ktor" nevykompenzoval ani mierny nárast cien po#nohospodár-
skych v"robkov (o$1,8 %). Celkovo medziro!ne poklesli tr&by z$pre-
daja vlastn"ch v"robkov o$ jednu desatinu. Tr&by v$ rastlinnej v"robe 
v$dôsledku slab%ích hektárov"ch úrod sa zní&ili a& o$18,4 percenta.

Rozhodujúcu úlohu v$ ekonomike zohrali podpory, bez ktor"ch 
by bola vä!%ina po#nohospodárskych podnikov stratová. Takmer 
73$percent z$nich pochádzala zo zdrojov EÚ, len !as' v"davkov bola 
spolufinancovaná zo %tátneho rozpo!tu SR. Podiel celkov"ch podpôr 
na v"nosoch dosiahol 34,9 percenta a$priamych platieb 17,4$percen-
ta. To je v"razn" nárast oproti roku 2018 – o$28,9 percenta a$oproti 
pä'ro!nému priemeru o$27,7 percenta. V$%truktúre podpôr rozhodu-
júci podiel z$h#adiska celkového objemu majú priame platby (50$%) 
a$ platby na rozvoj vidieka (28,8 %). Na(alej pritom pretrvávali di-
ferencie medzi úrov)ou podpôr po#nohospodárstva na Slovensku 
a$v$krajinách EÚ-15. Dôle&itou a$otvorenou otázkou do budúcnosti 

je ich stropovanie s$oh#adom na ve#kos' pôdy 
a$celkov"ch podpôr.

V$minulom roku sa opä' posilnil trend do-
minancie rastlinnej v"roby nad &ivo!í%nou 
produkciou, ktorá poklesla o$ osem percent. 
Stavy jato!ného hovädzieho dobytka boli ni&-
%ie o$13,4 percenta, o%ípan"ch o$6,4 a$oviec 
o$ 4,5 percenta. Stagnovali po!ty jato!n"ch 
kôz a$produkcia surového kravského mlieka. 
V$snahe dosiahnu' priaznivej%í v"sledok hos-
podárenia a$celkovú efektívnos' v"roby po#-
nohospodári redukovali neefektívne odvetvia.

Nepriaznivé boli v"sledky za agropotravi-
nársky zahrani!n" obchod, ktor" znovu vyká-
zal záporné saldo vo v"%ke 1$812,5 mil. eur, 
!o bolo o$11,2 percenta viac ako pred rokom.

Vla)aj%ie v"sledky sa odrazili aj na$záujme 
podnikov prihlási' sa do 25. ro!níka sú'a&e 
TOP Agro Slovensko. Bolo ich vy%e 480, z$to-
ho 157 samostatne hospodáriacich ro#níkov. 
Vyhodnotenie vykonal NPPC-VÚEPP na zák-

lade ulo&en"ch v"sledkov v$údajovej databáze Informa!n"ch listov 
MPRVSR. Pri hodnotení boli pou&ité nasledovné základné ukazova-
tele:
z  rentabilita celkového kapitálu
z  nákladovos' v"nosov z$hospodárskej !innosti bez dotácií
z  produktivita práce z$pridanej hodnoty

Zoh#adnili sa aj (al%ie ukazovatele, a$to najmä obrat, tr&by z$rast-
linnej a$ &ivo!í%nej v"roby, stavy hospodárskych zvierat !i po!et 
zamestnancov. Ostatné kritéria – triedenie podnikov pod#a organi-
za!no-právnych foriem a$prírodn"ch podmienok boli zachované ako 
v$minul"ch rokoch. Podniky sú zaradené do znev"hodnen"ch oblastí, 
ak 70 percent ich po#nohospodárskej pôdy patrí do$ t"chto oblas-
tí. Do úvahy sa okrem horsk"ch oblastí brali aj oblasti s$prírodn"mi 
a$%pecifick"mi obmedzeniami. Ka&d" z$prihlásen"ch podnikov mohol 
získa' maximálne 300 bodov integrovaného ukazovate#a a$pod#a jeho 
v"%ky sa ur!ilo poradie v$rámci prv"ch sto podnikov. Zo sú'a&e TOP 
Agro bolo vylú!en"ch 20 percnet podnikov, ktoré vykázali stratov" 
v"sledok hospodárenia, mali vysoké záväzky vo!i Sociálnej pois'ov-
ni, resp. dosiahli minimálne hodnoty jednotliv"ch ukazovate#ov.
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Top Agro – celkové poradie podnikov
(na základe finan!no-ekonomick"ch v"sledkov za rok 2019)

Por. !. Názov subjeku

Rentabilita 
celkového kapitálu 

v"%

Nákladovos# v$nosov 
z"hospodárskej !innosti 

(bez"dotácií) v %

Produktivita práce 
z pridanej hodnoty 
v"% na pracovníka

Celkovo

Hodnoty Body Hodnoty Body Hodnoty Body Body
1. Franti!ek Szaxon SHR, Zatín 11,86 94 61,00 93 172"365 99 286
2. AGROMA#AJ, a.s., Krá$ová pri Senci 19,18 99 77,47 91 135"981 94 284

3. – 4. Ing. Zoltán Horváth – pestovate$, Ve$k% Meder 9,15 89 76,33 92 171"071 97 278
3. – 4. MK AGRO, s.r.o., Michalovce 20,80 100 87,80 86 122"642 92 278

5. VITA – ZEL & company, s.r.o., Marcelová 13,10 97 96,46 83 49"357 87 267
6. BAKA AGRO, s.r.o., Kubá&ovo 10,56 91 84,64 88 42"087 84 263
7. PLANTEX, s.r.o, Veselé pri Pie!'anoch 12,76 95 88,24 85 36"601 80 260
8. SEMA H(, s.r.o., Sládkovi)ovo 11,47 92 94,30 84 35"703 79 255
9. AGROMIX v%robno-obchodná spolo)nos', s.r.o., Sedliská 16,06 98 87,39 87 25"381 69 254
10. Zdenek #ernay, SHR, Senec 2,86 61 49,06 94 164"979 96 251
11. AGROCOOP IME*, a.s., Ime$ 8,07 86 101,44 82 30"262 76 244

12. – 14. ZELSTAR, s.r.o., Zemné 6,61 84 107,41 72 46"645 86 242
12. – 14. AGROSPOL, s.r.o. Michalovce, #e)ehov 9,68 90 109,31 67 45"478 85 242
12. – 14. Dru+stvo Agrospol, dru+stvo Bo$kovce, Lu)enec 8,65 87 101,80 80 29"620 75 242

15. Ing. Peter Badiar – BONUM, Bratislava 1,74 44 36,91 96 154"969 95 235
16. Podielnicke po$nohospodárske dru+stvo Komjatice 6,09 80 106,71 74 32"544 78 232
17. PD Popudinské Mo)id$any, dru+stvo 8,81 88 105,14 76 23"374 63 227
18. Po$no SME, s.r.o., Palárikovo 4,67 76 103,54 77 26"394 71 224
19. GRANELAM, a.s., Ostrov 2,65 60 101,71 81 40"075 82 223
20. Po$nohospodársky podnik, a.s., Hajná Nová Ves 11,47 93 107,78 71 20"905 56 220
21. Ing. *ubor Paulen, Topo$)any 1,45 37 80,02 90 63"256 88 215
22. AGRO – GOMBÁR, s.r.o., Dvory nad ,itavou 7,09 85 110,90 65 23"242 62 212
23. Ján Jelen, SHR, Nová Dedina 0,23 13 29,19 99 131"092 93 205
24. Ing. Peter Horváth, SHR, Galanta 0,24 14 34,40 98 92"497 91 203
25. Attila Tóth, SHR, Salka 0,07 7 43,83 95 175"109 100 202
26. Klára Kissová, SHR, ,eliezovce 12,90 96 129,49 15 84"727 89 200
27. OVD – Ovocinárske dru+stvo, Dvory nad ,itavou 1,94 50 102,58 79 24"297 67 196
28. Ing. Jozef Miku! Fa JM Vinárstvo, Do$any 0,02 3 27,56 100 91"447 90 193
29. AGRO – PODHORIE, s.r.o., Oravské Veselé 5,79 79 106,95 73 15"514 40 192
30. Ing. Jozef Gajdo!, SHR, Ma&a 0,01 2 84,09 89 171"645 98 189
31. AGRO – NV, a.s., Nem)i&any 3,39 70 116,36 43 27"991 73 186
32. PO*NOCHOV, s.r.o., Blesovce 5,78 78 108,10 69 15"207 37 184

33. – 34. Po$nohospodárske dru+stvo Neverice 2,59 59 113,00 57 21"850 58 174
33. – 34. Po$nohospodárske dru+stvo Ve$k% K%r 6,14 81 113,25 54 15"508 39 174

35. FARMA MAJCICHOV, a.s., Majcichov 1,73 43 114,25 51 30"594 77 171
36.- 38. PIAL – AGRO, s.r.o., Nitra 2,27 53 115,46 46 25"804 70 169
36. – 38. GAMA – po$nohospodárske dru+stvo Pavlovce nad Uhom 3,64 73 118,22 36 22"399 60 169
36. – 38. Podielnické po$nohospodárske dru+stvo Rybany 2,99 66 112,65 58 16"695 45 169

39. PPD Pra!ice sídlo Jacovce 2,91 64 113,00 56 17"501 48 168
40. AGRODAN, s.r.o., Ko! 2,94 65 118,01 37 23"885 65 167
41. Po$nohospodárske dru+stvo v (enkviciach 1,04 31 111,79 62 27"962 72 165
42. Ro$nícke dru+stvo podielníkov Most pri Bratislave 1,66 40 108,42 68 19"645 53 161
43. AGROPEX, s.r.o., Sklabiná 3,29 68 123,69 24 24"560 68 160

44.- 46. Agrocoop, p.v.d., Hul 1,39 35 116,91 41 39"010 81 157
44.- 46. Novogal, a.s., Dvory nad ,itavou 0,45 20 103,37 78 21"930 59 157
44.- 46. Po$nohospodárske dru+stvo Dolné Otrokovce 3,50 72 110,24 66 11"099 19 157

47. Agro Gajary, s.r.o. 2,88 62 139,07 9 41"538 83 154
48. FOOD FARM, s.r.o., Trnava 3,32 69 105,97 75 3"976 5 149
49. Anna Beníková, SHR, Papradno 0,01 1 35,77 97 17"673 50 148

50. – 51. Po$nohospodárske dru+stvo Sokolce 1,87 46 111,22 64 14"736 35 145
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Por. !. Názov subjeku

Rentabilita 
celkového kapitálu 

v"%

Nákladovos# v$nosov 
z"hospodárskej !innosti 

(bez"dotácií) v %

Produktivita práce 
z pridanej hodnoty 
v"% na pracovníka

Celkovo

Hodnoty Body Hodnoty Body Hodnoty Body Body
50. – 51. FirstFarms Mast Stupava, a.s., Malacky 6,53 82 112,21 61 2"453 2 145
52. – 53. Po$nohospodár Nové Zámky, a.s. 1,46 38 114,56 49 21"685 57 144

52. – 53. Po$nohospodárske dru+stvo Chorvátsky Grob Bernolákovo 
so"sídlom v Chorvátskom Grobe 4,56 75 112,35 60 7"921 9 144

54. Po$nohospodárske dru+stvo Oko)-Sokolec, Oko) 0,81 27 113,39 53 20"597 55 135
55. Ro$nícke dru+stvo Samuela Jurkovi)a, Soboti!te 3,47 71 118,31 35 13"421 27 133

56. – 57. Dru+stvo podielníkov V)elince, Rimavská Sobota 0,22 11 113,05 55 24"000 66 132
56. – 57. Ro$nícke dru+stvo Bzovík 1,68 41 116,13 44 17"279 47 132

58. MATEX, s.r.o., Ve$ké Kapu!any 1,76 45 114,51 50 14"754 36 131
59. Po$nohospodárske dru+stvo Ve$ké Zálu+ie 0,55 22 115,33 47 22"508 61 130
60. Po$nohospodárske dru+stvo Hlohovec 0,36 19 111,42 63 16"717 46 128
61. Po$nohospodárske dru+stvo Jaslovské Bohunice 2,36 56 115,03 48 11"773 22 126

62. – 63. TopToma, s.r.o., Dunajská Streda 0,51 21 117,07 40 23"440 64 125
62. – 63. Po$nohospodárske dru+stvo v Chynoranoch 0,83 29 116,87 42 20"472 54 125

64. Po$nohospodárske dru+stvo "Goral", Ve$ká Franková 2,90 63 117,47 39 11"486 20 122
65. Agro Ladzany, s.r.o., Hontianske Nemce 0,02 4 107,84 70 16"529 44 118
66. Po$nohospodárske dru+stvo Dubnica nad Váhom 2,53 58 122,68 26 14"372 33 117
67. Zdru+enie agropodnikate$ov, dru+stvo Dvory nad ,itavou 0,32 17 125,38 21 28"332 74 112
68. Kuku)ínov – Po$nohospodárske dru+stvo 0,69 24 113,79 52 14"463 34 110

69. – 70. Po$nohospodárske v%robno-obchodné dru+stvo Mokrance 1,25 34 119,19 32 16"309 43 109
69. – 70. QUATTRO trade AGRO, s.r.o., Ro+&ava 2,28 54 120,80 30 13"305 25 109
71. – 72. AGROTOP Topo$níky, a.s. 0,22 12 115,76 45 17"671 49 106
71. – 72. Po$nohospodárske dru+stvo Podolie 0,98 30 118,38 34 16"243 42 106

73. Ro$nícka a obchodná spolo)nos' Bojni)ky, a.s. 1,69 42 120,33 31 14"061 32 105
74. AGRO-DRU,STVO Trebatice 2,14 51 124,88 23 13"825 30 104
75. CONTAX EKO, s.r.o., Nov% Ruskov 0,81 26 112,55 59 10"530 17 102
76. Vysoko!kolsk% po$nohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolí&any 1,09 32 121,62 28 16"063 41 101
77. Po$nohospodárske dru+stvo KOLTA 0,08 8 117,73 38 18"757 51 97
78. Ro$nícke dru+stvo podielníkov Dolné Dubové 6,56 83 146,57 5 7"206 7 95

79. – 80. PD "Ponitrie" Prese$any 0,10 9 122,31 27 18"783 52 88
79. – 80. Ro$nícke dru+stvo #astkov 2,44 57 126,39 20 8"352 11 88

81. Agro dru+stvo Staré, Zbudza 3,13 67 145,06 6 10"051 14 87
82. – 83. Po$nohospodárske dru+stvo Kátlovce 2,35 55 144,18 7 11"795 23 85
82. – 83. Ro$nícke dru+stvo KOROM*A 3,89 74 149,77 3 7"406 8 85

84. Po$nohospodárske dru+stvo so sídlom v Pobedime 1,92 49 127,40 17 10"501 16 82
85. Spolchov, s.r.o., V%chodná 5,21 77 150,11 1 1"324 1 79
86. Po$nohospodárske dru+stvo Vr!atec 1,09 33 126,90 19 12"582 24 76
87. Podielnícke ro$nícko-obchodné dru+stvo Bobrov 0,72 25 125,38 22 13"533 28 75
88. Agrodru+stvo Bystré 1,90 47 130,47 13 9"985 13 73
89. Po$nohospodárske dru+stvo Dru+ba so sídlom v Tupej 1,90 48 129,02 16 4"744 6 70
90. Po$nohospodárske obchodné dru+stvo Vechec 1,47 39 129,82 14 10"442 15 68
91. AGRORENT, a.s., Nesvady 0,05 5 119,06 33 13"665 29 67

92. – 93. AGROSTAAR KB, s.r.o., Krá$ov Brod 0,61 23 121,20 29 8"421 12 64
92. – 93. Po$nohospodárske dru+stvo "TURIEC" so sídlom v Dubovom 2,16 52 143,20 8 3"128 4 64
94. – 95. Po$nohospodárske dru+stvo so sídlom v Smre)anoch 0,27 15 127,35 18 13"384 26 59
94. – 95. Po$nohospodárske dru+stvo Lieskovec 0,29 16 123,32 25 10"567 18 59

96. Po$nohospodárske dru+stvo Tokajík, Ni+ná Ol!ava 0,05 6 131,25 11 15"224 38 55
97. AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovsk% Mikulá! 0,83 28 130,52 12 7"939 10 50
98. AGROZORAN, s.r.o., Micha$any 0,35 18 134,83 10 11"603 21 49
99. DONA, s.r.o., Ve$ké Revi!tia 0,14 10 147,54 4 13"985 31 45
100. Po$nohospodárske dru+stvo Plie!ovce 1,42 36 149,88 2 2"631 3 41

PRAME-: Národné po$nohospodárske a potravinárske centrum – V%skumn% ústav ekonomiky po$nohospodárstva a potravinárstva, Bratislava 
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Poradie TOP podnikov
(pod!a kategórií)

Por. Názov Body

PO!NOHOSPODÁRSKE DRU"STVÁ

Produk#né oblasti

1. Dru!stvo Agrospol, dru!stvo  Bo"kovce 242

2. Podielnicke po"nohospodárske dru!stvo Komjatice 232

3. PD Popudinské Mo#id"any, dru!stvo 227

4. OVD - Ovocinárske dru!stvo, Dvory nad $itavou 196

5. – 6. Po"nohospodárske dru!stvo Neverice 174

5. – 6. Po"nohospodárske dru!stvo Ve"k% K%r 174

7 Podielnické po"nohospodárske dru!stvo Rybany 169

8. PPD Pra&ice sídlo Jacovce 168

9. Po"nohospodárske dru!stvo v 'enkviciach 165

10. Ro"nícke dru!stvo podielníkov Most pri Bratislave 161

11. – 12. Agrocoop, p.v.d., Hul 157

11. – 12. Po"nohospodárske dru!stvo Dolné Otrokovce 157

13. Po"nohospodárske dru!stvo Sokolce 145

14. Po"nohospodárske dru!stvo Chorvátsky Grob Bernolákovo 
so sídlom v Chorvátskom Grobe 144

15. Po"nohospodárske dru!stvo Oko#-Sokolec 135

16. Ro"nícke dru!stvo Samuela Jurkovi#a, Soboti&te 133

17. Po"nohospodárske dru!stvo Ve"ké Zálu!ie 130

18. Po"nohospodárske dru!stvo Hlohovec 128

19. Po"nohospodárske dru!stvo Jaslovské Bohunice 126

20. Po"nohospodárske dru!stvo v Chynoranoch 125

21. Po"nohospodárske dru!stvo Dubnica nad Váhom 117

22. Zdru!enie agropodnikate"ov, dru!stvo Dvory nad $itavou 112

23. Kuku#ínov – Po"nohospodárske dru!stvo 110

24. AGRO-DRU$STVO Trebatice 104

25. Po"nohospodárske dru!stvo KOLTA 97

26. Ro"nícke dru!stvo podielníkov Dolné Dubové 95

27. PD "Ponitrie" Prese"any 88

28. Po"nohospodárske dru!stvo Kátlovce 85

29. Po"nohospodárske dru!stvo so sídlom v Pobedime 82

30. Po"nohospodárske dru!stvo Dru!ba so sídlom v Tupej 70

Znev$hodnené oblasti

1. GAMA – po"nohospodárske dru!stvo Pavlovce nad Uhom 169

2. – 3. Ro"nícke dru!stvo Bzovík 132

2. – 3. Dru!stvo podielníkov V#elince 132

4. Po"nohospodárske dru!stvo  „Goral“,  Ve"ká Franková 122

5. Po"nohospodárske v%robno-obchodné dru!stvo Mokrance 109

6. Po"nohospodárske dru!stvo Podolie 106

Por. Názov Body

7. Agro dru!stvo Staré 87

8. Ro"nícke dru!stvo KOROM(A 85

9. Po"nohospodárske dru!stvo Vr&atec 76

10. Podielnícke ro"nícko-obchodné dru!stvo Bobrov 75

11. Agrodru!stvo Bystré 73

12. Po"nohospodárske obchodné dru!stvo Vechec 68

13. Po"nohospodárske dru!stvo „TURIEC“ so sídlom v Dubovom 64

14. – 15. Po"nohospodárske dru!stvo so sídlom v Smre#anoch 59

14. – 15. Po"nohospodárske dru!stvo Lieskovec 59

16. Po"nohospodárske dru!stvo Tokajík, Ni!ná Ol&ava 55

17. Po"nohospodárske dru!stvo Plie&ovce 41

OBCHODNÉ SPOLO%NOSTI

Produk#né oblasti

1. AGROMA)AJ, a.s., Krá"ová pri Senci 284

2. VITA – ZEL &  company, s.r.o., Marcelová 267

3. BAKA AGRO, s.r.o., Kubá*ovo 263

4. PLANTEX, s.r.o, Veselé pri Pie&+anoch 260

5. SEMA H', s.r.o., Sládkovi#ovo 255

6. AGROCOOP IME(, a.s., Ime" 244

7. – 8. ZELSTAR, s.r.o., Zemné 242

7. – 8. AGROSPOL, s.r.o. Michalovce, )e#ehov 242

9. Po"no SME, s.r.o., Palárikovo 224

10. GRANELAM, a.s., Ostrov 223

11. Po"nohospodársky podnik, a.s., Hajná Nová Ves 220

12. AGRO-GOMBÁR, s.r.o., Dvory nad $itavou 212

13. AGRO – NV, a.s., Nem#i*any 186

14. PO(NOCHOV, s.r.o., Blesovce 184

15. FARMA MAJCICHOV, a.s., Majcichov 171

16. PIAL – AGRO, s.r.o., Nitra 169

17. AGROPEX, s.r.o., Sklabiná 160

18. Novogal, a.s., Dvory nad $itavou 157

19. FOOD FARM, s.r.o., Trnava 149

20. FirstFarms Mast Stupava, a.s., Malacky 145

21. Po"nohospodár Nové Zámky, a.s. 144

22. TopToma, s.r.o., Dunajská Streda 125

23. QUATTRO trade AGRO, s.r.o., Ro!*ava 109

24. AGROTOP Topo"níky, a.s. 106

25. Ro"nícka a obchodná spolo#nos+ Bojni#ky, a.s. 105

26. CONTAX EKO, s.r.o., Nov% Ruskov 102



Por. Názov Body

27. AGRORENT, a.s., Nesvady 67

28. AGROSTAAR KB, s.r.o., Krá"ov Brod 64

29. DONA, s.r.o., Ve"ké Revi&tia 45

Znev$hodnené oblasti

1. MK AGRO, s.r.o., Michalovce 278

2. AGROMIX v%robno-obchodná spolo#nos+, s.r.o., Sedliská 254

3. AGRO – PODHORIE, s.r.o., Oravské Veselé 192

4. AGRODAN, s.r.o., Ko& 167

5. Agro Gajary, s.r.o. 154

6. MATEX, s.r.o., Ve"ké Kapu&any 131

7. Agro Ladzany, s.r.o., Hontianske Nemce 118

8. Vysoko&kolsk% po"nohospodársky podnik SPU, s.r.o., 
Kolí*any 101

9. Ro"nícke dru!stvo )astkov 88

10. Spolchov, s.r.o., V%chodná 79

11. AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovsk% Mikulá& 50

12. AGROZORAN, s.r.o., Micha"any 49

Por. Názov Body

SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI RO!NÍCI

1. Franti&ek Szaxon, Zatín 286

2. Ing. Zoltán Horváth – pestovate", Ve"k% Meder 278

3. Zdenek )ernay, Senec 251

4. Ing. Peter Badiar – BONUM, Bratislava 235

5. Ing. (ubor Paulen, Topo"#any 215

6. Ján  Jelen, Nová Dedina 205

7. Ing. Peter Horváth, Galanta 203

8. Attila Tóth, Salka 202

9. Klára Kissová, $eliezovce 200

10. Ing. Jozef Miku& Fa JM Vinárstvo, Do"any 193

11. Ing. Jozef Gajdo&, Ma*a 189

12. Anna Beníková, Papradno 148

PRAME!: Národné po"nohospodárske a potravinárske centrum –  
V#skumn# ústav ekonomiky po"nohospodárstva a potravinárstva, Bratislava 

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE FIRMY PÖTTINGER PRE SR: 
Ing. Juraj Kandera, 0918 520 426,  juraj.kandera@pottinger.sk, www.pottinger.sk

DEALERSKÁ SIE!: 
Agrobon Zvolen, s.r.o., Zvolenská Slatina • Agro-Auto, s.r.o., Ve"ká Lomnica, AT Agrotyp, s.r.o., Ru#omberok 
Agrozet Slovensko, s.r.o., Nitra, G-TECHNIK, s.r.o., Holí$ • MOREAU AGRI, s.r.o., Madunice, vrátane stredísk 
v rámci celej SR

2 ROKY 

ZÁRUKA

ŠPECIALISTA 
V SEJBE REPKY

PNEUMATICKÝ SEJACÍ STROJ
KVALITNÁ SEJBA = VYSOKÝ VÝNOS

Bez názvu-18   1Bez názvu-18   1 26. 10. 2020   13:11:2426. 10. 2020   13:11:24
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Podniky pod!a tr"ieb z rastlinnej 
a#"ivo$í%nej v&roby
(2019, s podielom tr"ieb zo "ivo$í%nej v&roby viac ako 30 %)

Por. Názov subjektu Tr!by z rastlinnej a 
!ivo"í#nej v$roby (tis. %)

Podiel tr!ieb zo 
!ivo"í#nej v$roby ( %)

1. Po!nohospodárske dru"stvo  "Goral",  Ve!ká Franková 830 99,70

2. Novogal, a.s., Dvory nad #itavou 14$633 98,04

3. Po!nohospodárske dru"stvo Vr%atec 1$813 92,06

4. Dru"stvo Agrospol, dru"stvo  Bo!kovce, Lu&enec 3$261 90,57

5. Ro!nícke dru"stvo Bzovík 2$970 87,90

6. Po!nohospodárske dru"stvo Tokajík, Ni"ná Ol%ava 272 87,42

7. Dru"stvo podielníkov V&elince, Rimavská Sobota 1$466 78,75

8. Podielnícke ro!nícko – obchodné dru"stvo Bobrov 1$158 78,61

9. CONTAX EKO, s.r.o., Nov' Ruskov 566 78,48

10. FARMA MAJCICHOV, a.s., Majcichov 13$948 73,20

11. Po!nohospodárske dru"stvo v Chynoranoch 5$568 72,11

12. Po!nohospodárske dru"stvo Lieskovec 1$979 69,42

13. AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovsk' Mikulá% 3$303 66,27

14. Po!nohospodárske dru"stvo Oko&-Sokolec, Oko& 3$278 65,69

15. AGROCOOP IME(, a.s., Ime! 3$673 65,49

16. FirstFarms Mast Stupava, a.s., Malacky 4$226 60,27

17. Ro!nícke dru"stvo Samuela Jurkovi&a, Soboti%te 1$806 60,17

18. Po!nohospodárske dru"stvo so sídlom v Smre&anoch 2$428 57,17

19. Po!nohospodárske dru"stvo Dolné Otrokovce 1$499 56,92

20. Po!nohospodárske dru"stvo Dubnica nad Váhom 1$409 56,02

21. Agro Ladzany, s.r.o., Hontianske Nemce 188 54,97

22. FOOD FARM, s.r.o., Trnava 3$608 54,39

23. Po!nohospodárske dru"stvo Podolie 2$540 53,69

24. Podielnické po!nohospodárske dru"stvo Rybany 3$663 50,98

25. Ro!nícke dru"stvo podielníkov Most pri Bratislave 1$303 50,63

26. AGROPEX, s.r.o., Sklabiná 1$078 50,31

27. AGROTOP Topo!níky, a.s. 2$136 48,99

28. Po!nohospodársky podnik, a.s., Hajná Nová Ves 597 46,71

29. Agrodru"stvo Bystré 1$306 45,26

30. Po!nohospodárske v'robno-obchodné dru"stvo Mokrance 1$721 45,08

31. Vysoko%kolsk' po!nohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolí)any 3$049 44,88

32. Po!nohospodárske dru"stvo Hlohovec 5$031 44,55

33. PPD Pra%ice sídlo Jacovce 5$210 44,02

34. AGRODAN, s.r.o., Ko% 2$000 43,30

35. Po!nohospodár Nové Zámky, a.s. 7$118 43,25

36. Kuku&ínov – Po!nohospodárske dru"stvo 2$136 42,47

37. AGROSTAAR KB, s.r.o., Krá!ov Brod 2$912 40,27

38. AGRO – DRU#STVO Trebatice 1$145 38,83
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Podniky zamerané na "ivo$í%nu v&robu
(2019, s podielom tr"ieb zo "ivo$í%nej v&roby nad 50 %)

Por. Názov subjektu Tr!by zo !ivo"í#nej 
v$roby (tis. %)

Podiel tr!ieb zo 
!ivo"í#nej v$roby (%)

1. Po!nohospodárske dru"stvo  "Goral",  Ve!ká Franková 827 99,70

2. Novogal, a.s., Dvory nad #itavou 14$347 98,04

3. Po!nohospodárske dru"stvo Vr%atec 1$669 92,06

4. Dru"stvo Agrospol, dru"stvo  Bo!kovce, Lu&enec 2$953 90,57

5. Ro!nícke dru"stvo Bzovík 2$610 87,90

6. Po!nohospodárske dru"stvo Tokajík, Ni"ná Ol%ava 238 87,42

7. Dru"stvo podielníkov V&elince, Rimavská Sobota 1$154 78,75

8. Podielnícke ro!nícko-obchodné dru"stvo Bobrov 910 78,61

9. CONTAX EKO, s.r.o., Nov' Ruskov 444 78,48

10. FARMA MAJCICHOV, a.s., Majcichov 10$210 73,20

11. Po!nohospodárske dru"stvo v Chynoranoch 4$015 72,11

12. Po!nohospodárske dru"stvo Lieskovec 1$374 69,42

13. AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovsk' Mikulá% 2$189 66,27

14. Po!nohospodárske dru"stvo Oko&-Sokolec, Oko& 2$153 65,69

15. AGROCOOP IME(, a.s., Ime! 2$405 65,49

16. FirstFarms Mast Stupava, a.s., Malacky 2$547 60,27

17. Ro!nícke dru"stvo Samuela Jurkovi&a, Soboti%te 1$087 60,17

18. Po!nohospodárske dru"stvo so sídlom v Smre&anoch 1$388 57,17

19. Po!nohospodárske dru"stvo Dolné Otrokovce 853 56,92

20. Po!nohospodárske dru"stvo Dubnica nad Váhom 789 56,02

21. Agro Ladzany, s.r.o., Hontianske Nemce 103 54,97

22. FOOD FARM, s.r.o., Trnava 1$962 54,39

23. Po!nohospodárske dru"stvo Podolie 1$364 53,69

24. Podielnické po!nohospodárske dru"stvo Rybany 1$868 50,98

25. Ro!nícke dru"stvo podielníkov Most pri Bratislave 660 50,63

26. AGROPEX, s.r.o., Sklabiná 542 50,31

PRAME*: Národné po!nohospodárske a potravinárske centrum – V'skumn' ústav ekonomiky po!nohospodárstva a potravinárstva, Bratislava

Por. Názov subjektu Tr!by z rastlinnej a 
!ivo"í#nej v$roby (tis. %)

Podiel tr!ieb zo 
!ivo"í#nej v$roby ( %)

39. GAMA – po!nohospodárske dru"stvo Pavlovce nad Uhom 2$129 37,09

40. AGRO – PODHORIE, s.r.o., Oravské Veselé 675 34,55

41. Ro!nícka a obchodná spolo&nos+ Bojni&ky, a.s. 2$027 33,09

42. Zdru"enie agropodnikate!ov, dru"stvo Dvory nad #itavou 5$677 32,26

43. Po!nohospodárske dru"stvo so sídlom v Pobedime 835 32,14

44. Podielnicke po!nohospodárske dru"stvo Komjatice 2$577 32,04

45. Po!nohospodárske obchodné dru"stvo Vechec 1$769 31,38

46. Po!nohospodárske dru"stvo Ve!ké Zálu"ie 2$159 30,58

47. AGRO – NV, a.s., Nem&i)any 1$532 30,03

PRAME*: Národné po!nohospodárske a potravinárske centrum – V'skumn' ústav ekonomiky po!nohospodárstva a potravinárstva, Bratislava
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Ladislav Miko o!novej agropolitike 
aj!o!stratégii „z!farmy na stôl“
Európska komisia predstavila legis-

latívny návrh novej agrárnej politiky 
Európskej únie u! v"júni 2018. Nasle-

dujúci rok v#ak charakterizovalo v$razné 
spomalenie v" jej príprave. Dôvody je po-
trebné vidie% aj v"eurovo&bách a"preskupe-
ní politick$ch síl v"rámci Európskeho parla-
mentu. Aktuálny rok 2020 sa javí 
ako ove&a aktívnej#í. Nemecké 
predsedníctvo v" Rade EÚ, kto-
ré prebieha v" druhom polroku 
2020, si stanovilo za cie& urobi% 
v$razn$ posun v"príprave novej 
Spolo'nej po&nohospodárskej 
politiky (SPP). Pred nieko&k$mi 
t$!d(ami do#lo k" schváleniu 
pozície Európskeho parlamentu 
k"nej. Ladislav Miko, vedúci Za-
stúpenia Európskej komisie na 
Slovensku, v"rozhovore odpove-
dá aj na otázky, ako vníma od-
súhlasené stanovisko europar-
lamentu. A" 'o hovorí napríklad 
na v"máji predstaven$ návrh po-
travinovej stratégie „z" farmy na 
stôl“ z"dielne Európskej komisie, 
ktor$ má v$razne prepísa% do-
teraj#ie pravidlá v" po&nohospo-
dárstve a"úzko súvisí aj s"novou 
agropolitikou.

Stovky pozme!ovacích ná-
vrhov sprevádzali schválenie 
pozície europarlamentu k"no-
vej agropolitike. Ako vnímate 
odsúhlasen# návrh z" 23. ok-
tóbra 2020?
Na Spolo'nú po&nohospodár-
sku politiku vynakladá Európ-
ska únia takmer tretinu svojho 
rozpo'tu. Ide teda o" ve&mi dô-
le!it$ finan'n$ nástroj, a" tak 
sme v#etci sledovali preroko-
vanie návrhu Európskej komisie 
v" Európskom parlamente. Na 
túto tému zaznelo ve&a komen-
tárov a"preto uvediem niektoré informácie 
na správnu mieru. Samozrejme, !e zatia& 
nejde o"schválenie Spolo'nej po&nohospo-
dárskej politiky. Ide len o"schválenie spo-
lo'nej vyjednávacej pozície Európskeho 
parlamentu. Pre mnoh$ch je v#ak ve&k$m 
sklamaním, !e sa nezachoval ako obvykle. 
Presnej#ie – nesna!il sa zv$#i% ambíciu 
pôvodného návrhu Európskej komisie, ale 
naopak, túto ambíciu zní!il.

$o to znamená?
Napríklad to, !e a! 60 percent prostriedkov 
navrhuje parlament necha% v"prvom pilieri 
Spolo'nej po&nohospodárskej politiky na 
priame platby. Zní!ili sa tie! po!iadavky na 
ich vyplácanie a"objem finan'n$ch zdrojov 
v"ekoschémach, ktoré mali prispie% naprí-
klad aj k" nap)(aniu Zelenej dohody (The 
European Green Deal). Z"niektor$ch povin-
n$ch opatrení sa stali dobrovo&né. Vä'#ina 
z"nich zni!uje ambície celej agropolitiky, aj 
ke* celkové ciele zostali zachované. Dá sa 
v#ak o'akáva%, !e pri prerokovaní v"Rade 
zástupcovia 'lensk$ch #tátov opä% prídu 
s"niektor$mi po!iadavkami na zní!enie ná-

ro'nosti a"pôvodne ve&mi ambiciózny ná-
vrh Európskej komisie nebude vo v$sledku 
tak prísne núti% k" zmenám správania, ale 
skôr motivova% dobrovo&n$mi nástrojmi. +i 
to bude sta'i% a"'i to povedie k"nevyhnut-
n$m zmenám, bude závisie% od nastave-
nia na národnej úrovni a"od správania sa 

vä'#iny po&nohospodárov. Mnohí sa v#ak 
obávajú, !e podobn$ prístup tu u! v"minu-
losti bol a"efekt nepriniesol.

Európska komisia v"máji predstavila dl-
hodobú potravinovú stratégiu „z" farmy 
na stôl“. $o od tohto návrhu o%akávate?
Za'nem t$m, !e pojem z" farmy na stôl 
nie je nov$ a" nebol objaven$ teraz. Exis-
tuje u! dlh#í 'as, ale teraz sa stal ústred-
nou stratégiou Európskej komisie a"súvisí 
s" programov$m dokumentom Zelená do-
hoda. Nie je mo!né dosiahnu% ciele, ktoré 
sú definované v"Zelenej dohode, bez toho, 
aby sme pokryli oblas% potravín. Zna'né 
objemy skleníkov$ch plynov sa vytvárajú 
pri v$robe potravín 'i plastov, do ktor$ch 
sa potraviny balia. Tak!e je logické, !e sa 
táto téma otvorila teraz s"dokumentom Ze-
lenej dohody.

Aké návrhy zo stratégie „z" farmy na 
stôl“ majú prispie& k"'etrnej'iemu hos-
podáreniu?
Jeden z" rukolapn$ch bodov je zní!enie 
prítomnosti potenciálnych #kodliv$ch lá-

tok na ochranu rastlín o"pä%desiat percent. 
Túto stratégiu v#ak nevysvet&ujeme ako 
zní!enie aktuálneho mno!stva o"polovicu, 
ale ako redukciu rizík o"polovicu. Ten cie& 
nie je kvantitatívny, ale funk'n$. Musia sa 
vyhodnoti% riziká a"tie sa majú zní!i% o"po-
lovicu. To nie je to isté a"niektorí &udia si to 

zamie(ajú.

Tak(e krajiny nemajú zní(i& 
podiel aplikovan#ch chemic-
k#ch ochrann#ch prostried-
kov o"50 percent?
Keby sme povedali, !e ka!-
dá krajina teraz zní!i spotrebu 
o" polovicu, tak by to znev$-
hodnilo tie, ktoré z" ak$chko&-
vek dôvodov zní!ili pou!ívanie 
ochrann$ch látok v" minulosti. 
Práve preto je tam tá formulácia 
o"zní!ení rizík a" ich vyhodnote-
ní. Tento sofistikovan$ prístup 
nesúvisí len s" objemom, ale 
najmä s" ú'inn$mi látkami jed-
notliv$ch pesticídov. Myslím si, 
!e k" tomuto cie&u ná# 'aká e#-
te ve&mi #iroká diskusia. V#etky 
'lenské #táty budú jej sú'as%ou 
a"osobne by som sa toho nebál. 
Pracoval som v" oblasti bez-
pe'nosti potravinového re%az-
ca a" Európska komisia si bola 
v!dy vedomá toho, !e to nie sú 
jednoduché po'ty, ale zlo!itej#í 
problém.

Návrh hovorí aj o" zv#'ení v#-
mery ekologického po)no-
hospodárstva a( na 'tvrtinu 
obhospodarovanej v#mery, 
pri%om sú%asné ekoplochy na 
Slovensku nedosahujú ani po-
lovi%nú úrove!.
Investície do ekologického po&-
nohospodárstva sú do vy##ej 
kvality produkcie a" pridanej 

hodnoty. Tak !e tam by tie vplyvy nema-
li by% negatívne. Pritom pre #táty to bude 
pozitívne. Ide o"úrodnos% pôdy, kvalitu vôd 
alebo rozmanitos% !ivo'í#nych druhov. To 
sú oblasti, ktoré potrebujeme do budúc-
nosti v$razne zlep#i%. Verím, !e vyvrátime 
aj to staré kli#é, !e v" organickom po&no-
hospodárstve sú úrody dramaticky ni!#ie 
ako v" konven'nom. Vôbec to tak nie je. 
Ekologické po&nohospodárstvo poskytuje 
obdobné úrody, ale v"zrete&ne lep#ej kva-
lite.

Tak(e t#chto zmien sa na'i ro)níci bá& 
nemajú?
Ak by sme chceli túto zmenu urobi% sami, 
bude nás to stá% ve&a prostriedkov. Teraz 
máme príle!itos% vyu!i% európske zdroje 
na zmenu, ktorá pomô!e najmä na#im ob-
'anom v"súvislosti so !ivotn$m prostredím 
alebo dostupnos%ou biopotravín. Pravda, 
zámery schválené v" rámci stratégie z" far-
my na stôl budú nepochybne tie! ovplyv-
nené v$slednou po&nohospodárskou poli-
tikou, tak!e aj na ich finálnu podobu si e#te 
musíme po'ka%.

Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
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Zaslú!ené celkové prvenstvo pre 
rodinné hospodárstvo F. Szaxona

V! sú"a#i Top Agro 
Slovensko sa meno 
Franti$ka Szaxona 

zo Zatína sa na popred-
n%ch miestach v! rebrí&-
koch z!posledn%ch rokov 
objavovalo takmer pra-
videlne. A! za v%sledky 
v! roku 2019 zaujal prvé 
miesto v!celkovom pora-
dí. Pri stretnutí s! nim sa 
v$ak ponáh'al upozorni", 
#e úspech je v%sledkom 
spolo&nej práce s! man-
#elkou Teréziou, synmi 
Franti$kom, Petrom, To-
má$om a! dcérou Anna-
bellou, aj s!ich rodinami.

Franti$ek Szaxon pra-
cuje v! po'nohospodár-
stve cel% svoj #ivot. Za&í-
nal v! miestnom dru#stve 
v! Zatíne, kde pôsobil a# 
do jeho úpadku. U# vtedy 
po návrate domov z!práce venoval prakticky 
cel% svoj vo'n% &as po&as sezóny pestovaniu 
r%chlenej zeleniny na 42 ároch. Vypestovanú 
produkciu predával na trhoviskách severnej-
$ích regiónov Slovenska. A!u# vtedy mu vo 
fóliovníkoch za domom v%razne pomáhali je-
ho deti, k%m sa ich rovesníci zabávali niekde 
pri vode &i na $portov%ch ihriskách.

Svoje rodinné hospodárstvo za&ali Sza-
xonovci zve'a(ova" od!roku 2002, krátko po 
kolapse miestneho dru#stva. V! sú&asnosti 
mo#no hovori" o! spolo&nom hospodárení 
SHR a! spolo&nosti SAXAGRO, s.r.o., lebo 
pôsobia vo vzájomnej symbióze – vyu#íva-
jú rovnak% strojov% park a! zdie'ajú rovnaké 
priestory. Spolu hospodária na 2 196 ha po'-
nohospodárskej pôdy, z!toho je do kategórie 
trval%ch trávnych porastov zaraden%ch 480 
ha, vrátane takmer 300 ha prírodn%ch bioto-

pov v!CHKO Latorica. Z!t%chto lúk získavajú 
krmoviny pre vlastn% chov mäsového dobyt-
ka, celkovo 220 kusov plemena Limousine. 
Pozbera" odtia' tento rok krmoviny nebolo 
vôbec jednoduché. V!máji sa im podarilo po-
kosi" a!zlisova" seno na 120 ha v!medzihrá-
dzovom priestore, ale cez noc sa vyliala 
Latorica a! v$etko sa znehodnotilo, zostalo 
takmer na mesiac pláva" vo vode.

Tohtoro&ná #atva bola v! Zatíne jednou 
z! najnáro&nej$ích za posledné roky. V! dô-
sledku &ast%ch zrá#ok a! nestabilného po-
&asia trvala takmer mesiac, od 8. júla a# do 
3.!augusta, hoci dva vlastné kombajny Claas 
Lexion a!tri v!rámci slu#ieb vä&$inou zvládnu 
pozbera" úrodu do dvoch t%#d)ov. V%sledky 
#atvy v$ak pote$ili, pri najpestovanej$ej plo-
dine ozimnej p$enici zo#ali z!v%mery 682 ha 
v!priemere po 6,15 tony z!hektára. Na lep$ích 
parcelách hektárové úrody atakovali osem 
ton. Tento rok mali viacerí po'nohospodári 
problém s!kvalitou, ale u!Szaxonovcov celá 
produkcia p$enice sp*)a elitné potravinárske 
parametre, s!hodnotami NL 14 a# 15 percent 
a!priemern%m 33-percentn%m lepkom. Hor-
$ie dopadol tohtoro&n% ja&me) jarn%, ktor% 
bol po$koden% v%datn%mi da#(ami v!spoje-
ní s!víchricou a!nesplnil predpísané sladov-
nícke parametre. Zrejme bude realizovan% 
ako k+mny ja&me). Ide o!mno#stvo 650 ton. 
Mimochodom, v! Zatíne vedia uskladni" a# 
pä"tisíc ton komodít v! troch hangárov%ch 
skladoch.

Ove'a lep$ie sa darilo tento rok repke. 
Na! v%mere 206 ha zberali v! priemere po 
4,17!tony z!hektára. Ak by sme pritom nepo-
&ítali dve slab$ie parcely, kde bol u# od za-
&iatku problém s!v%vojom rastlín, priemerná 
úroda sa priblí#i k!4,5 tony z!hektára. A!v%-

sledok z!najlep$ích 50 ha? Viac ako slu$n%ch 
4,8!t/ha. Szaxonovci si ako správni po'nohos-
podári uvedomujú dôle#itos" zaradenia repky 
v!osevnom postupe. Ur&ite od tejto plodiny 
neplánujú ustupova", aktuálne dokonca zv%-
$ili jej v%meru na pribli#ne 300!ha. Franti$ek 
Szaxon zdôraz)uje aj (al$í v%znamn% bene-
fit: „Mali sme zmluvne dohodnutú dodávku 
650 ton s! ur&itou spolo&nos"ou, ktorá je 
vo financovaní odobrat%ch komodít ve'mi 
disciplinovaná. Po odbere repky a!následnej 
fakturácii sme mali do 14 dní peniaze na svo-
jom u&te. Samozrejme, máme skúsenosti aj 
s!opa&n%mi príkladmi, ke( na platbu musíme 
&aka" podstatne dlh$ie.“

Po&as vla)aj$ieho júna sa okolím Zatína 
prehnal siln% 'adovec, ktor% zna&ne po$kodil 
kukuricu, p$enicu, ja&me), slne&nicu a!sóju. 
Najviac boli po$kodené porasty zrnovej ku-
kurice, &o spôsobilo najvä&$í pokles v%nosu. 
Aj ke( na nepo$koden%ch a!t%ch najlep$ích 
parcelách sa urodilo a# po 14,5 tony kuku-
ri&ného zrna z! hektára. Po&as na$ej tohto-
ro&nej augustovej náv$tevy mala kukurica 
na 280!ha zber e$te pred sebou. Poh'ad na 
porasty napovedal o!minimálne porovnate'-
nom v%sledku. Sója vlani sypala po 3,5 tony 
zo 187 ha a!slne&nica po vy$e $tyri tony zo 
156 ha.

Strojov% park kvalitatívne a! kvantitatívne 
pova#ujú v!Zatíne za dostato&n%. No v%kyvy 
po&asia a!&oraz krat$ie &asové úseky na op-
timálne pestovate'ské zásahy ich nútia posil-
)ova" jednotlivé technologické linky. Aj preto 
sa rozhodli kúpi" nov% postrekova& Horsch 
Leeb spolu s! traktorom John Deere a!kom-
bajn Claas Lexion 760. Investovali rovnako 
do strojov na spracovanie pôdy, nedávno 
pribudli Horsch Joker a!Terrano.

KONTAKT
SHR Franti!ek Szaxon
Hlavná"247
076 53 Zatín
Mobil: +421/ 905 494 299
e-mail: saxagro@gmail.com

V!mera po"nohospodárskej pôdy (SHR) 1 215 ha
Po#et stálych pracovníkov 7
V!nosy 1$605 917 eur
Zisk pred zdanením 270$601 eur

Claas Lexion 760 kúpili len nedávno pred zberom 
jesenn!ch plodín.

Franti"ek Szaxon s#man$elkou Teréziou. Za nimi z%ava: Peter, Annabella, 
Franti"ek a#Tomá".

Nová súprava zakúpená v#tomto roku, traktor John 
Deere a#postrekova& Horsch Leeb.
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Zeleninárstvo mô!e prudko rás"! 
Pestovatelia zo Senca majú recept

Úvahy o!tom, ako podporova" #peciálnu 
rastlinnú v$robu, sú v$bavou ka%dého 
vy##ieho #tátneho úradníka pôsobia-

ceho v!agrárnom sektore najmenej ostatn$ch 
desa" rokov. &ia', (asto (iny, ktoré by vyvr-
cholili #ir#ou ponukou slovenskej zeleniny na 
domácich a!mo%no aj zahrani(n$ch pultoch, 
pôsobia ako rétorické cvi(enia. Pod'a ná#ho 
najvä(#ieho pestovate'a zemiakov a!zeleniny 
– Juraja Ma(aja – nie je potrebné vym$#'a" 
zlo%ité schémy podpôr, ale prija" jednoduché 
a!stabilné opatrenia, ktoré navy#e nie sú fi-
nan(ne náro(né.

„Základn$ spôsob podpory produkcie 
ovocia a!zeleniny by mal vychádza" z!pod-
pory v$roby. To, samozrejme, v! rámci eu-
rópskej agropolitiky nie je úplne jednoduché. 
Existuje v#ak v$nimka, ktorá to umo%)uje, 
a!to formou podpory odbytov$ch organizácií 
v$robcov,“ hovorí Juraj Ma(aj, ktor$ spolu 
s!bratom Marekom a!sestrou Lenkou vlastnia 
rodinnú spolo(nos".

Sami Ma(ajovci sú za(lenení do odbyto-
vej organizácie, ktorú spotrebitelia poznajú 
od roku 2004 pod názvom Zeleninárska. 
Zdru%uje trinástich pestovate'ov, ktorí hos-
podária na trinás"tisíc hektárov pôdy. Jej 
ro(ná produkcia sa neustále zvy#uje a! za 
minul$ rok dosiahla 120-tisíc ton zemiakov 
a! zeleniny, ktoré okrem umiest)ovania na 
domácom trhu putuje aj do *eskej republiky 
a!Ma+arska.

Odbytové organizácie vznikali v! západ-
nej (asti Európy desa"ro(ia. Najmä v+aka 
nim doká%u tamoj#í farmári lacnej#ie nakúpi" 
vstupy a, naopak, drah#ie preda" svoju pro-
dukciu. Na Slovensku sme ich nástup nikdy 
naplno nezaznamenali. *asto vzbudzovali 
u! samotn$ch po'nohospodárov nedôveru 
a! nezáujem. Spája" sa do vä(#ích celkov 
sa nezdalo ani vzh'adom na ve'kos" na#ich 

po'nohospodárskych subjektov ako nevy-
hnutné.

Medzit$m západoeurópske odbytové or-
ganizácie farmárov stále silneli a!dnes nie je 
v$nimkou, ke+ ovládajú aj spracovate'ské 
prevádzky alebo organizujú pre svojich (le-
nov zahrani(n$ obchod. Ich produkty sa do-
stávajú na na#e pulty a!konkurova" im u% nie 
je iba otázkou podpôr na hektár, ale najmä 
na#e zaostávanie v!logistike.

Na trend západoeurópskych odbytov$ch 
organizácií najlep#ie reflektovali slovenskí 
zeleninári a!ovocinári, ktorí sú priamo v!ko-
munikácií s! maloobchodom. Dnes na Slo-
vensku existujú dve odbytové organizácie na 
ovocie, dve na zeleninu a!zemiaky a!+al#ie 
dve na zeleninu pestovanú v!skleníkoch.

„Predaj produkcie cez odbytové organi-
zácie rastie na Slovensku tempom pätnás" 
percent ro(ne. Kto nie je v!odbytovke, akoby 
to s! pestovaním ovocia alebo zeleniny ani 
nemyslel vá%ne. Na odbytové organizácie 
pritom vo v$raznej miere myslia aj opera(né 
programy Európskej únie. Tie ich financujú 
na základe ich tr%ieb,“ tvrdí Juraj Ma(aj.

Tento systém podpory je pritom v! Eu-
rópskej únii v$nimo(n$, ke+%e spolo(enstvo 
dvadsiatich siedmych #tátov dlhodobo ustu-
puje od podpory produkcie a!preferuje pod-
pory udr%ate'ného vidieka. V!prípade odby-
tov$ch organizácií v#ak hovoríme o!priamej 
podpore v$roby. *ím vy##ie tr%by odbytová 
organizácia dosiahne, t$m viac prostried-
kov mô%e (erpa" z! opera(ného programu. 
„T$mto spôsobom by mal odbytové orga-
nizácie financova" aj #tát, a!to dofinancová-
vaním opera(n$ch programov z! národn$ch 
zdrojov. Nehovoríme teda v! pravom slova 
zmysle o!podpore, ale skôr o!pô%i(ke, ktorú 
pestovatelia ovocia a!zeleniny cez svoje da-
ne a!odvody nasledujúci rok vrátia. Ak tr%by 
nezv$#ia, vy##iu podporu, samozrejme, ne-
dostanú,“ vysvet'uje Juraj Ma(aj.

Dnes sú z!podpôr z!opera(ného progra-
mu vy)até zemiaky. Dôvody je potrebné 
pod'a Ma(aja vidie" v!tom, %e vä(#ina zemia-
kov, ktoré sa v!Únii dopestujú, sú ur(ené pre 
priemysel. To v#ak nie je prípad Slovenska, 
ktoré ich produkuje najmä na konzum a!sadi-
vo. Juraj Ma(aj verí, %e aj táto na#a tradi(ná 
plodina sa do podpôr v! rámci opera(ného 
programu dostane.

„Tému zaradenia zemiakov do opera(né-
ho programu, ale aj národného dofinanco-
vania odbytov$ch organizácií komunikujeme 
s! aktuálnym vedením ministerstva. Pod'a 
na#ich prepo(tov by celková ro(ná v$#ka 
podpory z!národn$ch zdrojov mohla dosiah-
nu" #tyri milióny eur. Keby sa produkcia za 
pä" rokov zv$#ila o!100 percent, o! rovnaké 
percento narastie aj podpora,“ myslí si Juraj 
Ma(aj a!nazdáva sa, %e v!slovenskom zeleni-
nárstve sme dosiahli dno pred dvoma rokmi.

Dnes sa hrá o!to, aby sme dokázali pod-
pori" plynul$ rast produkcie ovocia a!zeleniny 
a!zlep#i" tak zahrani(no-obchodnú bilanciu. 
To, samozrejme, prinesie vä(#iu pestros" do 
ná#ho po'nohospodárstva a!samotnej kraji-
ny.

„Odrazili sme sa od dna a!verím, %e nám 
v!raste pomô%e aj #tát. O!domácu produkciu 
je záujem, ale zeleninárstvo je ve'mi nestále 
v! cenách a! preto sa ho mnohí pestovatelia 
obávajú. Tí, ktorí na #peciálnej rastlinnej v$-
robe postavili svoju existenciu, potrebujú ur-
(itú mieru istoty,“ uzatvára Juraj Ma(aj.

KONTAKT
Agroma!aj, a. s.
900 50 Krá"ová pri Senci 455
Predseda predstavenstva:
Ing. Juraj Ma!aj
Mobil: +421/ 903 256#680
e-mail: juraj.macaj@agromacaj.sk
www.zeleninarska.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 7 000 ha
V!mera zemiakov a zeleniny 2 500 ha
Po#et zamestnancov 500

Zeleninári zdru!ení v"odbytov#ch organizáciách doká!u jednoduch$ie realizova% finan&ne náro&né investície.

„Základn# spôsob podpory produkcie ovocia 
a"zeleniny by mal vychádza% z"podpory v#roby,“  
myslí si Juraj Ma&aj.
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Martin Ka!ur je úspe!n"  
aj v#aka spolupráci s$otcom

Mnohí po!nohospodári dokázali za 
svoj "ivot vybudova# úspe$n% pod-
nik, ale po nich nemal kto prebra# 

"ezlo. Na$#astie, nie je to prípad Ing. Ivana 
Ka&ura z' Michaloviec, ktor% nachádza vo 
svojom synovi Martinovi zdatného pokra&o-
vate!a. V' sú&asnosti hospodária spolo&ne, 
vo vzájomnej symbióze ako dve právne for-
my SHR a'MK AGRO, s.r.o. Vlani sa k'nim 
pridala aj dcéra Ing. Ivana Ka&ura Ing. Jana 
Nováková, ktorá pôsobí ako ú&tovní&ka pre 
obe firmy. Spolu obrábajú pribli"ne 1 500 ha 
a's'v%nimkou 18 hektárov trval%ch trávnych 
porastov je to v%lu&ne len orná pôda. Ur&itú 
&as# museli v'sú&asnosti vypusti# z'u"ívania 
pre stavbu plynovodu. Be"n%m obrázkom sú 
teraz v'chotári stavebné stroje, ktoré predelili 
viacero dovtedy ucelen%ch parciel.

Ivan Ka&ur pôsobil kedysi ako ekonóm na 
dru"stve v'Mal&iciach. Ekonomické zm%$!a-
nie a'dobre premyslené investície ho sprevá-
dzajú aj pri rozvíjaní vlastného podniku. V'ro-
ku 2002 prevzal hospodársky dvor v'miest-
nej &asti Michaloviec – Topo!anoch a'za&al 
obrába# pôdu v'okolí. Po pár rokoch získal 
v%raznú posilu: po návrate z'Anglicka v'roku 
2006 sa'do práce v'rodinnom podniku zapojil 
aj jeho syn Martin.

Tunaj$ie pôdy majú prívlastok #a"ké ílovi-
té. Dr"ia lep$ie vodu, ale v'da"divom období 
&as# polí zostáva nezriedka pod vodou, na 
&om má svoj podiel aj nedostato&ne fungu-
júci odvod(ovací kanál. O'pôdu sa v$ak vo 
firme starajú príkladne a'mnohí by sa mohli 
prís# sem u&i#. Ako jedni z' prv%ch na okolí 
za&ali vo vä&$om a'pravidelne podr%va#. Aj 
napriek vy$$ej nákladovosti, nedajú dopusti# 
ani na orbu. V' miestnych podmienkach ide 
o' rokmi osved&en% spôsob obrábania pôdy 
a'úrody to len potvrdzujú. Naposledy si pre-
vzali ocenenie za zrnovú kukuricu, vla(aj$ok 
jej priniesol umiestnenie v'prvej trojke najlep-
$ích pestovate!ov na celom Slovensku (vy-
hodnotenie NAJ na$e pole). Slu$né v%sledky 
zaznamenávajú aj pri in%ch plodinách. Stojí 

za t%m najmä svedomitá !udská práca a'ro-
zumné investovanie do vstupov. Na úspe-
choch má v%razn% podiel aj agronóm Ing. Mi-
chal Pavlo, ktor% je skuto&n%m odborníkom 
vo svojom remesle.

Martin Ka&ur si pochva!uje prácu v$et-
k%ch pracovníkov: „Máme stabilizovan% ko-
lektív zamestnancov, na ktor%ch sa vieme 
spo!ahnú# po odbornej aj !udskej stránke. 
V' rámci sociálneho programu zabezpe&uje-
me pre ka"dého z'nich raz ro&ne rekondi&n% 
pobyt v'kúpe!och, vrátane ich rodinn%ch prí-
slu$níkov.“

Najvä&$ia &as# v%mery podniku zabe-
rá ka"doro&ne p$enica, aktuálne 635 ha. 
V'poslednej "atve o&akávali, "e táto plodina 
dopadne lep$ie ako bol napokon kone&n% 
v%sledok. Ve!kou mierou k' tomu prispe-
la premno"ená divá zver. „Napríklad, ke) 
sme za&ali kosi# jednu 80-hektárovú parce-
lu, z' jednej strany sa ukazovala úroda vy$e 
6,5 t/ha. Ale ako sme kosili )alej smerom 
k' b%valému sadu, videli sme takmer holé 
vypasené miesta. Nakoniec to stla&ilo cel-
kov% priemer z'tejto parcely len na 4,2 t/ha. 
Vä&$inou sejeme osinaté odrody, hlavne pod 
lesmi,“ s' nechu#ou spomína Martin Ka&ur. 
Medziro&ne zv%$ili v' podniku plochu repky 
z' 80 na 140' ha, lebo je v%bornou predplo-
dinou a'dobre sa predáva na trhu. Tento rok 
pote$ila slne&nica, jednak úrodou okolo tri 
tony po hektári z'v%mery 185 ha, ale aj reali-
za&nou cenou.

Pri téme obchodovania s'agrokomodita-
mi Martin Ka&ur dodáva: „Pred"atevné zmlu-
vy robíme len ve!mi málo. V'tomto roku sme 
zakontrahovali iba slne&nicu so spolo&nos-
#ou RWA, prostredníctvom ktorej realizujeme 
a" 70 percent obchodov. Po podpise zmlu-
vy nastal neskôr cenov% posun na trhu, ale 
partneri dokázali na to korektne zareagova# 
k'vzájomnej spokojnosti. Repku sme preda-
li po "atve na Slovensku a' p$enicu od nás 
zvykne odobera# obchodn% partner z'Po!ska, 
pri&om &asto nemá problém uhradi# platbu 
predfaktúrou.“ K' sladovníckemu ja&me(u 
sa Martin Ka&ur rad$ej ani nechcel vyjadro-
va#. V'posledn%ch rokoch tejto problematike 
dobre rozumie asi ka"d% pestovate! v'okolí. 
Nesúvisí to ani tak s'pestovate!sk%mi v%sled-
kami, ale skôr s'nákupnou politikou regionál-
neho spracovate!a.

Moderné strojové vybavenie je základom 
na zvládnutie práce v'optimálnych agrotech-
nick%ch termínoch. V' tomto smere je firma 
plne sebesta&ná, len po&as zberu obilnín 
prichádzajú k' trom vlastn%m kombajnom 
pomáha# )al$ie dva a" tri. Za zmienku stojí, 
"e najstar$í 25-ro&n% John Deere vo firme je 
stále plne funk&n%, na &om má ve!k% podiel 
$ikovná obsluha. Hlavné práce na poli zvlá-
dajú s' traktormi od v%robcov Claas, Lam-
borghini, Same a' Valtra. Strojov% park naj-
nov$ie doplnil nov% traktor Claas Axion 850 

a'#ahan% postrekova& Hardi Navigator 3000 
spolu s'cisternou Pomot na dovoz vody. Pre 
budúcnos# sa hospodári pohrávajú s' my$-
lienkou vybudova# su$i&ku, ale ekonomická 
efektivita im zatia! vychádza len v' prípade 
spojenia viacer%ch po!nohospodárov.

KONTAKT
MK AGRO, s.r.o.
Letná 33/2876
071 01 Michalovce
Konate!: Martin Ka"ur
Mobil: +421/ 903 726 224
e-mail: mkagro1@gmail.com

V!mera po"nohospodárskej pôdy 683 ha
Tr#by 554$874 eur
Zisk po zdanení 190$372 eur

Na snímke z!ava: Martin Ka"ur a#traktorista Marián 
Nechtila.

Vla$aj%ie úrody kukurice zaradili spolo"nos& MK AGRO 
medzi troch najlep%ích pestovate!ov na Slovensku. 
Peknú úrodu nazna"ovali aj tohtoro"né porasty.

'peciálne li%ty zni(ujú straty pri zbere sóje. Túto 
plodinu mali vo firme na#280 ha, z#ktor)ch pozberali 
v#priemere po 3,5 t/ha.
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Z. Horváth: práca v!po"nohospodárstve 
je 365-d#ov$ nepretr%it$ koloto&

Na Slovensku sa súkromné hospodáre-
nie po transformácii dru!stiev a"re#ti-
túcii majetku v"drvivej vä$#ine za$alo 

rozvíja% v" rastlinnej v&robe. Pre t&ch, ktorí 
mali vlastnú pôdu, to bol najjednoduch#í a"in-
vesti$ne najmenej za%a!ujúci spôsob gazdo-
vania. Za$iatok súkromného hospodárenia 
Ing. Zoltána Horvátha z"Ve'kého Mederu sa 
datuje k"17. februáru 1992, ke( na základe 
vtedy platn&ch legislatívnych pravidiel si vy-
bavil povolenie súkromne hospodári% a"za$al 
gazdova% na vlastn&ch 70 hektároch pôdy, 
ktoré v" rámci re#titúcie dostala jeho rodina 
naspä% do vlastníctva a"u!ívania.

Jeho vz%ah k" pôde a" k" po'nohospodár-
stvu sa v#ak vytváral u! po$as mladosti. Hoci 
po roku 1950 jeho rodine skonfi#kovali skoro 
cel& majetok a"on mal rôzne %a!kosti a"nie-
ktor&ch odporcov, podarilo sa mu dosta% sa 
na po'nohospodársku vysokú #kolu v"Brne. 

Po jej ukon$ení za$al svoju profesionálnu 
dráhu ako zootechnik v"okolit&ch dru!stvách. 
Za$iatkom 80-tych rokoch to bolo v&znamné 
odvetvie, hlavne na juhu Slovenska dru!stvá 
boli silné, rozvinuté, aj on mal na starosti, ako 
spomína, napríklad vy#e tisíc kráv, 700 pras-
níc, 500 oviec, 30-tisíc nosníc, ba aj v$ely. 
Posledné jeho pôsobisko bolo dru!stvo v")i-
$ove, kde bol hlavn&m zootechnikom.

Za$iatky súkromného gazdovania boli 
%a!ké, k"vlastn&m pozemkom postupne pre-
najímal aj dokúpil (al#iu pôdu, tak!e v" sú-
$asnosti z" obhospodarovan&ch takmer 400 
hektárov má 130 ha u! vo svojom vlastníctve.

Aj on sa na za$iatku zameral na rastlin-
nú v&robu, a" to na tradi$né po'né plodiny 
(obilniny, kukurica) a"zeleninu. Tú mal na 20 
hektároch, kde pestoval mrkvu, petr!len, ci-
bu'u a"zemiaky. Ale po celkovom útlme slo-
venského zeleninárstva a"hlavne pri poklese 
realiza$n&ch cien na prelome tisícro$ia to 
po 10 rokoch vzdal. O"pár rokov neskôr sa 
rozlú$il aj s"chovom o#ípan&ch, ktor& po po-
$iato$nom ve'kom boome takisto prestal by% 
rentabiln&.

Zmenené podmienky nastolili po!iadavku 
h'ada% iné formy rentabilného hospodárenia. 
Na prelome tisícro$ia bola celá domáca !i-
vo$í#na v&roba v" útlme, niektoré e#te exis-
tujúce dru!stvá a" #tátne majetky sa zbavo-
vali svojich nerentabiln&ch stád. Ing. Zoltán 
Horváth v"tom $ase vycítil príle!itos% a"za$al 
postupne skupova% ponúkan& hovädzí doby-
tok. Pri na#om rozhovore bez rozm&#'ania 
sypal z" hlavy údaje o" po$toch nakúpen&ch 
zvierat s" presn&mi dátumami aj miestami, 
odkia' pochádzali, ako aj o"ich cenách. A"ke( 
otvoril svoj denník, záznamy potvrdili doslov-
ne jeho informácie.

Po získaní priestorov na hospodárskom 
dvore b&valého #tátneho majetku vo Ve'kom 
Mederi ich postupne rekon#truoval a"pripra-
vil vhodné priestory, kde umiestnil dobytok. 
Zvieratá sú v"ma#taliach s"v&behmi, dojenie 
prebieha v" automatickej dojárni. V" sú$as-
nosti z"vy#e 400-kusového stáda je 180 kráv 
a"58 vysokote'n&ch jalovíc, ktoré zabezpe$u-
jú pravideln& príjem finan$n&ch prostriedkov. 
Diplomy a"uznania na stene jeho kancelárie 
dokazujú, !e dosiahnuté v&sledky sú podlo-
!ené dlhodobou odbornou prácou a"vysokou 
v&konnos%ou zvierat.

Zoltán Horváth sa pos%a!uje, !e hoci rast-
linná v&roba je podriadená potrebám !ivo-
$í#nej, sú$asná v&mera jeho farmy nepokryje 
celkové po!iadavky stáda na krmivo. Preto 
je núten& aj v"rámci vzájomn&ch dohôd s"in&-
mi subjektmi zabezpe$i% krmivo ako plácu 
za slu!by vykonané s" jeho po'nohospodár-
skymi strojmi. Spo$ítal si, !e by si potrebo-
val prenaja% (al#ích 200 hektárov pôdy, aby 
zabezpe$il samozásobenie s"krmovinami. No 
napriek vyhláseniam a" verejn&m prís'ubom 

o"mo!nostiach prenájmu #tátnej pôdy neve-
rí, !e v"doh'adnom $ase sa to podarí. Pritom 
cena pôdy a" nájomné za jeho u!ívanie ne-
ustále stúpa.

V" roku 2008 v" rámci projektu podpory 
z" európskych fondov sa farmárovi podarilo 
nielen kompletne obnovi%, ale aj zve'adi% svoj 
strojov& park, v"ktorom nech&bajú vysokov&-
konné traktory, kombajny, reza$ka, stroje na 
balenie slamy ako aj moderné zavla!ova$e. 
S"t&m doká!e obrobi% nielen svoje polia, ale 
poskytova% slu!by v"okolit&ch podnikoch.

„Moje krédo, ktoré som si osvojil od jed-
ného môjho b&valého nadriadeného, je: ke( 
je potrebné, postav sa hoci aj na hlavu, ale 
osta* v!dy solventn&. Toho som sa sna!il 
dr!a% aj v" %a!k&ch $asoch, a"mô!em s" $is-
t&m svedomím vyhlási%, !e okrem bankám 
nikomu ni$ nedlhujem,” kon#tatuje Zoltán 
Horváth.

O" budúcnosti tohto ve'a skú#aného od-
vetvia v#ak nemá !iadne ilúzie. Jeho slabú 
v&konnos% potvrdzuje pribli!ne 30-percentné 
zastúpenie domácich v&robkov na domácom 
trhu, enormn& dovoz potravín, $o by sme si 
mohli sami dopestova%, dochova%, pritom 
realiza$né ceny sú neisté a"kolí#u pod'a ne-
vypo$ítate'ného vzorca. Len v"duchu si Zol-
tán Horváth !elá, aby nasledujúca generácia 
mlad&ch po'nohospodárov u! získala také 
podmienky a"celospolo$enské uznanie, kto-
ré tomuto odvetviu za 365-d*ov& nepretr!it& 
koloto$ tvrdej práce právom patrí.

KONTAKT
Ing. Zoltán Horváth, !HR
Dubova 2030/13
932 01 Ve"k# Meder
Mobil: +421/ 905 641 351
e-mail: dubova100@gmail.com

V!mera po"nohospodárskej pôdy 398 ha
Po#et zamestnancov 14
Stav hospodárskych zvierat 413 ks
Z$toho po#et kráv 180 ks

Te!atá sú v"pohode vo svojich kotercoch.

Diplomy a"ocenenia na stene kancelárie Ing. Zoltána 
Horvátha sú uznaním jeho dlhoro#nej odbornej práce.

Vysokov$konn$mi strojmi doká%e obhospodarova& 
nielen vlastné pozemky, ale poskytova& slu%by aj 
ostatn$m partnerom.
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SEMA H! !aká na pozemkové 
úpravy – mô"u ju posunú# dopredu

Otec Marian Halme!, 
konate" a# riadite" 
spolo$nosti, a# syn 

Martin Halme!, v%robn% 
riadite", svorne vníma-
jú rok 2019 v# spolo$nosti 
SEMA H& v# Sládkovi$ove 
ako slu!n%. Aj ke' sa v%-
sledkami vy!plhali do prvej 
desiatky rebrí$ka TOP 100, 
hovoria, (e b%valo aj lep!ie. 
„Napríklad v#roku 2009 sme 
dosiahli 9-tonové úrody zr-
novej kukurice. Podot%kam, 
(e v# ekologickom hospo-
dárení. Také sa ukazujú aj 
v# tomto roku. Vlani to bolo 
menej,“ zaspomínal si Ma-
rian Halme!.

Vla)aj!ie bioprodukty 
predávajú e!te teraz pred 
zberom tohtoro$nej úrody, 
ale dostávajú za ne o# treti-
nu menej pe)azí. Je to vraj 
aj t%m, (e v#Nemecku pod-
statne vzrástol po$et ekologick%ch farmárov 
a# vlani mali v%bornú úrodu. Pritom SEMA 
H& vyvá(a svoju bioprodukciu preva(ne do 
Nemecka. „Ale nepotiahne nás to k#ekono-
mickému dnu. Hoci dostávame v#sú$asnom 
období menej za zrnovú biokukuricu, jej cena 
je tak $i tak podstatne vy!!ia ako konven$nej 
produkcie,“ dop*)a otca Martin a#otec e!te 
pridáva pár my!lienok: „Vy!e 20 rokov sa 

venujeme bioprodukcii a# prv%krát klesla jej 
cena. Spravilo nám to síce tro!ku !krt cez 
rozpo$et, ale (i+ sa dá.“ Pre(ili aj vla)aj!ie 
ne!+astie, ke' im na jese) zhorel rovno na 
poli kombajn. „Po$as zberu slne$nice, hne' 
ráno, po hodine prevádzky... Nemám $o vy-
t%ka+ obsluhe, lebo v!etci chlapci sa doslova 
uká(kovo starajú o#zverenú techniku. Prí$ina 
sa v!ak nezistila,“ vysvet"uje Marian Halme! 
udalos+, ktorá im dlho nedávala spáva+.

,ím to je, (e v#Sládkovi$ove vedia dopes-
tova+ vysoko kvalitnú bioprodukciu a#pritom 
dosiahnu+ aj vysoké úrody a# doká(u nimi 
konkurova+ konven$n%m po"nohospodá-
rom? „Nie je to (iaden zázrak, iba sme vsadili 
na skúsenosti a# tradície a#doplnili moderné 
poznatky,“ vraví Marian Halme!. Tradi$ná 
technológia, pravidelné striedanie plodín na 
pôde, to je pod"a neho alfa a#omega v#celom 
ekosystéme. Je pritom vylú$ené sia+ kukuri-
cu po kukurici, p!enicu po p!enici a#podob-
ne. Ale je to aj striedanie plodín $i u( v#rámci 
!tvorhonového osevného postupu alebo iné-
ho tak, ako to robili na!i dedovia. „Ve' na!i 
predkovia ani hnojivá nepou(ívali, ani ché-
miu. Nebola. Maximálne, $o si ja pamätám, 
chodili s# vypichovadlami do obilnín, najmä 
do ja$me)ov vypichova+ pichlia$ ro"n%. To 
bolo v!etko,“ kon!tatuje Marian Halme!.

Teda dokonalé poznanie postupov a#sys-
témov na poli, odbornos+ a#poctivá robota je 
zárukou dobr%ch v%sledkov. To je ten zázrak, 
vravia unisono Halme!ovci.

Pravda, v#minulosti neboli 6-tonové úro-
dy, boli ni(!ie, aj odrody plodín neboli vy-
!"achtené ako dnes. Ukazuje sa, (e poznanie 
minulosti prispieva k#úspechu v#sú$asnosti. 
,o v!ak obidvoch mana(érov trápi najviac, 
je zna$ne rozdrobená pôda, na ktorej hospo-

dária. „Máme 700 zmlúv s#vlastníkmi, tak(e 
keby sme aj chceli zmeni+ rozsiahle mono-
kultúrne parcely na men!ie, ako prosí po"-
nohospodárov teraj!í minister Ján Mi$ovsk%, 
$i vysadi+ nové vetrolamy alebo biokoridory, 
rozdrobené vlastníctvo nás brzdí,“ vysvet-
"uje Marian Halme!. Iste, ve' vetrolamy, 
nové biokoridory $i po"né cesty olemova-
né drevinami – to sú pod"a na!ich zákonov 
stavby. A#pod"a existujúcej legislatívy stava+ 
mô(e iba vlastník na vysporiadanej pôde. 
V# spolo$nosti v!ak vysádzajú dreviny po-
zd*( jestvujúcich po"n%ch ciest. Vlani vysadili 
1 600 kanadsk%ch topo"ov, predt%m 2 000 
bezalergénnych drevín a# tie stromky, ktoré 
vysadili pred !tyrmi – piatimi rokmi, u( vytvo-
rili prekrásnu aleju v#prírode. Pod"a Mariana 
Halme!a treba pokra$ova+ v# pozemkov%ch 
úpravách a#sce"ovaní pôdy, súbe(ne zmeni+ 
legislatívu tak, aby dedenie pôdy nevyvolá-
valo 'al!ie drobenie. „Ale aj podpory treba 
nasmerova+ do v%stavby nov%ch biokorido-
rov a# alejí, ktoré by premenili ve"ké mono-
kultúrne celky na men!ie, prírode (i$livej!ie 
parcely. Teda (iada sa vytvori+ podmienky 
na to a# potom minister nemusí prosi+, iba 
kontrolova+, $i sa zákony uplat)ujú v#praxi,“ 
kon!tatuje Marian Halme!.

KONTAKT
SEMA H!, s.r.o.
Nov" Dvor 1862
925 21 Sládkovi#ovo
Konate$: Ing. Marian Halme%
V"robn" riadite$: Ing. Martin Halme%
Tel.: +421/ 31/ 7841 721
Fax: +421/ 31/ 7841 923
sekretariat@sema.sk
www.sema.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1 300 ha
Produktivita práce na pracovníka 33#058 eur
Zisk pred zdanením 714#949 eur

Kontrola porastu biorepky, v!pozadí novovysaden" 
vetrolam topo#a $ierneho.

Otec Marian Halme% a!syn Martin Halme% tvrdia, &e pozemkové úpravy 
a!zmena sú$asnej legislatívy oh#adne dedenia pôdy by mohla nielen ich 
firmu posunú' dopredu.

U!Halme%ovcov vyrastá (al%ia generácia biofarmárov.
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AGROMIX Sedliská – návrat 
z!Austrálie k!rodinnej tradícii ovocinárstva

Ovocinárskych podnikov nemáme na 
Slovensku ve!a a"smerom na v#chod 
ich po$etnos% e&te ubúda. Svetl# prí-

klad, navy&e úspe&ne sa rozvíjajúci v'aka 
práci 'al&ej generácie, nájdeme ne'aleko 
mesta Vranov nad Top!ou. Ovocinárstvo je 
s"touto oblas%ou spojené u( stáro$ia. Tunaj-
&ie úrodné nivné pôdy v"nadmorskej v#&ke 
160 metrov slú(ili v"minulosti na pestovanie 
ovocia a"zeleniny pre &!achtu, (ijúcu na hra-
de )i$va.

Po$as minulého re(imu tu nastal roz-
mach ovocinárstva najmä v"70. rokoch, ke' 
bol zalo(en# &tátny podnik Stupava. Jeho 
úlohou bola produkcia surovín pre mraziar-
ne, &krobárne, konzervárne a"liehovary. Pat-
rilo k"nemu 12 stredísk, medzi nimi aj závod 
vo Vranove nad Top!ou. Ten sa spájal s"oso-
bou Pavla Vagaského, ktor# tam pôsobil 
ako riadite!. V"spolupráci s"prof. Hri$ovsk#m 
zakladali plantá(e drobného ovocia. Jaho-
dy tu mali v"tom období dokonca na ploche 
25" ha. Zmena nastala po roku 1990, ke' 
do&lo k"re&titúciám a"neskôr k"likvidácii pod-
niku. Pavlovi Vagaskému v&ak ovocinárstvo 
prirástlo k"srdcu, r#chlo sa preto prispôso-
bil nov#m podmienkam a" za$al podnika%. 

Najprv pri Doma&i, v" rekrea$nom stredisku 
Dobrá. )oskoro pres%ahoval podnikanie 
do lokality, kde sídli spolo$nos% dodnes. 
Prenajal si pozemky pod hradom )i$va 
v" Sedliskách, kde hospodárilo kedysi JRD 
Tovarné. V"roku 1996 tak vznikla spolo$nos% 
AGROMIX v#robno-obchodná spolo$nos%, 
s.r.o., Sedliská, ktorá za$ala hospodári% na 

38 ha.
Pavla Vagaského mô(e-

me smelo ozna$i% za jed-
ného z" najv#znamnej&ích 
priekopníkov ovocinárstva 
na v#chode Slovenska 
v"posledn#ch desa%ro$iach. 
Ostatn#ch 10 rokov po *om 
postupne preberá opraty 
riadenia jeho dcéra Rená-
ta a" ako mô(eme vidie%, 
krá$a pevne v" otcov#ch 
&!apajach. Jej (ivotn# prí-
beh nie je pritom spät# len 
s"rodinn#m hospodárstvom 
v"Sedliskách. Dokonca, pô-
vodne ani neplánovala spo-
ji% svoj (ivot s"po!nohospo-
dárstvom, preto vy&tudova-
la investi$né bankovníctvo 
na univerzite v" Austrálii. 
Po 10 rokoch sa Renáta 
Vagaská rozhodla opusti% 
finan$ne zaujímavú prácu 
v" banke a" dala prednos% 
Sedliskám pred Sydney. 
Za$iatky boli po návrate 
%a(&ie, ale pri odvá(nej&ích 
investi$n#ch rozhodnutiach 
jej skúsenosti z" 'alekého 
sveta pomohli.

Spolo$nos% bola prvá 
zo &irokého okolia, ktorá 
za$ala ponúka% samozber 
jahôd. Na za$iatku vä$&ina 
produkcie smerovala na 
spracovanie do mraziarní, 

ale postupne záujem tohto odberate!a kle-
sal, tak padlo rozhodnutie zamera% sa"viac 
na ponuku $erstvého ovocia. „Posledn#ch 
pä% rokov zaznamenávame enormn# záujem 
o" samozbery. Ide predov&etk#m o" jahody, 
ktoré pestujeme takmer na 5 hektároch. 
Denne mávame aj tisíc !udí a"vtedy sa %a(&ie 

dostávame aj my do firmy,“ 
hovorí Renáta Vagaská. 
V"tomto roku priamo na poli 
predali pribli(ne 70 percent 
jahôd. Na samozber po-
núkajú tie( vi&ne, brosky-
ne, jablká. Vysadené sú aj 
marhule, slivky a"najnov&ie 
majú v" Sedliskách aj hek-
tár malín. „Na&ím hlavn#m 
cie!om je ponúka% !u'om 
$erstvé regionálne ovocie 
a" zeleninu, ktorej pesto-
vanie taktie( roz&irujeme. 
Napríklad predávame $er-
stvo nasekanú kapustu na 
kvasenie a"roz&irujeme plo-
chu zemiakov. Chceme si 
na'alej zachova% charakter 
domácej remeselnej v#roby 

a"zárove* ponúka% pestr# sortiment. Nemá-
me (iadny problém poradi% záhradkárom so 
starostlivos%ou o" ovocné stromy a" podob-
ne,“ dodáva konate!ka spolo$nosti. V"Sed-
liskách vnímajú svoje sady aj ako priestor 
na náv&tevu rodín s"de%mi. Mô(u tak spoji% 
nakupovanie s"prechádzkou v"prírode.

Ovocie a" zelenina zaberajú v" podniku 
20 hektárov, na zvy&nej v#mere pestujú 
klasické plodiny ako p&enica, repka $i só-
ja. Na malej ploche majú e&te slne$nicu na 
roz&írenie sortimentu vo vlastnej farmárskej 
predajni o" krmivo pre vtákov. Okrem toho 
$oraz $astej&ie vidie% stánok AGROMIX aj 
na farmárskych trhoch v"okolit#ch mestách, 
vrátane krajsk#ch miest Ko&ice a" Pre&ov. 
Prostredníctvom programu +kolské ovocie 
obohacujú taktie( jedálni$ek &tudentom zo 
60 &kôl v"kraji. V"blízkej budúcnosti plánujú 
investova% do finalizácie, u( $oskoro si tak 
budú môc% !udia pochutna% na d(emoch ale-
bo ovocí su&enom mrazom. Sadenice drob-
ného ovocia, najmä malín, patria tie( do ich 
ponuky.

Tento rok je pozna$en# opatreniami v"sú-
vislosti s"pandémiou koronavírusu. Je to aj 
akási &anca na to, aby sme si za$ali viac vá-
(i% na&ich po!nohospodárov, produkujúcich 
zdravé a" $erstvé potraviny. V" Sedliskách 
sme na&li vzorn# príklad, poskytujúci navy&e 
v"hlavnej sezóne prácu a( 50 !u'om.

KONTAKT
AGROMIX v!robno-obchodná 
spolo"nos#, s.r.o.
094 09 Sedliská 367
Konate$ka:  
Ing. Renáta Vagaská, MBA
Mobil: +421/%905%566 906
Tel.: +421/ 57/ 4476 181
e-mail: vagaskarenata@hotmail.com

V!mera po"nohospodárskej pôdy 230 ha
Po#et stálych pracovníkov 20
Tr$by 439%817 eur
Zisk po zdanení 62 263 eur

Pavol Vagask! mô"e by# právom hrd! na dcéru Renátu, pod ktorej vedením 
sa $alej úspe%ne rozvíja rodinná spolo&nos#.

Spod hradu 'i&va pochádza kvalitné ovocie, o(&om sa presvied&a &oraz viac 
)udí. Na popularite tu získavajú aj samozbery jahôd, brosk!*, vi%ní a(jab+k.
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Zdenek !ernay:  
farmára na poli nikto nenahradí

Od novembra 1989 uplynulo tridsa! 
rokov a" Slovensko sa nanovo zapo-
dieva sebesta#nos!ou a"potravinovou 

bezpe#nos!ou. V" d$och ve%k&ch spolo#en-
sk&ch zmien sotva komu zi'lo na um, (e 
krajina, ktorá mala jednu zo základn&ch exis-
ten#n&ch otázok u( vyrie'enú, sa k"nej bude 
nanovo vraca!. Jej naliehavos! pripomenula 
tohto roku celosvetová pandémia koronakrí-
zy, ktorá ukázala problémy po%nohospodár-
stva a"zranite%nos! krajiny v"plnej nahote. Ako 
vlastne )alej?

Pozrime sa na príbeh seneckého farmára 
Zdenka *ernaya. Tento mu( posledn&ch 30 
rokov nezahá%al a"ukázal, ako sa od základov 
buduje prosperujúci po%nohospodársky pod-
nik. Stavil na moderné technológie, ucelené 
plodinové systémy, podporené efektívnymi 
závlahami, skladové hospodárstvo s"finalizá-
ciou dorában&ch produktov. A"hoci z)aleka 
nehospodári na najúrodnej'ích pôdach Slo-
venska a"ka(doro#ne zápasí s"#oraz vä#'ími 
extrémami v"po#así, najmä dlh&mi obdobia-
mi sucha, jeho bilancia je aktívna.

V" #om spo#íva jeho umenie? Pred nie-
ko%k&mi rokmi nav'tívila jeho farmu skupina 
po%nohospodárskych novinárov zo západnej 
Európy. Niektorí boli na Slovensku v" roku 
1995, ke) e'te len vznikali súkromné hospo-
dárstva. O"viac ako desa!ro#ie neskôr zostali 
zasko#ení z"toho, #o im ukázal seneck& far-
már Zdenek *ernay. Ke) uvideli jeho sklado-
vé hospodárstvo s"pozberovou úpravou ze-
miakov a"cibule, ktoré na konci linky vychá-
dzali v" rôznych spotrebite%sk&ch baleniach, 
traktorov& a"kombajnov& park, stroje na prí-
pravu pôdy, skon'tatovali, (e takto vyzerajú 
'pi#kové farmy v"Holandsku. Zasko#ení v'ak 
boli najmä ve%kos!ou podniku. Obrába! pôdu 
na v&mere poldruha tisíc hektárov sa vymk&-
nalo ich chápaniu.

A( postupne si za#ali uvedomova!, (e 

Slovensko s" jeho dramatickou minulos!ou 
z" obdobia rokov 1948 a( 1989 vníma po%-
nohospodárstvo inak, (e aj návrat ku klasic-
kej rodinnej farme a" k" podnikaniu na pôde 
chápe inak. Vypadli dve generácie ro%níkov 
a" iniciatívy sa chopili %udia, ktorí boli obda-
rení talentom organizova! v&robu v"in&ch ne( 
klasick&ch mierkach, aké poznala západná 
Európa.

Práve *ernayova farma ukazuje, (e 
podnik, ktor& vybudoval, je schopn& rie'i! 
sebesta#nos! aj v" t&ch najcitlivej'ích pro-
duktoch. Ve) v" spomínan&ch zemiakoch 
predstavuje nielen slovenskú, ale aj európ-
sku pestovate%skú 'pi#ku. To isté platí pri ci-
buli, rovnako repke, cukrovej repe a"kukurici. 
V"posledn&ch rokoch sa Zdenek *ernay za-
radil aj medzi najlep'ích producentov osiva 
kukurice. Je to delikátna agronomická práca, 
kde treba zvládnu! na chlp presne tú #i onú 
operáciu.

Pri rozhovoroch s"po%nohospodármi príde 
v(dy re# na to, ak& bol priebeh po#asia. Zde-
nek *ernay patrí medzi t&ch, ktor& prostred-
níctvom závlah doká(u prekona! aj najvä#'ie 

obdobia sucha. K&m inde sa závlahová sú-
stava rozpadala, on ju dokázal udr(a! a"zve-
%a)ova!, a" to aj za cenu vlastn&ch investícií 
do morálne a"fyzicky zastaran&ch #erpacích 
staníc. Tam, kde zlyhával 'tát, stál so svojou 
(eleznou vô%ou, technick&m a"organiza#n&m 
talentom tento chlapík.

Po dlh&ch rokoch 'tátneho otá%ania sa 
do#kal toho, (e kone#ne rezort vypísal sú!a( 
na obnovu závlah. V"sú!a(i nemohol Zdenek 
*ernay so svojimi komplexn&mi programami 
neobstá! a" teraz realizuje modernizáciu za 
600-tisíc eur. Sú v" tom zahrnuté závlahy li-
neárne, pivoty aj moderné pásové súpravy. 
V&sledkom bude zv&'enie denného v&konu 
zavla(ovania zo sú#asn&ch 100 na 150 hek-
tárov pri dávke 30 milimetrov.

Pokia% nebudeme ma! takto vybudo-
vané hospodárstva, márne budeme sníva! 
sen o"sebesta#nosti. Klimatické podmienky 
nebudú lep'ie, ale skôr sa budú zhor'ova!. 
Nestoja v'ak ani technológie, priebe(ne sa 
inovujú a"ich vyu(itím mo(no dosiahnu! sta-
bilitu i"rast produkcie. Zdenek *ernay v"tejto 
súvislosti akoby mimochodom podotkne, 
(e ak prv priná'ala rentabilitu 7-8 tonová 
úroda kukurice z"hektára, dnes to musí by! 
10-11"ton. To v'ak chce pravidelne moderni-
zova!, a"to"pri v'etk&ch plodinách.

Tak napríklad pri zemiakoch stavil na 
uskladnenie v"dreven&ch kontajneroch s"ob-
jemom 1,3 kubického metra. Dovedna 1 200 
dební zjednodu'í manipuláciu so zemiakmi 
a"umo(ní vyu(i! kubatúru skladov. Moderni-
zácia sa na seneckej farme Zdenka *ernaya 
odohráva v"5-7 ro#n&ch cykloch. To umo(-
$uje dr(a! krok s"jednotliv&mi inova#n&mi vl-
nami a"by! produktívnym a"efektívnym.

Mnohé zásahy, ktorá do ekonomiky vná-
'a 'tát, v'ak podnikanie na pôde viac kom-
plikujú, ako u%ah#ujú. Zdenek *ernay nie je 
jedin&, #o kritizuje príplatky za soboty, nede-
le, sviatky, ktoré predra(ujú prácu, lebo jej 
zv&'enie sa nepremieta do ceny samotn&ch 
produktov. „Som za rast miezd, ale treba to 
robi! ako v"západnej Európe, v"Po%sku #i Ma-
)arsku prostredníctvom da$ov&ch ú%av a"vô-
bec lep'ou politikou odvodov,“ vysloví názor 
svoj i"kolegov.

Farmár je hrá#om na svojom poli a"'tát na 
svojom. Na !ahu je 'tát, aby v'etky zmeny, 
ktoré sa odohrali v" slovenskom po%nohos-
podárstve, analyzoval a" ucelenou politikou 
vy'iel v"ústrety podnikav&m po%nohospodá-
rom. Tí, ako ukazuje Zdenek *ernay, vedia 
príle(itosti premie$a! na dobre prosperujú-
ce podniky. Viacnásobn& laureát Top Agro 
skon#il aj v"jubilejnom 25. ro#níku na medai-
lovej pozícii a" potvrdil, (e patrí medzi elitu 
slovenského po%nohospodárstva.

KONTAKT
Zdenek !ernay, SHR
Slne"ná 4
903 01 Senec
Mobil: +421/ 905#905 962
e-mail: info@cernay.sk
www.cernay.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1 601 ha
Po#et pracovníkov 42
Obrat  4$309$401 eur
Produktivita práce na pracovníka 102$605 eur
Zisk 247$313 eur

Úspe!n" farmár Zdenek #ernay.

Leteck" záber na moderne vybudovanú farmu #erven" majer.
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AGROSPOL prispieva aj k!rozvoju 
obcí vo svojom chotári

AGROSPOL Michalovce nie je v!rebrí"-
ku TOP Agro #iadnym nová"ikom, do-
konca dva krát sa umiestnil na abso-

lútnom vrchole. Vtedaj$ie finan"né odmeny, 
ktoré patrili k!oceneniu najlep$ích, si spolo"-
nos% nenechala doma. Vedenie sa rozhodlo 
posunú% peniaze &alej, ba e$te k! nim "osi 
aj pridali a! odovzdali starostom obcí, v! ka-
tastroch ktor'ch obrábajú pôdu. Zástup-
covia miestnych samospráv dostali jedinú 
podmienku – tieto peniaze vyu#i% na vybu-
dovanie detsk'ch ihrísk. Tento u$(achtil' 
"in bol jedn'm z!bodov programu vla)aj$ích 
osláv 10. v'ro"ia, odkedy prevzal spolo"nos% 
teraj$í majite( Daniel Kraus, pochádzajúci 
z! Nemecka. Hlavnou my$lienkou podujatia, 
konajúceho sa v!priestoroch hospodárskeho 
dvora v! *e"ehove, bolo po&akovanie maji-
te(om pôdy, ktorí ju zverili do starostlivosti 
AGROSPOLU. Z! vy$e 1 200 náv$tevníkov 

tvorili zna"nú "as% deti. Práve tie si odniesli 
domov ur"ite najviac zá#itkov z! mno#stva 
pripraven'ch atrakcií. „Pomoc obciam, pod-
pora kultúrnych a!$portov'ch podujatí nie je 
u! nás len v'nimka, spätá s! na$im v'ro"ím. 
Podporu miestneho regiónu pova#ujeme za 
prirodzenú sú"as% ná$ho podnikania a!chce-
me si upev)ova% dobré vz%ahy s!okolím,“ ho-
vorí Daniel Kraus.

Pri hodnotení posledn'ch dvoch pesto-
vate(sk'ch ro"níkov za"ne D. Kraus u# po-
merne dobrou sloven"inou spomína% najmä 
v'razné jarné sucho. V! minulom roku tie# 
doslova vybuchli p$enice v!miestnom regió-
ne, pri"om hlavn'm dôvodom bol kalamit-
n' v'skyt $kodcov prená$ajúcich vírusové 
choroby. Vlani na jese) preto vo firme za-
siali odrody rezistentné vo"i t'mto vírusom 
a! hektárov' priemer tento rok vysko"il na 
osem ton. V! poslednej #atve zberali rep-

ku v! priemere po 3,7 tony 
z! hektára, a! to z! plochy 
500 hektárov. „Repku de-
sikujeme len zriedka, v!ne-
vyhnutnom prípade. Tesne 
pred zberom u# nechceme 
aplikova% chémiu, preto#e si 
uvedomujeme ve(ké riziko 
vzniku reziduí v!komodite,“ 
pridáva ekologick' poh(ad 
Daniel Kraus. V! septembri, 
pri písaní toho "lánku, bol 
v! plnom prúde zber sóje 
a!s!kukuricou v!spolo"nosti 
len za"ínali. Pri sóji sa mohli 
pochváli% úrodou okolo $tyri 
tony z! hektára. A! to ju ak-
tuálne pestujú a# na 1 100 
hektárov, "o je pravdepo-
dobne najvä"$ia v'mera na 
Slovensku. Za"iatok zberu 
kukurice dáva predpoklad, 
#e sa nap+)a o"akávania na 
priemernú hektárovú úrodu 
13 ton na!celkovo zasiatych 
tisíc hektárov.

V!podniku ka#d' rok tes-
tujú aj iné plodiny a!odrody 
na men$ej ploche. Ak sa 
osved"ia, nasledujúci rok 
roz$irujú ich pestovanie. 
Naposledy vyskú$ali ra# na 
60 ha, ale po sklamaní u# 
pokra"ova% nebudú. Rov-
nako sa neosved"il bôb na 
25 ha, ten museli po napad-
nutí chorobami len zmul-
"ova%. *iastkov' neúspech 
ich v! pokusníctve neodrá-
dza a! najnov$ie zaradili do 
osevného postupu $paldo-
vú p$enicu a!na men$ej v'-
mere ovos.

V!priebehu tohto a!budúceho roka plánujú 
vymeni% v$etky traktory za nové. Obmie)a% 
%a#né prostriedky sa sna#ia ka#dé tri roky, 
len v! sú"asnosti majú ro"n' "asov' sklz. 
*oskoro napríklad nahradia pásov' traktor 
Case IH Quadtrac 620 dvomi nov'mi Fendt 
1050. Pribudne taktie# novinka od v'robcu 
Claas, kombajn Lexion 8700. Osobitou té-
mou je pôda, do ktorej neustále investujú 
a! postupne zúrod)ujú vhodn'mi spôsobmi 
obrábania. Za 10 rokov si v$imli zmenu jej 
$truktúry, teraz je v!nej ove(a vä"$í #ivot, po-
"et dá#&oviek sa mnohonásobne zv'$il.

Pod AGROSPOL patrí aj ubytovacie 
a!stravovacie zariadenie Slne"n' dvor pria-
mo v! Michalovciach. Kapacitu majú vä"$i-
nou plne obsadenú, "o je zásluha vysokého 
$tandardu slu#ieb potvrden' aj hodnotením 
známej stránky booking.com.

Na záver si Daniel Kraus neodpustí po-
známku: „Po(nohospodári by mali viac dr-
#a% spolu, preto#e ak budeme vystupova% 
len jednotlivo, pre ka#dého to bude %a#$ie,“ 
prízvukuje. Vzápätí sa vracia k!témam, ktor'-
mi #ije jeho spolo"nos%. „Sme ve(k' podnik, 
sna#íme sa kupova% pôdu, aby sme mali is-
totu do budúcnosti. Zameriavame sa priorit-
ne na nákup v!na$om chotári, teda pôdu, na 
ktorej hospodárime. Samozrejme, stáva sa, 
#e predávajúci si dá podmienku preda% v$et-
ko a!pritom to zah,)a aj pozemok u!na$ich 
susedov. V!sú"asnosti takto vlastníme vy$e 
300 ha, ktoré sme na&alej ponechali v!u#íva-
ní in'm po(nohospodárom,“ vysvet(uje. A!ne-
zabudne zdôrazni%: „Za najvä"$iu hodnotu 
firmy pova#ujeme na$ich zamestnancov. 
Mzdy preto zvy$ujeme medziro"ne viac ako 
je priemer v!hospodárstve. Dlhodobo stabil-
n' kolektív utu#ujeme aj spolo"n'mi v'letmi, 
ka#doro"nou oslavou po ukon"ení sejby, #a-
tvy a!nech'ba ani viano"né posedenie.“

KONTAKT
AGROSPOL, s.r.o., Michalovce
072 11 !e"ehov 150
Konate#: Daniel Kraus
Tel.: +421/ 56/ 6490 202
e-mail.: info@agrospol-cecehov.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 3 965 ha
Po#et stálych pracovníkov 28
Tr$by 3%949%604 eur
Zisk po zdanení 632%815 eur

Vla!aj"ích osláv 10. v#ro$ia AGROSPOLU sa zú$astnilo vy"e 1 200 %udí. 
Sú$as&ou bolo aj vystúpenie dychovej hudby priamo z'Nemecka.

Daniel Kraus apeluje na vä$"iu spoluprácu medzi 
po%nohospodármi.

Sóju zberali tento rok z'1 100 ha. Do zberu nasadili naraz pä& kombajnov, 
k'vlastn#m sa pridali (al"ie na v#pomoc od MVDr. Jozefa Karcha.



Pre svojho najbli!"ieho autorizovaného predajcu
spolo#nosti Bridgestone nav"tívte na"e webové stránky.
Bridgestone je v sú!asnosti najvä!"í v#robca pneumatík 
a$gumárensk#ch v#robkov na svete.

Bridgestone Europe NV/SA, organiza!ná zlo%ka Slovensko
Ivan Kamensk$, tel. 0911 983 240  
ivan.kamensky@bridgestone.eu, www.bridgestone.eu

Bridgestone dlhodobo patrí k najvä!"ím v#robcom pneumatík 
a gumárensk#ch v#robkov na svete.

 Extra wear-resistant compound. Extra-long life
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Agrospol Bo!kovce: 
o!ípané ako základ prosperity

Produkcia brav!oviny na Slovensku 
je v" troskách. Hoci pod#a rôznych 
prieskumov v"spolo!nosti rastie dopyt 

po domácich potravinách, vrátane !erstvého 
brav!ového mäsa, záujem o"chov o$ípan%ch 
medzi po#nohospodármi je minimálny. Ke-
dysi kvitnúce odvetvie &ivo!í$nej v%roby je 
uká&kou nekompetentnosti vládnych agrár-
nych politík, ktoré priviedli krajinu do slepej 
uli!ky. Museli prís' a& dve ve#ké nákazy,  
COVID 19 a" africk% mor o$ípan%ch, ktoré 
odhalili v" plnej nahote potravinovú biedu 
Slovenska. (oraz nástoj!ivej$ie znie otázka: 
sme vôbec schopní obnovi' sebesta!nos' 
v"najob#úbenej$om druhu mäsa?

Agrospol dru&stvo v"Bo#kovciach ne)ale-
ko Lu!enca mô&e slú&i' ako in$pirácia obno-
vy fariem &ivo!í$nej v%roby. Dru&stvo zalo&ili 
pred dvadsiatimi rokmi práve v"!ase, ke) sa 
dostali chovy slovensk%ch o$ípan%ch na his-
torickú kri&ovatku. Tí, !o chceli pokra!ova', 
museli farmy v$estranne modernizova'. Tí, 
!o váhali a"odkladali razantné rie$enie, o"pár 
rokov zvieratá vyt*kli. Opustené, zdevastova-
né farmy sú nem%m svedkom doby.

Ak e$te v" roku 2000 sa na Slovensku 
chovalo nie!o medzi 130- a& 140-tisíc pras-
níc, o" 20 rokov neskôr máme u& len 36-ti-
síc. Z"tohto mno&stva rovn%ch 1 100 chovajú 
v"Agrospole a"ro!nou produkciou 30-tisíc ja-
to!n%ch o$ípan%ch zachra+ujú !es' chovov, 
ktoré sú e$te v" rukách slovensk%ch po#no-
hospodárov. V"produkcii brav!oviny sa toti& 
celkom jasne presadzuje !oraz viac zahra-
ni!n% kapitál"– dánsky, !esk% !i po#sk%.

Z"toho plynie viacero pou!ení. Dve z"nich 
sú dôle&ité. Po prvé"– po#nohospodárstvo na 
Slovensku a"nielen v"chove o$ípan%ch bude 
pokra!ova', len u& nebude v"ré&ii #udí, ktorí 
sa v"tejto krajine narodili, so v$etk%mi z"toho 
plynúcimi dôsledkami. A"po druhé"– so za-
hrani!nou konkurenciou sa mo&no úspe$ne 
vyrovna', ak budeme bojova' rovnako mo-
dern%mi chovate#sk%mi zbra+ami.

Agrospol neobjavoval Ameriku. Cestu 
k" prosperite za!al ve#kou modernizáciou 
VO, Lu!enec. Technológie podobne ako 
v$etko v"&ivote raz doslú&ia, nu& zainvesto-
vali do nich. Sú!asne skúmali, ako si v"chove 
po!ínajú tí, ktorí sú )aleko pred nimi. Za!ínali 
s"odstavom prasiatok na prasnicu menej ako 
20 odstav!iat. Prv%m cie#om bolo zdola' mé-
tu priemerného ro!ného odstavu 24. V" tom 
!ase sa v"okrese Rimavská Sobota v"Jesen-
skom usadili Dáni. R%chlo sa ukázalo, &e ak 
sa chcú v"Agrospole zlep$i', oplatí sa s"nimi 
komunikova' a"u!i' sa od nich.

S" odstupom !asu predseda dru&stva 
Rastislav Slocík pova&uje za dôle&ité, &e 
podobne ako investori z" Dánska vsadili na 
moderné poradenstvo. To zverili do rúk dán-
skym poradcom. Chví#u trvalo, k%m sa roz-
hodli pre správny typ genetiky, napokon si 
vybrali anglo-americkú PIC. Ukazuje sa, &e 
sa rozhodli správne, dnes sa odstav ustálil na 
30 a"jedna z"dvoch fariem u& siaha k"hranici 
31 a& 32 odstaven%ch prasiatok priemerne 
na jednu prasnicu.

Ak má chovate# dosahova' $pi!kové v%-
sledky, by' rentabiln%, potrebuje aplikova' 
cel% súbor najnov$ích poznatkov z" chovu 
zvierat. Veci sa r%chlo menia, vyvíjajú a"zdo-
kona#ujú. „Poradca prejde v"priebehu troch 
mesiacov 150 a& 200 chovov, ke) príde do 
na$ej farmy, hne) vie poradi', !o máme zlep-
$i', aby sme dr&ali krok s"konkurenciou,“ ho-
vorí Rastislav Slocík.

Na otázku, !i je Slovensko schopné ob-
novi' chovy v" rozsahu zabezpe!ujúcom 
sebesta!nos', odpovie, áno, pokia# si bu-
de po!ína' ako konkurencia. Ale to v" praxi 
znamená vyladi' aj $tátnu agrárnu politiku, 
pevne ur!i' rámce, ktoré budú garantova' 
chovate#om aj cez systém rôznych $tátom 
poskytovan%ch v%hod (aj tie mô&u by' pod-
porou), &e investície do fariem a"ka&dodenná 
svedomitá práca majú zmysel. Teda priná$a-
jú krajine !erstvé mäso, vyrábané s"oh#adom 
na &ivotné prostredie, a" sú!asne zabezpe-
!ujú chovate#om reprodukciu v%roby. Len 
takéto podnikanie priná$a osobné zados'u-
!inenie a"tie& spolo!enské uznanie. Vari si ho 
producent kvalitnej potraviny nezaslú&i?

Zdá sa, &e sú to celkom samozrejmé veci. 
Máme teraz nové vedenie krajiny aj rezortu 
pôdohospodárstva, ktoré má $ancu za!a' 
z"!istého stola. Dôle&ité je nepremrha' !as, 
nepremrha' ho v%zvami a"víziami, analyzova' 
s" chladnou hlavou stav rezortu a" vybra' sa 
správnym smerom. Agrospol ukazuje, ako 
sa dajú veci rie$i' moderne a" kompetentne 
v" celej $írke problému na podnikovej úrov-
ni. Rastlinná v%roba tu, samozrejme, pracuje 
najmä pre potreby chovu zvierat. Je v$ak do-
stato!ne pestrá.

V" Bo#kovciach pestujú obilniny, cielene 
k-mne, preto&e také potrebuje vlastná v%rob-

+a k-mnych zmesí. Priemerné hektárové úro-
dy p$enice (7 ton) a" ja!me+a (6 ton), repky 
(3,5 tony) !i sóje (3 tony) hovoria o"vysokom 
$tandarde. Sú!as'ou dru&stva je bioplynová 
stanica, ktorá umo&+uje efektívne zhodno-
cova' hnojovicu, vyrába sa z" nej elektrina 
a"digestát ako organické hnojivo obohacuje 
pôdu a"udr&iava tak jej dobrú úrodnos'.

Ako )alej? Nu& nezostáva ni! iné len sa 
kone!ne prebra' z" dlhej „potransforma!nej 
opice“ a" pusti' sa poctivo do v$ednej prá-
ce. Tá, ako vidno v" Agrospole, priná$a to, 
!o po#nohospodári a" celá spolo!nos' po-
trebujú"– dobre spravovanú krajinu, !o dáva 
#udom kvalitné !erstvé potraviny. Nie je to 
náhoda, &e práve Agrospol v" Bo#kovciach 
sa stal v"sú'a&i TOP Agro ví'azom kategórie 
dru&stiev hospodáriacich v" lep$ích prírod-
n%ch podmienkach. Bezmála 50-!lenn% tím 
veden% $tyridsiatnikom Rastislavom Slocí-
kom nazna!uje, ako rozdúcha' slovenskú 
chovate#skú pahrebu.

KONTAKT
Dru!stvo Agrospol, dru!stvo
984 01 Bo"kovce
Predseda predstavenstva: 
Ing.#Rastislav Slocík
Tel.:#+421/ 47/ 4394 020, 
+421/ 47/ 4394 364
e-mail: agrospolbolkovce@stonline.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1 140 ha
Po#et pracovníkov 47
Zisk 325 000 eur
Produktivita práce na pracovníka 106 365 eur

Bioplynová stanica umo!"uje efektívne zhodnocova# 
hnojovicu, vyrába sa z$nej elektrina a$digestát ako 
organické hnojivo obohacuje pôdu.

Predseda predstavenstva Ing. Rastislav Slocík.

Priemern% ro&n% odstav prasiatok z$1 100 prasníc, 
ktoré chovajú v$Agrospole, u! presahuje 30.
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Gurmáni u! ur"ite poznajú hovädzie 
biomäso z!Turovej

Peter Badiar je vy!tudovan" ekonóm, 
ktor" na za#iatku 90-tych rokov vstúpil 
do chlebového odvetvia ako v"vozca 

kvalitného sena a$ slamy. Vykupoval ho od 
slovensk"ch po%nohospodárov a$vyvá&al do 
Rakúska. Ke' sa mu o$roky neskôr naskyt-
la príle&itos( hospodári( v$Turovej, ne'aleko 
Zvolena, neváhal.

Správky)a konkurznej podstaty predá-
vala rok pred vstupom do Európskej únie 
schátrané objekty b"valého !tátneho majet-
ku. Polorozpadnuté stavby boli odpojené od 
energií a$ur#itú perspektívu ponúkalo najmä 
!es(desiat hektárov lúk, ktoré patrili k$dvoru. 
U& nieko%ko rokov ich nikto neobrábal a$pre-
to prvou my!lienkou Petra Badiara bolo, &e 
bude produkova( seno pre svojich rakúskych 
partnerov. „Neskôr som za#al rozm"!%a(, #i 
kvalitné seno, ktoré oce)ujú v$zahrani#í, by 
sme nevedeli zhodnoti( lep!ie aj u$nás. Na-
príklad cez chov a$následné spracovanie ho-
vädzieho dobytka,“ hovorí Peter Badiar.

Chovy mäsov"ch plemien hovädzieho do-
bytka v$období po vstupe Slovenska do EÚ 
postupne pribúdali. Otázka znela, #i to nebo-
lo len pre splnenie podmienok na #erpanie 
podpôr. Produkcia mäsového dobytka síce 
rástla, ale zárove) sa dostala do za#arova-
ného kruhu a$to, v$ istom rozsahu, pretrváva 
dodnes. Ch"ba spracovanie, ale aj ochota 
a$kúpyschopnos( spotrebite%ov vybra( si do 
nákupného ko!íka hovädzie mäso. Vychova-
n" dobytok tak #asto odchádza do zahrani-
#ia bez pridanej hodnoty.

Najhor!ia situácia bola po vstupe Sloven-
ska do Európskej únie, ke' mnohé bitúnky 
z$dôvodu nesplnenia podmienok bolo treba 
zatvori(. Doznievala aj pomerne silná kríza 
odbytu v$ súvislosti s$ chorobou !ialen"ch 
kráv (BSE).

Práve v$ tomto období sa Peter Badiar 

rozhodol za#a( s$chovom. V$polorozpadnu-
tom areáli farmy v$ Turovej pribudlo prv"ch 
!tyridsa( pä( kráv. V'aka európskym fon-
dom neskôr opravil aj postavil ustaj)ovacie 
priestory. To bola len jedna #as( jeho záme-
ru. Druhou bola vybudova( profesionálny 
bitúnok na finalizáciu produkcie farmy, ktorá 
sa medzit"m stala ekologickou.

Postupne rástla aj jej obhospodarovaná 
v"mera i$ po#et zvierat. K$ pote!eniu Petra 
Badiara si cestu k$hovädziemu mäsu z$eko-
logick"ch chovov #oraz #astej!ie nachádzali 
aj spotrebitelia. Dnes u&, ke' sa zv"!ili po-
rá&acíe kapacity, bitúnok finalizuje len malú 
#as( u$ nich dochovan"ch zvierat. Ostatné 
privá&ajú z$ ekologick"ch fariem z$ Liptova 
alebo v"chodného Slovenska.

V$ rámci finalizácie dbajú na dôkladné 
vyzrievanie mäsa. Tento proces je dôle&it", 
lebo mäso #asom mäkne a$tak je vhodné na-
príklad aj na steakovú úpravu. „Vyzrievanie 
hovädzieho mäsa pova&ujem pri jeho odbyte 

za absolútne k%ú#ové. Dokonca moje vlast-
né zistenie je, &e postupy pred a$po porá&ke 
dobytka sú dôle&itej!ie ako vek a$ plemeno 
porá&aného zviera(a,“ pod#iarkuje svoje pre-
sved#enie Peter Badiar.

Prevádzka bitúnku v$ Turovej sa za#a-
la v$ roku 2013 a$za sedem rokov sa dostal 
na hranu svojej v"robnej kapacity. Aktuálne 
v$)om porá&ajú 15 a& 20 kusov hovädzieho 
dobytka t"&denne. „Kvalitné vyzrievanie je 
závislé od skladov"ch kapacít. Ná! strop je 
v$ závislosti od hmotnosti a$ ve%kosti zvierat 
pribli&ne 22 kusov. Skúsenos( nás presved-
#ila, &e tento biznis sa nedá robi( v$malom. 
Dôvody sú dva. Jeden ekonomick", ke' 
investi#né aj prevádzkové náklady musíte 
rozpusti( v$nejakej v"robnej kapacite. Druh" 
je aspekt odbytu. Ak si chcete vytvori( od-
bytové kanály a$ získa( trval"ch zákazníkov, 

musíte im zabezpe#i( dostato#nú ponuku. 
Na jednej strane si povedzme, &e porá&ka 
pätnás( kusov dobytka t"&denne je pomerne 
ve%a. Na druhej strane je to len tridsa( kusov 
svie#kov"ch alebo ro!teniek t"&denne,“ pri-
pomína P. Badiar.

Poukazuje pritom na to, &e ak porá&ate 
napríklad len tri-!tyri kusy dobytka, nedo-
ká&ete vyhovie( potrebám re!taurácií. Tie 
v$ rámci svojej ponuky v$ jedálnych lístkoch 
vedia odhadnú(, ak" objem produkcie a$dru-
hov mäsa t"&denne odoberú. Pre Petra 
Badiara je pritom odbyt re!taurácií dôle&it" 
a$tvorí pribli&ne tretinu predaja. *al!ie mäso 
smeruje do farmárskych alebo gazdovsk"ch 
obchodov, prípadne bio predajní. A& po-
sledná tretina odbytu v!ak dokázala dosta( 
do #iernych #ísel porá&ku zvierat a$ rozráb-
ku mäsa v$ Turovej. Ide o$ prípravu mletého 
mäsa v$správnom pomere mäsa a$loja, ktoré 
je ur#ené na prípravu #oraz populárnej!ích 
hamburgerov.

Malú #as( produkcie vedia preda( aj pria-
mo z$ predajne, ktorá je sú#as(ou bitúnku. 
„Zvykli si k$nám chodi( najmä %udia, ktorí sa 
vracajú v$ piatok zo západného Slovenska 
domov. Turová je pribli&ne len pä( kilometrov 
od r"chlostnej cesty pri Bud#i a$tak gurmáni, 
ktorí sa chystajú cez víkend grilova(, sa u$nás 
zastavia,“ hovorí P. Badiar.

Vyzrievané mäso vhodné na gril spotre-
bite%ov láka nielen kvalitou, ale aj balením. 
Spracovate% z$Turovej ponúka profesionálne 
vakuovo zabalen" produkt s$ riadne ozna-
#en"m pôvodom, prípadne vekom zviera(a. 
Spotrebite% tak nekupuje ma#ku vo vreci ale-
bo skôr igelitovú ta!ku naplnenú piatimi ki-
logramami rôznych druhov hovädzích mias, 
aké niektorí chovatelia zvyknú ponúka(. Cie-
%om Petra Badiara je profesionalita na v!et-
k"ch stup)och – chovu, porá&ky, rozrábky, 
balenia aj predaja.

KONTAKT
Ing. Peter Badiar – BONUM 
Bratislava
Ekologick! bitúnok Turová
Farma Turová
962 33 Bud"a 712
Mobil: +421/ 917 400 700
e-mail: farmaturova@farmaturova.sk
www.farmaturova.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 243 ha
Po#et hovädzieho dobytka 150 ks
Z$toho kráv 75 ks
Po#et zamestnancov 11

Cie!om Petra Badiara je profesionalita na v"etk#ch stup$och chovu, porá%ky, rozrábky, balenia aj predaja.

Bitúnok v&Turovej za'al svoju prevádzku v&roku 2013 
a&za sedem rokov sa dostal na hranu svojej v#robnej 
kapacity.
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V!PPD Komjatice 
veria stabiln!m vz"ahom

Istá dávka konzervativizmu sa pri podni-
kaní v!po"nohospodárstve vypláca. Vidie# 
to aj na v$sledkoch PPD Komjatice, kto-

ré pravidelne rok %o rok obsadzuje medzi 
po"nohospodárskymi dru&stvami hospodá-
riacimi v! produk%n$ch oblastiach popredné 
miesta v!sú#a&i Top Agro Slovensko.

Stavili tu na stabilné vz#ahy tak na domá-
cej pôde, ako aj navonok. V! internej oblasti 
ide najviac o! pracovné prostredie a! vz#ahy 
na pracovisku. Mnohí zamestnanci tu pracu-
jú cel$ svoj produktívny &ivot a! tí noví, ktorí 
pomaly nahrádzajú odchádzajúcich, musia 
do kolektívu zapadnú#. „Ve"mi radi medzi se-
bou privítame "udí – %i mlad$ch, alebo star-
'ích, ktorí u& pracovali v!po"nohospodárstve 
alebo to vy'tudovali. Tí vä%'inou vedia, %o 
treba robi# a!sami sa zapoja do rozbehnuté-
ho systému, kde v'etko na seba nadväzuje. 
Dá sa na nich od samého za%iatku spo"ah-
nú#. Ove"a #a&'ie je to s! "u(mi, ktorí vz#ah 
k! po"nohospodárstvu vôbec nemajú a! ke( 
sa kone%ne nie%o nau%ia, odídu inam. S!t$mi 
sa natrápime a! nakoniec nadarmo,“ hovorí 
predseda dru&stva Ing. Miroslav )pacír.

Ch$bajúci vz#ah k! po"nohospodárstvu 
a! &iv$m tvorom sa najviac prejavuje v! &ivo-
%í'nej v$robe, kde je problém odchádzajú-
cich pracovníkov nahradi#. „Obávam sa, &e 
nedostatok vhodn$ch "udí sa stane kame-
*om úrazu v!snahe udr&a# &ivo%í'nu v$robu. 
Pritom okrem toho, &e z!nej máme produkciu 
mlieka, ma'ta"n$ hnoj pre na'e polia, po-
skytuje aj prácu pre obyvate"ov!obce. Ak tu 
nebudú pracova# domáci a! "udia z!blízkeho 
okolia, celé to stráca zmysel. Nebudeme vy-
tvára# robotu pre "udí z!(alekého zahrani%ia,“ 
prízvukuje predseda.

Stabilita, ktorú sa sna&ia v!dru&stve udr-
&ova#, sa prejavuje na dlhodob$ch zmluv-
n$ch vz#ahoch s! obchodn$mi partnermi. 
„Pracujeme s!t$mi, ktor$ch máme overen$ch 
a! vieme, &e odkúpia objemy, ktoré produ-
kujeme a! faktúry v%as zaplatia. Nestojí nám 

za to, aby sme si kvôli jednému %i dvom ka-
miónom za lep'iu cenu pokazili dlhoro%né 
vz#ahy,“ prezrádza svoju filozofiu M.!)pacír. 
+al'í pilier stability vidí v! overen$ch osev-
n$ch postupoch, odrodách aj spôsobe cho-
vu dojníc. Náro%né investície do automatizá-
cie, napríklad do dojacích robotov, sa pod"a 
neho v!na'ich podmienkach vôbec nevrátia, 
preto sa v!dru&stve rad'ej rozhodli podpori# 
zlep'ovanie hygieny, zefektívni# prevádzku 
a!zv$'i# kvalitu objemov$ch krmív a!k,mnych 
zmesí. Nová receptúra s! vy''ím obsahom 
bielkovín priniesla v$sledky ve"mi r$chlo. 
Predseda dru&stva je s!nimi spokojn$: „Krava 
dojí cez papu"u. Na'a snaha sa vyplatila. Te-
raz odovzdávame denne o!tisíc litrov mlieka 
viac od rovnakého po%tu dojníc. Ich po%ty sa 
sna&íme aj zvy'ova#, ale ide nám to pomal-
'ie, ako by sme chceli.“

Nedávne investície putovali aj do po"no-
hospodárskej techniky. Tam najnov'ie tech-
nológie nech$bajú. Klimatizácia %i odhlu%-

nené kabíny zvy'ujú pohodu 
zamestnancov, presná navigá-
cia priná'a svoje ovocie v! po-
dobe u"ah%enia práce hlavne 
v!pra'n$ch podmienkach: „Ke( 
sejeme v!suchu a!prá'i sa, nevi-
díte smerovník, je #a&ké udr&a# 
líniu. S! navigáciou to ide bez 
problémov. Zv$'i sa aj v$kon, 
práce sú r$chlej'ie ukon%ené, 
nie sú presevy ani vynechané 
pásy. Presná navigácia sa nám 
osved%ila aj v!postrekova%och. 
Je to v$borná vec,“ prejavil 
spokojnos# s! novou technikou 
hlavn$ agronóm Pavol Barát.

Priaznivé geografické pod-
mienky okresu Nové Zámky, 
v!ktor$ch hospodári PPD Kom-

jatice, umo&nili po%as kolektivizácie a!v!na-
sledujúcich obdobiach vytvori# naozaj ve"-
ké parcely. Tie najvä%'ie tu majú viac ako 
200 hektárov s! jednou plodinou. Pokia" ide 
o!trend zmen'ovania parciel, dru&stevníci nie 
sú proti, len to musí by# v! rozumnej miere. 
„U& sme o!tom dávnej'ie uva&ovali, sú%asn$ 
stav nie je ideálny. Ve"ké parcely, ktoré majú 
190 a& 240 ha chceme rozdeli# na dve, ne-
skôr na tri. Do men'ích v$mer u& ís# nech-
ceme, najmä kvôli v$konnej technike, ktorú 
máme. Ale parcely s! v$merou okolo 80! ha 
nám umo&nia zní&i# riziko, &e nás polo&í, 
ke( nám nejaká plodina z!rôznych dôvodov 
na niektorej parcele nevyjde. Jednoduch'ie 

sa nám budú plánova# aj osevné postupy,“ 
priznáva P. Barát. Vysádzanie alejí medzi 
parcelami v'ak v!dru&stve neplánujú: „Máme 
prive"a majite"ov pozemkov, je to polí%ko pri 
polí%ku, nie%o vlastní 'tát, nie%o u& máme vo 
vlastníctve my. S!cudzou pôdou sa #a&ko na-
rába, preto skôr uva&ujeme o! rozdelení len 
nejakou plodinou, prípadne do%asnou komu-
nikáciou.“

KONTAKT
PPD Komjatice
Hviezdoslavova 10
941 06 Komjatice
Predseda: Ing. Miroslav !pacír
Tel.: +421/ 35/"6591 257
e-mail: ppdkomjatice@datagate.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1 840 ha
Po#et zamestnancov 35
Po#et dojníc 340 ks
Produktivita práce na$pracovníka 32$544 eur

Zoltán Dolník (v!avo) si ve!mi pochva!uje mo"nos# presnej navigácie. 
Po$as na%ej náv%tevy zaorával ma%ta!n& hnoj %es#radli$n&m pluhom 
Lemken.

Predseda PPD Kolí'any Ing. Miroslav (pacír s)hlavn&m agronómom Pavlom Barátom pri nov&ch kombajnoch.

Rozmetávadlo ma%ta!ného hnoja Joskin 840 Tornado 
pri práci.
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Predseda PD Popudinské Mo!id"any: 
„Za úspechom sú !udia“

Mnohé po!nohospodárske podniky na 
Slovensku prechádzajú procesom 
zmien vo vlastníckych pomeroch, 

spôsoboch riadenia "i# v$robn$ch progra-
moch. No nie v%etky majú %&astie na#schop-
n$ mana'ment, ktor$ má vy%%ie ciele ako iba 
ekonomicky zhodnoti&, "o sa dá. V#PD Po-
pudinské Mo"id!any, dru'stve v# skalickom 
okrese, sa to podarilo. Ke( podnik v# roku 
2017 preberala skupina Energy Group, a.s., 
ujal sa vedenia predseda Ing. Pavel Toko%.

Aj ke( ekonomiku podniku dr'í rastlin-
ná v$roba, nechcelo sa vedenie vzda& ani 
'ivo"í%nej "asti v$roby, ktorá je jeho „srd-

covkou“. S# predo%l$m chovom dobytka na 
mlieko museli síce v# dru'stve skon"i&, ale 
„sedlák, ktor$ nemá 'ivo"í%nu, nie je sed-
lák,“ komentuje skalick$m dialektom pred-
seda. Na preva'ne hlinit$ch pôdach mierne 
zvlnenej prihrani"nej oblasti Záhoria sa aj 
v(aka organickému hnojeniu darí dosaho-
va& priemerné úrody repky 3,3 t/ha, p%enice  
5,5 t/ha a# kukurice 7 t/ha. V# dru'stve za-
reagovali aj na podporu pre bielkovinové 
plodiny v$sevom hrachu ozimného. „Rok 
2019 bol pre nás skôr proble-
matick$,“ hovorí Ing. P. Toko% 
a# vysvet!uje: „Tri t$'dne pred 
'atvou krásne porasty obilnín 
dávali nádej na slu%nú úrodu, 
ale hrabo%i nám za nieko!ko dní 
zni"ili asi 70 hektárov na jednej 
z# najproduktívnej%ích parciel.“ 
A# tak zberali priemerne pod 
5#ton z#hektára p%enice, rovna-
ko aj ja"me)a. Navy%e sucho 
degradovalo kvalitu jarného sla-
dovníckeho ja"me)a na k*mnu. 
A# pre nízku úrodu a# olejnatos& 
repky ani úroda tejto plodiny 
nepote%ila a#bola skôr podprie-
merná. „Po ukon"ení letn$ch 
zberov$ch prác sme boli skep-

tickí, ale zachránila nás kukurica. Dosiah-
la historick$ rekord, ke( sme zobrali vy%e 
12#ton z#hektára v#mokrom stave,“ vracia sa 
úsmev na tvár predsedu.

Okrem 900 hektárov ornej pôdy obhospo-
daruje PD Popudinské Mo"id!any v# %tyroch 
katastroch obcí aj zhruba 50 ha trval$ch tráv-
nych porastov. Na polovici ich v$mery do-
pestujú dostatok krmiva pre zvieratá a#druhú 
"as& tvoria pasienky pre pribli'ne tretinu 
z# 300-kusového stáda hovädzieho dobytka 
plemena Limousine bez trhovej produkcie 
mlieka. Vä"%ia skupina zvierat je preva'ne 
vo!ne ustajnená na hlbokej slamovej pod-

stie!ke. V# sú"asnosti 135 kráv 
dá ro"ne 125 teliat. Ro"ne dru'-
stvo predá 40 jednoro"n$ch, 20 
dvojro"n$ch b$"kov a# 20 jalo-
víc. Av%ak s# odbytom na Slo-
vensku je problém, ke('e cena 
v$krmového dobytka Limousine 
je iba dve eurá za kilogram 'ivej 
váhy. Aj preto ho realizujú skôr 
v#zahrani"í. „Po predo%lom za-
meraní na v$krm hovädzieho 
dobytka sa nám podarilo prejs& 
na sezónne telenie, a# tak dnes 
máme chov rozdelen$ na v$krm 
a# predaj mladého dobytka zo 
zástavu. Sna'íme sa ho reali-
zova& v# hmotnosti do 300 kg, 
spravidla na jese),“ potvrdzuje 
sú"asné smerovanie 'ivo"í%nej 
v$roby predseda dru'stva.

Nové vedenie PD Popudinské Mo"id!any 
zmenilo aj obchodnú politiku dru'stva, ktoré 
je s# (al%ími troma podnikmi "lenom skupi-
ny Energy Group, a.s. Vyu'ívajú potenciál 
objemov na vstupoch aj v$stupoch a#koor-
dinujú aj vedenie a#správne "innosti s#cie!om 
minimalizova& náklady a#eliminova& v$robné 
a# obchodné riziká. Synergicky si pomáhajú 
aj s# mechanizáciou, aby zefektívnili po!no-
hospodársku "innos& a# stihli agrotechnické 
termíny na v%etk$ch takmer 4,5-tisícoch hek-

tároch po!nohospodárskych dru'stiev celej 
skupiny.

Pravda, najvä"%ím „tajomstvom úspe-
chu“ tohto dru'stva sú jeho zamestnanci. 
Dnes tu pracuje devä& !udí, ktorí sa starajú 
o# zvieratá, obsluhujú v$konnú techniku, ba 
zabezpe"ujú aj prevádzku malej predajne 
potravín. Ich priemern$ vek je asi 55 rokov, 
a#tak aj toto dru'stvo "aká genera"ná obme-
na. Ing.#P.#Toko% je py%n$ najmä na mladého 
%ikovného agronóma Ing. Tomá%a Dufeka, 
ktor$ ako jeden z# mála mlad$ch !udí berie 
po!nohospodárstvo ako svoju 'ivotnú v$zvu. 
Odborn$mi znalos&ami, organizáciou práce 
a#siln$m „&ahom na bránku“ si získal re%pekt 
aj u#star%ích zamestnancov.

Na „spodnom dvore“ po!nohospodár-
skeho dru'stva je mechaniza"né stredisko 
a# skladové hospodárstvo. Tu by chceli na 
budúci rok vybudova& malú pozberovú linku 
a# vyrába& aspo) "as& potrebn$ch osív pre 
v%etky dru'stvá skupiny. V# rámci 'ivo"í%-
nej v$roby, ktorá je sústredená na „hornom 
dvore“, majú zasa za cie! zlep%ova& natalitu 
a#efektívnos& chovu daného plemena. Tieto 
zámery by radi naplnili aj napriek tomu, 'e 
impulzy %tátnych orgánov sa "asto javia ako 
kontraproduktívne a#v#chaose sa po!nohos-
podári len &a'ko orientujú. „Nemáme v%ak 
'iadny recept na zázraky, dr'í nás oby"ajná 
dennodenná zodpovedná práca ka'dého 
jedného z#nás,“ úprimne priznáva predseda 
a#vyslovuje celkovú filozofiu skupiny: „sna'í-
me sa by& v'dy sú"as&ou regiónu, v#ktorom 
pôsobíme.“ Pre dru'stvo to znamená zodpo-
vedne a#riadne obhospodarova& pôdu a#ne-
sklama& dôveru obyvate!ov. Aj preto úzko 
spolupracujú s# obcami, ktoré im umo')ujú 
podnika& a#podporujú spolo"enské podujatia 
alebo#organizácie v#obciach.

KONTAKT
PD Popudinské Mo!id"any, dru#stvo
908 61 Popudinské Mo!id"any 64
Predseda: Ing. Pavel Toko$
Tel.: +421/ 34/ 6683 494
e-mail: predseda@
pdpopudinskemocidlany.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 950 ha
Tr#by 845 000 eur
Produktivita práce na pracovníka 93$886 eur
%ist! zisk 111$833 eur

V!Popudinsk"ch Mo#id$anoch obnovili tradície do%iniek, na #o miestni 
zareagovali ve$mi pozitívne.

Slama slú%i na celoro#né ustajnenie dobytka na 
podstielke, ukazuje predseda Ing. Toko&.

Dobytok si v!horúcich d'och rád odpo#inie v!tieni stromov,  
pri prameni potoka.
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Princípy moderny v!podaní Po!no SME

!oraz nástoj"ivej#ie znie otázka, ak$m 
smerom sa má ubera% slovenské 
po&nohospodárstvo. Tón diskusii na-

miesto po&nohospodárov za"ínajú udáva% 
tí, "o nenesú priamu zodpovednos% za hos-
podárenie na pôde, ale neraz a' fundamen-
talisticky zalo'ení ochrancovia 'ivotného 
prostredia. Bez oh&adu na historick$ v$voj, 
ktor$m pre#lo chlebové odvetvie, a( na na-
dobudnutú skúsenos% chcú vzkriesi% za ka'-
dú cenu svoju predstavu ideálneho podniku 
– farmy, najlep#ie v( malov$robnej mierke. 
Vzkriesenie tohto starootcovského modelu 
aj za cenu dekoncentrácie existujúcej v$ro-
by má by% zázra"n$m liekom na dosiahnutie 
sebesta"nosti.

Kam smeruje skuto"ne moderné, vo"i 
pôde a(v#etk$m zlo'kám prírodného prostre-
dia oh&aduplné po&nohospodárstvo, ukazuje 
spolo"nos% Po&no SME Palárikovo. Dokazu-
je, 'e zdravé a(kvalitné produkty sa dajú do-
pestova% aj ve&kov$robne, modernou tech-
nikou, ktorá je prí%a'livá pre mlad$ch &udí 
a(zabezpe"í ich prílev do po&nohospodárstva 
ako moderného odvetvia ekonomiky. Je to 
spôsob, ako dosiahnu% kontinuitu v( hospo-
dárení na pôde.

Vybrali sme zopár my#lienok Zoltána !er-
náka, ktor$ mana'uje Po&no SME. Zv$#enie 
konkurencieschopnosti firmy na spolo"nom 
európskom trhu, lebo na )om sa odohráva 
predaj v#etk$ch slovensk$ch agrokomodít, 
vidí o. i. v( supermodern$ch strojoch novej 
digitálnej éry.

Pravda, stroje sú len nástrojom, ako vyu-
'i% prírodn$ potenciál. K&ú"oví sú &udia, ktorí 
ich dokonale ovládajú, poznajú palárikovsk$ 
chotár a( jeho rozmanité pôdy ako vlastnú 
dla). Zoltán !ernák za k&ú"ové v(hospodáre-
ní na pôde preto pova'uje vz%ah &udí k(zemi 
a(k(firme, ktorá je ich 'ivite&kou. Vraví, 'e mu-
sia s()ou splynú% ako dobr$ plavec s(vodou. 
Tak'e dobr$ hospodár musí by% aj motivátor, 
za polstoro"ie práce na rôznych úrovniach 
mana'ovania po&nohospodárskej v$roby sa 
Zoltán !ernák o(tom x-krát presved"il.

Preto ke* na jar roku 2020 udrela na 
celom svete s( plnou silou pandémia vírusu  
COVID-19, stavil na posilnenie príslu#nosti 
v#etk$ch pracovníkov k(firme. „Napokon, sú 

to mana'éri, tím traktoristov, #oférov, rôz-
nych technikov, ktorí vzájomne dobre spo-
lupracujúc rozhodujú o(vyu'ití prírodného aj 
technického potenciálu, ktor$m disponuje-
me,“ zdôrazní Z. !ernák.

Posledné #tyri roky Po&no Sme preziera-
vo investovalo do modernizácie strojového 
parku. Ten bral do úvahy charakter chotára, 
ktor$ le'í len 110 metrov nad morom. Ide 
o( rovinaté úrodné pôdy, ktoré sa v#ak mu-
sia vyrovna% s("oraz extrémnej#ími prejavmi 
po"asia.

Mno'stvo zrá'ok, ktoré ro"ne spadne 
na polia, je zhruba 550 milimetrov, ale v(po-
slednom období prichádzajú v( obrovsk$ch 
dávkach, nie 'e za pár dní, ale neraz hodín. 
Polia b$vajú rozmo"ené, pôda má problém 
absorbova% vodu, inokedy rastliny trápi ne-
raz aj trojmesa"né sucho. Rie#i sa protire"e-
nie, ako udr'a% vlahu v(pôde a(sú"asne, ako 
pôde pomôc% vstreba% vodu, ke* jej spadne 
prive&a.

Vstúpi% na pôdu r$chlej#ie ako v(minulosti 
umo')ujú dva supermoderné pásové trakto-
ry. Vo fáze zberu, ke* by sa do polí klasická 
kolesová technika nedostala, sú naporúdzi 
dva pásové kombajny. V#etko ide o( stroje 
slávnej zna"ky s( emblémom ská"uceho je-
le)a. Zmena nastala v(obrábaní pôdy – ke* 
sa uplat)uje tzv. strip-till technológia. +es%-
stoko)ov$ pásov$ traktor je schopn$ potiah-
nu% za sebou seja"ku, ktorá na jeden prejazd 
pôdu skyprí do h,bky 26 cm, zárove) zapraví 

do nej semeno, k( jeho päte v$'ivu, uzavrie 
pôdu. Do polí sa po predchádzajúcom zbere 
dostávajú v#etky rastlinné zvy#ky, "o garan-
tuje, 'e tam prebieha bohat$ 'ivot, o(ktor$ sa 
starajú mikroorganizmy.

Pred dvomi rokmi nastala vo firme pri-
rodzená genera"ná v$mena vo vedúcich 
funkciách agronomickej slu'by a( mecha-

nizácie. Na prácu pokolenia 
odborníkov, ktoré venovalo 
po&nohospodárstvu cel$ 'ivot 
a(zosob)uje ju napríklad riadite& 
Pavol Hudák, nadväzuje mladá, 
vzdelaná generácia absolven-
tov SPU v(Nitre.

Agronomick$ úseku vedie 
Robert -iduliak a( pri )om vy-
rastá Adrián Bradá". +éfom 
silnej mechaniza"nej flotily je 
Patrik Knapec. Toto mladé 
ambiciózne pokolenie odborní-
kov pod -iduliakov$m vedením 
pretavuje do praxe agronomic-
kú modernu, progresívny typ 

in'inieringu, na "om sa podie&a 
dobre mana'ovan$ tím kvalitn$ch 

traktoristov.
Pavol Hudák a( Róbert -iduliak sú uká'-

kou profesionálnej i( &udskej kontinuity spo-
lo"nosti. Poukazujú na to, 'e ve&kov$roba 
opierajúca sa o( v$konné stroje navádzané 
satelitmi zlu"uje viacero pracovn$ch operácií 
v( jednu, zni'uje prejazdy po poliach, citlivo 
dávkuje(agrochémiu na nevyhnutné, no ú"in-
né minimum. V$sledkom je zdrav#ia pôda aj 
produkt v(nej doroben$, ni'#ia uhlíková stopa 
v(ovzdu#í.

Dôle'itá je efektívnos% v$roby. Pri takom-
to zalo'ení napríklad úrody repky(oproti kla-
sickému obrábaniu padá spotreba nafty na 
neuverite&n$ch 14 litrov na hektár, predt$m 
to bolo aj vy#e 50 litrov.

Dalo by sa spomína% mnoho *al#ích as-
pektov hospodárenia. V#imnime si motivá-
ciu, ktorá sa premietla do takmer 14-per-
centného rastu miezd medzi prv$m polrokom 
2019 a(2020. V(priemere si traktoristi zarobili 
mesa"ne o(takmer 140 eur viac. Dodajme, 'e 
realitou je v( Po&no SME 14 platov, a( to u' 
#iesty rok po sebe. Dobré zárobky pracovní-
kov garantujú pohodu na pracovisku a(istotu 
ich rodín.

Sú"as%ou spolo"nosti je aj Relax cen-
trum, ktoré zamestnáva *al#ích 22 &udí, 
dovedna ich je vo firme 68. Zamestnanos% 
v(po&nohospodárstve a(na vidieku mô'e ma%, 
ako vidno, rozmanitú podobu, tá je odrazom 
tvorivosti v( podnikaní. Napokon, práve ona 
rozhoduje o('ivotaschopnosti podniku.

KONTAKT
Po!no SME
Remeselnícka 2
941 11 Palárikovo
Konatelia: Ing. Zoltán "ernák  
a#Ing. Roman "ernák
Tel.: +421/ 35/ 6493 205
e-mail: polnosme@polnosme.sk
www.polnosme.sk
www.relaxcentrumpalarikovo.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 3 508 ha
Po#et pracovníkov 68
V!nosy 9 117 640 eur
Mzdové náklady 1 446 267 eur

Ing. Róbert !iduliak, Ing. Zoltán "ernák a#Ing. Pavol Hudák.

$es%stoko&ov' pásov' traktor potiahne seja(ku, ktorá na jeden prejazd pôdu skyprí, zapraví do nej semeno, 
v')ivu a#uzavrie pôdu.
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GRANELAM Ostrov: 
podnik!s!jasnou víziou rozvoja

Uplynulo tridsa! rokov od novembra 
1989, ktor" radikálne zmenil celú 
slovenskú spolo#nos!, jej po$nohos-

podárstvo a% &ivot $udí na vidieku. Nie v'et-
ky dru&stvá, ktoré boli chrbtovou kos!ou 
slovenského po$nohospodárstva, vedeli re-
agova! na búrlivo, podchví$ou a& chaoticky 
prebiehajúcu transformáciu. Niekdaj'ie dru&-
stvo v%Ostrove pri Pie'!anoch, od roku 2015 
akciová spolo#nos! GRANELAM, prechod 
na trhové hospodárstvo zvládla. Bol dielom 
generácie preva&ne mlad"ch vzdelan"ch 
po$nohospodárov, ktorí svoju kariéru od'tar-
tovali za#iatkom osemdesiatych rokov.

GRANELAM dnes patrí medzi najmoder-
nej'ie európske osivárske závody 'pecializu-
júce sa na spracovanie osiva kukurice a%do-
plnkovo husto siatych obilnín. Je príkladom, 
ako podnik prvov"roby, ktor" zostal vern" 
svojmu základu – pôde, mô&e vytvára! zo zá-
kladného rastlinného produktu obrovskú pri-
danú hodnotu. To umo&(uje stabiln" rozvoj 
nielen GRANELAM-u, ale aj siete okolo troch 
desiatok dodávate$ov osivovej kukurice.

„Táto plodina neh$adiac na rozporuplnú 
spolitizovanú diskusiu okolo nej zostáva k$ú-
#ovou z%h$adiska )al'ieho rozvoja svetového 
aj slovenského po$nohospodárstva,“ podot"-
ka predseda predstavenstva spolo#nosti Ju-
raj Schuchmann. Bola a%bude krá$ovnou polí, 
motorom rozvoja po$nohospodárstva, hovorí 
skúsen" mana&ér. Opiera sa o%svoju praxou 
preverenú profesionálnu skúsenos! a%posta-
venie kukurice vo v"&ive $udstva, zvierat, ale 
aj v% energetike. Aj v% odvetviach premie(a-
júcich kukuricu na biologicky odbúrate$né 
plasty, ktoré sa tak stávajú kon'truk#n"m #i 
obalov"m materiálom budúcnosti.

Dobr" mana&ér musí by! vizionár a%musí 
vedie! uchopi! hlavn" #lánok re!aze problé-
mov, ktor"m #elí. Na prelome osemdesiatych 
a% devä!desiatych rokov predstavoval pred-
chodca GRANELAM-u%PD Pokrok v%Ostrove 
podnik rozvíjajúci klasickú rastlinnú a% &ivo-
#í'nu v"robu a%k% tomu mal silnú pridru&enú 

v"robu. Dosahoval viac ne& 'tandardné v"-
sledky, preto&e u& vtedy vedel vysoko zhod-
noti! rastlinnú a%&ivo#í'nu produkciu.

Ostrov bol povestn" 'pi#kov"m obilninár-
stvom, s%ve$k"m predstihom sa tu zavádzali 
nové odrody a%hybridy, #o logicky vyústilo za 
generácie Emila Sedláka a%Ivana Záhradníka 
do snahy dosiahnu! najvy''iu métu: priamo 
sa podie$a! na tvorbe a% spracovaní osív. 
V% tomto prostredí sa narodila Schuchman-
nova generácia, ktorá kontinuálne krá#ala za 
t"mto cie$om v% zlo&it"ch rokoch z% prelomu 
20. a%21. storo#ia.

„Boli to #asy, ktoré história priná'a len pri 
revolu#nom zvrate a%vy&adovali si nekompro-
misné, #asto bolestivé rozhodnutia,“ uva&uje 
nad relatívne nedávno uplynul"m obdobím 
Juraj Schuchmann. Dru&stvo z%konca osem-
desiatych rokov bolo obrazom vtedaj'ích 
predstáv polyfunk#ne sa rozvíjajúceho pod-
niku so 'irokou diverzifikáciou v"roby.

„Mali sme tu vynikajúci '$achtite$sk" chov 
U'$achtilej mäsovej o'ípanej, ktorá bola po-
kra#ovaním rodovej chovate$skej tradície 
gazdov 'irokého okolia. Bola tu pridru&ená 
v"roba zameraná na produkciu strojov na 
prípravu pôdy a% mno&stvo in"ch v"robkov, 
ktoré ch"bali ve#ne hladnému socialistické-
mu trhu. Dru&stvo zamestnávalo 300 $udí, 
diverzita po$nohospodárskych a% nepo$no-
hospodárskych podnikate$sk"ch #inností, 
o%ktorej dnes hovorí Brusel, tu bola realitou,“ 
vypo#ítava Juraj Schuchmann.

Otvorením trhov sa 'iroko koncipovaná 
v"roba stala neudr&ate$nou, na trh vtrhli silno 
podporované západné produkty a% dru&stvo 
stálo pred otázkou, #omu sa venova!, aby 
obstálo v%podmienkach vo$nej hospodárskej 
sú!a&e. Predvídav"m rie'ením bolo partner-
stvo s% nemeckou osivárskou spolo#nos!ou 
KWS so sídlom v%Einbecku. Nemci na'li spo-
$ahlivého partnera na produkciu osív, r"chlo 
sa prispôsobujúceho rastúcim nárokom na 
kvalitu i%efektívnos!. PD%Ostrov a%s%ním spo-
lupracujúce po$nohospodárske podniky.

Uprostred 90-tych rokov nav'tívilo Slo-
vensko 120 zahrani#n"ch novinárov z%USA, 
Japonska, Nového Zélandu, Austrálie a% zá-
padnej Európy. Nevedeli si vôbec predstavi!, 
ako mô&e vyzera! po$nohospodárstvo krajín, 
ktoré mali za sebou &ivot v%sovietskom bloku. 
Osivársky závod v% Ostrove im vyrazil dych 
a% mnohí z% nich si vtedy uvedomili, ak" po-
tenciál sa ukr"va v%moderne zorganizovanom 
ve$kov"robnom po$nohospodárstve.

Otázkou otázok je, pre#o Slovensko ako 
celok nezvládlo transformáciu na takej úrov-
ni ako dru&stvo v%Ostrove, pre#o sa tridsa! 
rokov po návrate krajiny k% demokratick"m 
hodnotám a%trhovej ekonomiky nanovo mu-
sia rie'i! základné otázky potravinovej se-
besta#nosti.

Ukazuje sa, &e mana&menty v%podnikoch 

boli rozh$adenej'ie ako striedajúce sa vládne 
garnitúry, ktoré nevedeli ukotvi! po$nohospo-
dárstvo do náhle sa otvoreného vo$ného eu-
rópskeho trhu. Za#ala sa rozpada! celá do-
máca agropotravinárska infra'truktúra vrá-
tane zázemia pripravujúceho odborníkov na 
v'etk"ch úrovniach. Záplava importovan"ch 
potravín predávan"ch cez obchodné re!azce 
priniesla zmenu &ivota aj na vidiek. Narodi-
la sa generácia, ktorá síce tú&i ma! #erstvé 
slovenské potraviny, ale vníma ich produkciu 
cez optiku svojho osobného pohodlia.

Aj GRANELAM rie'i problémy typické pre 
sú#asné slovenské po$nohospodárstvo a%&i-
vot na vidieku. K%v"robn"m areálom podni-
kov sa napriek upozorneniam, ktoré podniky 
vyslali obecn"m samosprávam, zbyto#ne 
nebezpe#ne priblí&ili nové vidiecke sídla. Za-
kladá to problémy sú&itia ob#anov a%po$no-
hospodárov do budúcna. Zárove( prichodí 
rie'i! prílev mlad"ch vzdelan"ch $udí schop-
n"ch ovláda! a%riadi! stroje a%v"robné proce-
sy novej digitálnej éry.

„Nesta#í, &e najlep'ie firmy si napokon 
problémy nejak"m spôsobom vyrie'ia, po-
trebujeme celostnú koncepciu rozvoja slo-
venského po$nohospodárstva, ktorá bude 
prihliada! na u& reálnu klimatickú zmenu, ale 
aj na globálny trh s%potravinami a%po$nohos-
podárskymi surovinami. *ivot sa zmenil a%e'-
te zmení, máme tu in" vidiek, iné predstavy 
o%&ivote. Potrebujeme viac vzájomnej otvore-
nej komunikácie, ale aj ústretovosti, ktoré vy-
#íria sú#asné skalené vody a%prinesú potreb-
nú koncepciu rozvoja po$nohospodárstva 
a%vidieka, ktorá bude odrá&a! celospolo#en-
skú zhodu záväznú pre v'etky )al'ie vlády,“ 
uzatvára Juraj Schuchmann z GRANELAMU, 
mana&ment ktorého je viacnásobn"m laureá-
tom Top Agro Slovensko.

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

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1 460 ha
Po#et pracovníkov 57
Zisk po zdanení 266 000 eur
Produktivita práce na pracovníka 40$074 eur

Predseda predstavenstva Ing. Juraj Schuchmann.

Granelam vyu!íva osivársky závod na produkciu osív 
kukurice i"obilnín.
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!ubor Paulen – správca krajiny 
s!du"ou v#skumníka

V! "ase spolo"ensko-ekonomick#ch 
zmien patril $ubor Paulen k!mladej ge-
nerácii slovensk#ch vedcov, ktorá svo-

je uplatnenie videla v! Slovenskej akadémii 
vied. Zameriaval sa na v#skum letokruhov, 
ktoré sú v#nimo"n#mi dokumentmi uply-
nul#ch desa%ro"í aj storo"í. Ponúkajú nám 
odpovede na mnohé otázky. Napríklad aj na 
dnes v#nimo"ne aktuálnej klimatickej zmeny.

Bonmot osobitého amerického re&iséra 
Woodyho Allena hovorí, &e ak chcete rozo-
smia% Boha, povedzte mu svoje plány do bu-
dúcnosti. A tak sa aj v tomto prípade stáva 
z vedca – lesníka stáva pestovate', chovate' 
o(ípan#ch, hospodár v! lese, ale aj správca 
krajiny. Na za"iatku ro'níckeho príbehu $u-
bora Paulena bolo slovo re(titúcia. Pojem, 
ktor# sa s!príchodom devä%desiatych rokov 
sklo)oval ve'mi "asto a! zosob)oval prina-
vrátenie zobratého majetku. $ubor Paulen 
bol vtedy mlad# a! tento spolo"ensk# obrat 
vnímal ako príle&itos%.

„Nepoznal som ani dedka, ani babku, 
ktor#m zobrali majetok. Ako (tvanci boli pre-
sunutí na Vyso"inu a! neskôr zomreli ve'mi 
mladí, pravdepodobne aj v! dôsledku zása-
hov v!pä%desiatych rokoch. Otec o!tejto "asti 
rodinnej histórie hovoril ve'mi málo,“ rozprá-
va $ubor Paulen, ktor# dokonca ani netu(il, 
kde &ili. A& na za"iatku devä%desiatych rokov 
sa dozvedel, &e hospodárili v! Mal#ch Be-
dzanoch, ne*aleko Topo'"ian. Sídlo farmy 
$ubora Paulena je presne v!strede tejto ma-
li"kej obce, ktorej po"et obyvate'ov len mier-
ne prevy(uje dvesto. Hospodárska budova 
nepôsobí medzi rodinn#mi domami ru(ivo. 
Dominuje jej ve'ká brána a!ak by ste neh'a-
dali gazdovsk# dvor, ani vám nenapadne, &e 
tu sídli farma, ktorá poskytuje stálu prácu de-
siatim zamestnancom.

Pred vy(e tridsiatimi rokmi sa v(ak spo-
za brány sú"asného gazdovstva neoz#vali 
stroje. V!priestoroch sídlila kr"ma, klub zväzu 
mláde&e a!e(te sa v!areáli nachádzalo detské 
ihrisko. „Vrátili nám priestor, na ktor# si u& 
generácie miestnych zvykli, ako na obecn#. 
Samozrejme, &e "as% domácich túto zmenu 
neprijala dobre. No na v(etky v#"itky som 
hovoril, &e nechcem ni", len svoje hospodár-
stvo, ktoré nám vrátili,“ spomína $. Paulen.

V!roku 1996 si musel vybra%, "i bude svoj 
"as deli% medzi v#skumom a!hospodárením. 
Ku kone"nému rozhodnutiu ho nakoplo nie-
ko'ko situácií, ktoré odzrkad'ovali biedu na-
(ej vedy. „Ak ste chceli publikáciu za sto do-
lárov, vyvolávalo to mno&stvo otázok medzi 
nadriaden#mi a!aj platovo sme boli na úrovni, 
&e u&ivi% rozrastajúcu sa rodinu nebolo jed-
noduché,“ vysvet'uje dne(n# hospodár.

Niektorí kolegovia mu predpovedali, &e 
krok do nového, neistého odvetvia, o'utuje. 
Nestalo sa tak. „Nie je to asi rakúska farmár-
ska idylka, ale &ijem si slobodn# &ivot. A!&i-
vot na slobode je ove'a %a&(í ako v!klietke. 
Na slobode &ijú aj predátori ako orol alebo 

medve*. Zdanlivá rovnováha medzi nimi je 
v(ak vykúpená neustálym bojom o!pre&itie,“ 
prirovnáva $. Paulen.

Tento &ivotn# postoj sa v! plnej miere 
prejavuje aj v!samotnej skladbe podnikate'-
sk#ch aktivít. Cíti% z!nich v#skumnícku du(u 
aj premysleného ekonóma. V!pestovate'skej 
(truktúre nech#ba tabak, pukancová kuku-
rica, konopa siata a! v! tomto roku dokonca 
ani bu"iansky &lt# valec, pôvodná slovenská 
odroda k+mnej repy. Jej história siaha a& do 
obdobia II. svetovej vojny, pri"om pesto-
vanie vo ve'kov#robn#ch podmienkach sa 
dávno skon"ilo. „Nemám jej zasiatej ve'a. 
Mo&no hektár, ale s! b#val#mi pracovníkmi 
v#skumného ústavu sme pou&ili posled-
né osivo, ktoré mali uchované. Nevedeli mi 
dokonca ani garantova%, aká bude jeho klí-
"ivos%. Vyrástli z! neho v(ak nádherné repy 
a!dnes sme spolo"ne dohodnutí, &e na mno-
&enie osiva vyberieme tie najkraj(ie,“ tvrdí 
$ubor Paulen.

Samozrejme, gro pestovanej produkcie 
netvoria takéto „(pecialitky“, ale klasická po'-
ná v#roba pozostávajúca z! pestovania p(e-
nice, repky, slne"nice, ja"me)a "i kukurice.

„Ro'níci by mali by% ohodnotení pod-
'a toho, akú pridanú hodnotu vytvárajú pre 

slovensk# vidiek,“ myslí si $ubor Paulen, 
ktor# okrem sídla v! centre Mal#ch Bedzian 
hospodári aj na dvoch *al(ích dvoroch, kde 
chová o(ípané. Jeden priestor získal e(te 
v! devä%desiatych rokoch tie& v! re(titúcii is-
t# pracovník ministerstva financií. Vyhliadol 

si hospodára od Topo'"ian 
a! rovno ho oslovil s! ponu-
kou na vyu&itie stopä%de-
siatro"ného objektu, ktoré-
ho história siaha a& do "ias 
grófa Stummera.

Druh# dvor si postavil je-
den z!najznámej(ích po'no-
hospodárskych subjektov 
v!krajine – PPD Pra(ice. Ke* 
tam pred rokmi zru(ili chov 
o(ípan#ch, hospodársky 
dvor mu ponúkli. Dru&stvo 
nechcelo, aby chov zvierat, 
ktor# tu fungoval desa%ro-
"ia, vystriedal napríklad au-
toservis, ako sa to na Slo-
vensku v! mnoh#ch prípa-
doch stáva. Dvor je mali"k#. 
Pozostáva len z!dvoch vä"-
(ích stavieb, ale to nebráni-
lo $uborovi Paulenovi vyu&i% 
ka&d# meter pôdy, ktor# sa 
v!areáli nachádza. Dnes sú 

o(ipárne obkolesené brosky)ov#m sadom, 
kde je zhruba (es%sto stromov.

Vá(e) k!stromom, ktorá stála na za"iat-
ku profesijnej kariéry $ubora Paulena, ho 
neopustila ani desa%ro"ia od za"iatku hos-
podárenia na pôde. Pre nieko'ko obcí za-
bezpe"uje sadovnícke a!záhradnícke práce. 
Okrasné dreviny vysádza aj po v#stavbe 
priemyseln#ch parkov "i r#chlostn#ch ciest. 
Vysadil u& desa%tisíc stromov a!tie najstar(ie 
u& vrhajú riadny tie)! Ako (tvr%storo"né javo-
ry, lipy a!borovice pred Ekonomickou univer-
zitou v!Bratislave. To, "o si uviedol v!logu na 
za"iatku podnikania, platí dodnes. Paulen – 
okrasné dreviny, farmárske produkty.

KONTAKT
Ing. !ubor Paulen
Malé Bedzany 40
955 01 Topo"#any
Tel: +421 38/5321 067
e-mail: paulen@paulen.sk
www.paulen.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 200 ha
V!mera lesa 60 ha
Ro#ná produkcia brav#ového mäsa 40 ton

Znovu nájden! Bu"iansk! #lt! valec?

Na hospodárskych dvoroch $ubora Paulena sú v%ade stromy. 
Stovky&brosk!', ale aj jedlé ga%tany.

Chovu o%ípan!ch sa venujú na dvoch farmách.
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AGRO-GOMBÁR – moderne, 
efektívne, oh!aduplne

Z! po"nohospodárstva 
je po rokoch ve"ká 
spolo#enská téma. 

V$etci, aj tí, ktorí mu venu-
jú len letm% poh"ad, odrazu 
rie$ia, aké by malo by&. Ne-
h"adiac na to, #o si o! jeho 
budúcnosti myslia po"no-
hospodári, ktor%ch sa jeho 
smerovanie bytostne t%ka. 
V$etko sa za#alo debatou 
o!repke a!jej role na poliach 
a! v! ekonomike krajiny, po-
kra#ovalo ve"kos&ou blokov 
a! za#iatkom leta dostalo 
patri#né grády ru$ením 
zmlúv o!nájme pôdy medzi 
Slovensk%m po"nohospo-
dárskym fondom a! tisícka-
mi podnikov, #o na pôde 
najvä#$ieho správcu hos-
podária.

Odpove' na to, aké by malo by& moderné 
po"nohospodárstvo, pritom ponúkajú "udia, 
ktorí sa hospodárením na pôde (ivia. Rodina 
Gombárovcov je príkladom toho, ako prak-
ticky rie$i& rokmi nakopené bo"a#ky. Pre$la 
v$etk%mi zákrutami, ktoré prinieslo obdo-
bie po roku 1989 poznamenané rozpadom 
dru(stiev, ale aj spracovate"ského priemyslu 
a!vznikom rodinn%ch hospodárstiev.

Proces zmien priniesol aj nov% spôsob 
(ivota na vidieku. )udia presúvajúci sa za 
prácou do miest, #asto migrujúci za lep-
$ím zdrojom príjmov do zahrani#ia opustili 
pôvodn% model, ke' si rodiny v! záhradách 
a!chlievikoch dopestovali zeleninu, ovocie #i 
dochovali prasiatka a!hydinu. Realitou sa stal 
nedostatok kvalifikovanej po"nohospodár-
skej pracovnej sily. Do toho pri$la evident-
ná zmena klímy. Tí, #o zostali verní pôde, si 
poradili.

Vernos& je vyjadrením kontinuity istého 
spôsobu (ivota, ktor% sa, pravda(e, celkom 
prirodzene v! konkrétnych podmienkach 
modifikuje. Práve to vidno na spolo#nosti 
AGRO-GOMBÁR, ktorú po novembri 1989 
vybudovala rodina Gombárovcov. V$etci jej 
predkovia boli spojení s!pôdou, za(ili kolek-
tivizáciu, vzostup aj úpadok dru(stiev. Mali 
dos& odvahy skôr ne( ostatní za#a& budova& 
podnik, ktor% bude prejavom ich vlastnej 
podnikate"skej iniciatívy a!tvorivosti. Ich pod-
nik je príkladom, o!koho by sa malo opiera& 
po"nohospodárstvo v!nasledujúcich desa&ro-
#iach.

V!#ase, ke' Ivan Gombár zakladal rodin-
nú firmu, mal dostatok mana(érskych skúse-
ností zo zlú#eného dru(stva v!Dubníku. Ke' 
sa spolo#né hospodárenie dostalo na kri(o-
vatku, dospievali obaja jeho synovia. Otec 
s!dostatkom profesionálnej v%bavy a!synovia 
plní mladíckej energie a!ambícií – to bol mo-
tor s!v%born%m &ahom.

Základom in(inierskeho vzdelania je tvo-
rivé rie$enie, prepo#ty ka(dého podnikate"-
ského zámeru ako aj odvaha zobra& na seba 
nevyhnutné riziko. V! polovici 90-tych rokov 
Gombárovci prevzali upadajúce dru(stvo 
v!Bardo*ove. Hospodársky dvor aj polia bo-
li obrazom totálneho vy#erpania. Dnes je to 
jeden z! najproduk#nej$ích chotárov Novo-
zámockého okresu a!dvor je uká(kou toho, 
ako s!relatívne minimálnymi nákladmi mo(no 
vlastn%mi silami prebudova& staré areály na 
funk#n%, dobre previazan% systém budov. 
S! patri#n%m technologick%m vybavením 
umo(*uje spracova& a! uskladni& celú pro-
dukciu dorobenú na poliach. Kapacita do-
sahujúca takmer 10-tisíc ton obilnín a!olejnín 
hovorí sama za seba. Umo(*uje realizova& 
produkciu v!#ase, ke' ceny dosahujú maxi-
má.

Toto dobré zázemie vybudoval tím trakto-
ristov, opravárov, $oférov a!technikov. Po#as 
vegetácie pracovali na poliach a!v!neproduk-
tívnych obdobiach, teda v!zime #i v!prestáv-
kach medzi jednotliv%mi po"n%mi prácami 
krok za krokom modernizovali pod vedením 
Ivana Gombára svoj „hlavn% stan“. Nazmar 
nevy$lo ni#, #o sa dalo pou(i& – od starej teh-
ly po storo#né trámy. Funk#nos&, ú#elnos&, 
poriadok a!k!tomu originálny nápad sú zák-
ladné princípy dobrého hospodárenia.

Ich uplatnenie vidíme aj v!chotári. Porasty 
sú dobre (ivené, pôda plná sily. Pravidelne 
ju podr%vajú, #o umo(*uje dobre hospodári& 
s!vlahou aj v!#ase sucha. Maro$ Gombár má 
zmysel pre novinky, neváha vyu(i& nové od-
rody a!hybridy, technické novinky umo(*ujú-
ce efektívne dávkova& (iviny rovno ku korien-
kom rastliny alebo na list, rovnako precízne 
pracuje s!ochranou. Druh% zo synov Roland 
zabezpe#uje mechaniza#nú #as& po"nej v%-
roby najmodernej$ou technikou, #o tie( pri-
spieva k!dobr%m v%sledkom podniku.

Ke' pred #asom vyvstal problém s! do-
pestovaním kvalitného sladovníckeho ja#me-
*a, ako jedni z! prv%ch na Slovensku za#ali 
Gombárovci vysieva& jarnú obilninu v!jeseni. 
Získali t%m #oraz vzácnej$iu zimnú vlahu 
a!ke'(e zimy sú z!roka na rok miernej$ie, na 
sneh chudobnej$ie, efekt sa dostavil. Zrná, 
ktoré boli zasiate v!jeseni, predbehli vo v%voji 
ja#me* vysiaty na!jar. Rozdiel v!hektárov%ch 
úrodách bol 2,5 tony v!prospech jariny siatej 
ako ozimina. V!sumáre ne$lo len o!to, (e ja#-
me* sypal po 6,5 tony z!hektára, ale sú#asne 
dosiahol aj v%borné sladovnícke parametre.

Tie sú, iste(e, aj odrazom priebehu ro#-
níka, rozlo(enia zrá(ok a!teplôt, ale k"ú#ové 
je, ako reaguje pestovate" v%(ivou, ochranou, 
cel%m súborom agrotechnick%ch krokov na 
potreby rastliny, ako zvládne logistiku po#as 
zberu. Je to zlo(ité aj jednoduché – pre toho, 
kto vie, ako na vec.

Vystihnú& ducha #ias, reagova& na rytmus 
(ivota spolo#nosti, o!tom je moderné po"no-
hospodárstvo. Gombárovci po prevzatí hos-
podárstva b%valého O+M +urany vybudovali 
modernú jahodovú plantá(, ved"a nej mar-
hu"ov% sad. Ke' dozrejú jahody, prichádzajú 
na obera#ky stovky "udí z!celého okolia. Je 
to v%hodnej$ie ako pestova& jahody doma 
v!záhrade, úroda je garantovaná, plody ve"ké 
a!chutné, cena prijate"ná.

Farma Gombárovcov ukazuje ako rozto#i& 
kolesá slovenského potravinového hospo-
dárstva. Treba da& viac na skúsenos& t%ch, 
#o majú za sebou reálne v%sledky porovna-
te"né s! modern%mi zahrani#n%mi farmami. 
Na#o objavova& Ameriku, objavená u( bola 
dávno.

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

V!mera po"nohospodárskej pôdy 2 210 ha
Po#et pracovníkov 26
Produktivita práce na pracovníka z$pridanej hodnoty 23 242 eur

Ivan a Marian Gombárovci v poraste p!enice.

Nedozern" lán p!enice.
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Farmár Ján Jelen – ako sa rodí 
precízne po!nohospodárstvo

Dobr! hospodár je ten, kto dnes vie do 
rozvoja ktor!ch plodín má investova" 
zajtra. Základné rámce ur#uje trh, #o-

raz vä#$í akcent Spolo#nej po%nohospodár-
skej politiky na ochranu &ivotného prostredia 
a, samozrejme, prírodné podmienky. Farmár 
Ján Jelen z' Novej Dediny za#al hospodári" 
v'roku 1992 a'v'priebehu troch desa"ro#í sa 
vypracoval na jedného z'najlep$ích pestova-
te%ov sladovníckeho ja#me(a na Slovensku.

Akoby plával proti prúdu, preto&e na 
Slovensku plocha sladovníckeho ja#me(a 
v' posledn!ch rokoch klesá. Sú za t!m nie-
len #oraz premenlivej$ie poveternostné pod-
mienky zvy$ujúce pestovate%ské riziko, ale 
aj rastúce nároky spracovate%ov na kvalitu. 
Kto ju nedosiahne, prudko padá dole s'ce-
nou ja#me(a, tobô& ke) nemá kontrakt. 
Iste&e, o' obchodnej politike sladovní, ktoré 
si v'núdzi vypomáhajú dovozmi, by sa dalo 

diskutova". Ak chcú viac slovenského sladu 
a'myslia to s'uhlíkovou stopou vá&ne, musia 
by" ústretovej$ie, ale jedno sa na veci nedá 
zmeni" – o'úrodu a'jej kvalitu sa musí posta-
ra" po%nohospodár.

Ka&d! v' potravinovom re"azci si jedno-
ducho musí splni" rolu, v'ktorej je nezastu-
pite%n!. Ján Jelen #elí nevyspytate%nému 
po#asiu rovnako ako ostatní, ale nadprie-
merné úrody jarného ja#me(a – napríklad 
vlani 6,7'tony a'tento rok 7,7 tony po hektári 
– hovoria o'tom, &e vie ja#me(u ulahodi" ce-
l!m súborom agrotechnick!ch zákrokov. Tie 
sú dôle&ité nielen z'h%adiska produkcie, ale 
aj kvalitatívnych parametrov. Je ich dovedna 
cel! tucet, ktoré rozhodujú o'tom, #i sa ro%ník 
do#ká vysokej ceny garantujúcej rentabilitu 
hospodárenia.

Ide nielen o'vysok! podiel z*n na site #i 
o'obsah dusíkat!ch látok, ale aj o'klí#ivos", 
podiel poláman!ch #i roz$tiepen!ch z*n. 
+pi#kov! sladovnícky ja#me( je produkt pre-
cízneho po%nohospodárstva a'práve k'nemu 

tla#í Brusel a'jeho spolo#ná po%nohospodár-
ska politika celú komunitu po%nohospodá-
rov. Kvalitn! sladovnícky ja#me( je dielom 
&i#livej prírody a'dokonale zvládnutej v!&ivy 
a'ochrany, tento produkt jasnou re#ou hovorí 
o'tom, #i je pôda a'rastlina zdravá, #i sa po%-
nohospodár správa vo#i svojmu základnému 
v!robnému prostriedku férovo.

Pravda&e, pozornos" si p!tajú aj ostatné 
plodiny, ro%ník musí na ne h%adie" ako rodi#ia 
na svoje deti. Má ich v$etky rád, ale ka&dé 
chce in! prístup. Základom úspechu je v$ak 
starostlivos" o'pôdu, stroje, skladové hospo-
dárstvo. Ján Jelen patrí ku generácii obno-
vujúcej tradíciu rodinného hospodárenia na 
pôde. V' priebehu 30 rokov sa mu podarilo 
vybudova" základné piliere modernej farmy. 
Modern! strojov! park doká&e komunikova" 
so satelitmi, #o umo&(uje precizova" ka&d! 
zásah do pôdy. A' to aj v)aka skvelej práci 
pätice traktoristov. Ak Brusel vyt!#il za je-
den zo strategick!ch cie%ov zní&enie spot-
reby priemyseln!ch hnojív, pesticídov, ale aj 
spotreby pohonn!ch látok, farmár musí ma" 
traktory, seja#ky, rozmetávadlá, kombajny, 
ktoré orú a'sejú s'milimetrovou presnos"ou, 
dávkujú &iviny na gram presne.

Jánov syn Marek je informatik. Najnov$ie 
hovoríme o' digitalizácii ekonomiky, v$etky 
informácie poskytujúce súbor obrovsk!ch 
komplexov dát o' rastlinách a' ich nárokoch 
sú v'digitálnej podobe. Ak má farmár v'dome 
informatika, ktor! vie navy$e jazdi" ako Ma-
rek na kombajne, potom mô&e smelo krá#a" 
v'ústrety budúcnosti. V$eobecne platné sys-
témy treba uplatni" na konkrétne podmienky 
firmy. Nu& a'Marek je ten, kto pomáha s'kon-
krétnou aplikáciou precízneho po%nohospo-
dárstva v'rodinnej firme.

Kedysi sa v!&iva rastlín opierala o'v!sled-
ky pôdnych anal!z a' nároky rastlín na plá-
novanú produkciu. Teraz kombajn vybaven! 
satelitom doká&e Jánovi Jelenovi ur#i", akú 
úrodu dala tá ktorá #as" honu. Dajú sa teda 
identifikova" viac a'menej &ivené #asti po%a, 
na základe anal!z fotosyntézy sa dá zasa 
precizova" v!&iva rastlín a'splni" tak vysoké 
$tandardy spomínaného sladovníckeho ja#-
me(a. Pravda, chce to stroje so satelitmi, 
superpresné seja#ky, rozmetávadlá hnojív. 
To v$etko u& Ján Jelen vrátane pozberovej 
linky umo&(ujúcej perfektne vytriedi" obi-
lie má. Ako v$ak vraví, )alej musí postúpi" 
v'precíznosti jednotliv!ch úkonov, e$te viac 
ich vzájomne vyladi" a'dosiahnu" tak úsporu 
nákladov 10 a& 15 percent.

,al$ou otázkou je h%adanie plodín s'dob-
rou trhovou cenou, ktoré sú#asne harmoni-
zujú osevn! postup. Mô&e to by", povedzme, 
mak, $o$ovica ako nedostatková strukovina, 
zelenina #i zalo&enie ovocného sadu? V$et-
ko je otázkou dobrého zvá&enia a' tie&, ako 
pripomína farmár, aj toho, aby $tát vytváral 
na pestovanie plodín zázemie. Ak chce viac 

zeleniny, strukovín, musí podpori" investície 
do spracovate%ského priemyslu, inak je zo 
strany po%nohospodárov pestovanie t!chto 
plodín vysoko rizikové.

Napokon, hospodárenie na pôde je takou 
istou podnikate%skou zále&itos"ou ako v$et-
ky ostatné. Treba si zarobi" na v$ednú skyvu 
chleba ka&dodenného a' e$te aj na rozvoj. 
Pohnú" rozumom musí teda nielen farmár, 
jeho rodina, ale aj $tát, ktor! by mal prispie" 
k'vyvá&enej po%nohospodárskej a'potravino-
vej politiky. Ján Jelen zdôraz(uje, &e je naj-
vy$$í #as poupratova" vo vlastnícko-nájom-
n!ch vz"ahoch. Ve) ak má hospodár inves-
tova" do pôdy a'má ju prenajatú, musia ma" 
obe strany istotu. Ro%ník, &e má zmysel do 
pôdy investova" a'vlastník, &e pôda nebude 
po rokoch prenájmu vy"ahaná.

Inak, úrodnos" chotára, ktor! obhospo-
daruje Ján Jelen pod +tiavnick!mi vrchmi, 
rastie a'súperí v'Levickom okrese s'úrodami 
z'dolného Pohronia, kde sú #ernozeme. P$e-
nica mu tohto roku dala 7,3 tony po hektári, 
kukurice majú na$liapnuté na desa" ton. Nu&, 
kde sa do pôdy tri desa"ro#ia po sebe zapra-
cúvajú v$etky nadzemné #asti obilnín, repky, 
kukurice, má dostatok organickej zlo&ky, jej 
úrodnos" neklesá, ale rastie.

KONTAKT
Ing. Ján Jelen
935 25 Nová Dedina
Mobil:+421/ 903 658 872
e-mail: jnjelen@gmail.com

V!mera po"nohospodárskej pôdy 530 ha
Po#et pracovníkov 5
Zisk po zdanení 14$816 eur

Modernému po!nohospodárstvu vládnu digitálne dáta, 
sú nimi pre"pikované aj traktory, vraví Marek Jelen.

Sladovnícky ja#me$ je top produktom farmára 
Jána%Jelena.

Tím traktoristov, na ktor&ch sa mô'e Ján Jelen 
stopercentne spo!ahnú(.
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AZURIT 9 S DELTAROW ! 
KA!DÉ ZRNKO CHIRURGICKY PRESNE UMIESTNENÉ

S  Azurit 9 priniesol LEMKEN novú úrove! v  presnej sej-
be kukurice, sóje a in"ch plodín. Odolajte vplyvu sucha 
a dajte svojim rastlinám pomocou LEMKEN DeltaRow 
viac #ivotného priestoru. Sejba do vlny ponúka jednot-
liv"m rastlinám v"razne lep$í prístup k vode, #ivinám a 
svetlu. 

!  70 % viac #ivotného priestoru pre ka#dú rastlinu
!  A# o 10 % vä%$í v"nos v&aka LEMKEN DeltaRow
!   V strede DeltaRow medzi radmi je umiestnené v 

riadku hnojivo
!  Centrálny 600 litrov" zásobník na osivo

V I D E O

PODMIETKA
SA JAVÍ V ÚPLNE NOVOM SVETLE V!AKA 
PRÁCI BEZ BO"NÉHO #AHU. RUBIN 10

�  Symetrické usporiadanie tanierov umo!"ujúce prácu bez 
bo#ného $ahu s maximálnou úsporou pohonn%ch hmôt

�  DuraMaxx taniere s vysokou tvrdos$ou a vä#&ím priemerom 
sa starajú o v%razne dlh&iu !ivotnos$

Rubin 10 je v%borná vo'ba, ke( ide o plytkú a celoplo&nú podmietku. V(aka symetrickému usporiadaniu vydut%ch ozuben%ch 
tanierov, doká!e intenzívne a homogénne premie&a$ rastlinné zvy&ky s pôdou aj pri vysok%ch pracovn%ch r%chlostiach! Presved#te 
sa sami o mnoh%ch (al&ích v%hodách.

�  Komfortné nastavovanie zavla$ova$ov a nivelátorov pre opti-
málne premie%anie a urovnanie pôdy a rastlinn&ch zvy%kov

�  Nov& konzept prepravného kolesa pri nesen&ch strojoch 
umo'(uje pou'ívanie )a'k&ch valcov a zais)uje bezpe$nú 
prepravu po komunikáciách i poliach

lemken.com

V I D E O
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Farma Kissová je verná zelenine

Najjednoduch!ie je v"na!ej krajine pes-
tova# obilniny. Sta$í dobre zasia# a"vo 
vhodnom $ase %a#. K"takémuto tvrde-

niu opráv&ujú 'udovíta Kissa z"Farmy Kisso-
vá v"(eliezovciach viac ako 30-ro$né skúse-
nosti z" pestovania obilnín, kukurice, olejnín 
a" najmä zeleniny. „Zelenina je náro$ná na 
ru$nú prácu. Aj ke) mnohé operácie mo%no 
mechanizova#, papriky, raj$iny, uhorky, me-
lóny, kapustu ba aj zemiaky a"ostatné druhy 
zeleniny predsa len zberáme ru$ne. V"sezóne 
sa bez brigádnikov nezaobídeme.“

Vlani sa ich na poliach farmy v"(eliezov-
ciach aj *árovciach vystriedalo 86. Boli me-
dzi nimi aj Rómovia z"oboch obcí aj blízkeho 
okolia. Iba%e s"brigádnikmi to pod+a 'udovíta 
Kissa nie je jednoduché: „Najprv sa zaujímajú 
o"mzdu a"a% potom, ak sa im pozdáva, chcú 
vedie#, $o budú robi#. Alebo sa oto$ia a"od-
ídu. 'udia sa akosi odnau$ili robi#,“ zam,!+a 
sa farmár. Zelenine je vern, od za$iatku pod-
nikania. Za tie roky sa skladba plodín meni-
la, pod+a záujmu spracovate+ov $i obchodu. 
Paprika v!ak stále zaberá v"jeho firme medzi 
zeleninou dominantné miesto.

Vrásky na $ele mu v!ak robí samotn, pre-
daj. V"tejto súvislosti si neodpustí poznámku, 
ktorá poriadne schladí krv v"%ilách v!etk,m, 
ktor,m zále%í na domácej produkcii. „Denne 
sa na Slovensko dová%a 820 kamiónov po-
travín. Zahrani$ie zaplavuje ná! trh tovarom, 
ktor, pritom doká%eme doma dopestova#, 
dochova# $i vyrobi#. A" na!i +udia namiesto 
poctivej roboty na poli $i v"ma!tali montujú 
autá. Tie kamióny prichádzajú aj z"Ma)arska. 
Pre$o si Ma)ari doká%u chráni# svoj potravi-
nov, trh a"my na Slovensku nie?“ p,ta sa 'u-
dovít Kiss, ktor, má síce národnos# ma)ar-
skú, ale %ije a"podniká na Slovensku. Vraví, 
%e mu na tejto krajine zále%í. Nedá mu v!ak 

spáva# nespravodlivos#, ktorá sa pácha na 
poctiv,ch po+nohospodároch a"opä# sa p,ta: 
„Ako mám súperi# s"Poliakom, ktor, nemusí 
plati# da& z"pôdy a"ani odvody, alebo s"Ma-
)arom, ktorému !tát pomáha ako mô%e?“ Na 
tieto otázky by mala odpoveda# koncepcia 
po+nohospodárskej v,roby, o" ktorej sa síce 
na Slovensku hovorí u%" desiatky rokov, ale 
akosi je stále v"nedoh+adne.

Ke) sa pozriete na polia Kissovej farmy, 
mo%no sa vám bude zda#, %e na niekto-
r,ch parcelách porasty %ivoria, na in,ch sú 
v" lep!ej kondícii. Ale to je len preto, %e tie, 
ktoré vyzerajú ako %ivoriace, sú jednoducho 
mlad!ie. „Sadíme to postupne, aby aj do-
rastali postupne. Pri zbere je potom men!í 
nápor na ru$nú prácu,“ vysvet+uje 'udovít 
Kiss. Nosn, sortiment plodín dop-&a obilie 
a" do 300 hektárov kukurica vrátane osivo-
vej. Celkovo farmár hospodári na 498 hek-
tároch po+nohospodárskej pôdy. Gazdoval 
v!ak u% aj na vy!!ej v,mere, ale 220 hektá-
rov prepustil synovi a"o"30 hektárov pri!iel. 
Dáni, ktorí na nej pestujú obilie, ju kúpili od 
vlastníkov. V"trojro$nom sade so 700 kore&-
mi ovocn,ch strom$ekov dorastajú $ere!ne 
a" marhule a" v" hektárovej vinici pri rodi$ov-
skom dom$eku, ktor, zrekon!truoval, zase 
nieko+ko odrôd hrozna. Portfólio po+nohos-
podárskej produkcie dop-&ajú ovce, kone, 
ka$ice a"kur$atá.

To v!etko, aj dopl&ujúci sortiment, pre-
dáva v" !tyroch vlastn,ch obchodoch. Tvrdí 
v!ak, %e napriek !irokému portfóliu po+no-
hospodárskej produkcie, je zeleninár. V"roku 
2019 pestoval zeleninu iba na 40 hektároch, 
v"tomto roku u% na 85 hektároch.

'udovít Kiss sa vypracoval z"mäsiara na 
skúseného pestovate+a zeleniny. „Milujem 
jej pestovanie. Te!í ma, ke) sú polia plné 

dozrievajúcich uhoriek, paprík $i raj$ín, ze-
miakov $i"melónov. A"nechcel by som zno-
va za%i# to, $o pred piatimi rokmi, ke) som 
musel hektáre melónov zaora#. V" tak,chto 
prípadoch mi je do pla$u a"nesta$ím sa $u-
dova#, pre$o Slováci jedia melóny zo zahra-
ni$ia, ktoré sú $asto bez chuti. Zrejme som 
fanatik, lebo ktoko+vek in, na mojom mieste 
by prestal pestova# zeleninu. Ale stále ma 
$osi poh,na dopredu, aj ke) u% neverím, %e 
sa do%ijem lep!ích podmienok na pestovanie 
zeleniny,“ skepticky si povzdychne 'udovít 
Kiss.

H+adiac na prekrásnu papriku nám ne-
vdojak rezonujú slová viacer,ch kupujúcich 
v" supermarketoch: „Kedy a" kde si budeme 
môc# kúpi# zdravú, zrelú a" !#avnatú papri-
ku?“ Ak v!ak prídu do jednej zo !tyroch pre-
dajní, ktoré vlastní Farma Kissová (v" (elie-
zovciach, v"*árovciavh a"v"*ahách), v"sezó-
ne takú papriku aj naozaj kúpia. .o sa z"polí 
nepredá, putuje do ne)alekej konzervárne 
vo Ve+k,ch Ú+anoch na spracovanie. Ale za 
men!í peniaz.

KONTAKT
Farma Kissová
Záhradná 13
937 01 !eliezovce
Konate": #udovít Kiss
Mobil: +421/ 905 473$218

V!mera po"nohospodárskej pôdy 498 ha
Pestovanie zeleniny (rok 2020) 85 ha
Po#et stálych pracovníkov 21
Tr$by za predaj zeleniny z%1 hektára 4%475 eur

Kapustové pole tie! potrebuje ruky brigádnikov.

Bohatá úroda ve"k#ch, $%avnat#ch a&chutn#ch paprík 
síce 'udovíta Kissa te$í, ale obchod o&ne nejaví ve"k# 
záujem.

V&$tyroch predajniach Farmy Kissová je $irok# sortiment zeleniny.
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Cie!om je dosta" 600-ko#ové  
traktory aj do Podhoria

Pod Lietavsk!m hradom sa pasú jalovi-
ce. Ide o"#ervené hol$tajnky, ktoré sem 
doviezli hospodári z" Oravy. Pasienky 

ne%aleko &iliny sú vhodné na tak!to odchov 
zvierat, #o sa kladne prejavuje na" kondícii 
budúcich matiek. Trávia tu pribli'ne osem-
nás( mesiacov a"s"#asom blí'iaceho sa tele-
nia putujú naspä( na Oravu. Iné kategórie do-
bytka v"Podhorí, ne%aleko &iliny, nenájdete.

Pribli'ne sto kilometrov od seba vzdiale-
né podniky v"Podhorí a")ape$ove spolupra-
cujú pri chove hovädzieho dobytka u' roky. 
)ape$ovo ro#ne vyrába okolo 2,4 miliónov 
litrov surového kravského mlieka a"pribli'ne 
dve tretiny produkcie doká'e spracova( na 
v!robu syrov. *as( vo forme kravskej hrudky, 
ktorú dodávajú na %al$ie spracovanie do &i-
liny, a"zvy$ok predávajú ako uzlíky #i nite vo 
vlastnej predajni.

„Víkendové mlieko zvä#$a nespracováva-
me a"kon#í v"mliekarni v"Hri+ovej. Nechceme 
predra'ova( na$u v!robu syrov príplatkami, 
tak sme zvolili túto stratégiu. Samozrejme, ak 
bude záujem o" na$u produkciu rás(, bude-
me musie( prehodnoti( aj tento poh,ad. U' 
v"sú#asnosti sme v%aka $ikovnej mliekaren-
skej technologi#ke -udmile Kulovej dokázali 
otestova( produkciu vyzrievan!ch trojme-
sa#n!ch syrov a"zdá sa, 'e spotrebitelia to 
oce+ujú,“ hovorí Rastislav Závodn!, konate, 
spolo#nosti AGRO – PODHORIE a" zárove+ 
predseda predstavenstva RD Vavre#ka-)a-
pe$ovo.

Oba podniky, #i ten v"Podhorí, kde sa ja-
lovi#ky pasú od svojich $iestich mesiacov, 
alebo v" )ape$ove, ktoré produkuje mlieko 
od dojníc, patria do skupiny Oragro. Tú dlho-
dobo definuje vyu'ívanie v!konn!ch strojov, 
blokového systému hospodárenia na pôde, 
in$talácia elektrick!ch oplôtkov pri ochrane 
úrody, v!konná 'ivo#í$na v!roba, ale aj pes-
tovanie menej tradi#n!ch plodín.

Tieto charakteristiky platia aj pre spo-

lo#nos( AGRO – PODHORIE, ktorú vä#$ina 
agrárnej verejnosti pravdepodobne nepozná. 
Pod samostatn!m názvom funguje len dva 
roky, #o vyplynulo z"delenia prvov!robn!ch 
firiem medzi b!val!mi spolo#níkmi Oragro.

Dva roky samostatná spolo#nos( AGRO 
– PODHORIE za#ínala hospodári( na v!me-
re devä(sto hektárov pôdy. Vlani sa podarilo 
obhospodarovanú plochu takmer zdvojná-
sobi(, #o vyplynulo z"dohody so susedn!m 
po,nohospodárskym podnikom v"Bánovej.

„Dohodli sme sa na prebratí vä#$ej #as-
ti pôdy susednej spolo#nosti. Táto akvizícia 
mala pre nás zásadn! v!znam, lebo zvy$uje 
efektívnos( v!roby,“ prízvukuje Rastislav Zá-
vodn!, konate, spolo#nosti Oragro. Podari-
lo sa to najmä t!m, 'e hoci sa v!mera pôdy 
zdvojnásobila, po#et zamestnancov vzrástol 
len o"jedného. „Niektoré pozície jednoducho 
máte bez oh,adu na ve,kos( obhospodarova-
nej v!mery. Ide napríklad o"$tyroch vrátnikov 
na hospodárskom dvore. T!ch ma( musíme, 
ke%'e sú#as(ou ná$ho dvora je jediná komu-

nikácia, ktorá spája niektor!ch obyvate,ov 
s"obcou,“ vysvet,uje Rastislav Závodn!.

Tento úspe$n! mana'ér konsolidoval 
nieko,ko po,nohospodárskych subjektov na 
Orave a"o"fungovaní po,nohospodárstva má 

presné predstavy. Jednou 
z" nich napríklad je, 'e ak 
sú#asná v!mera obhospo-
darovanej ornej pôdy v"oko-
lí"Podhoria je pribli'ne tisíc 
hektárov, do budúcnosti 
by sa mala zv!$i( na 1 500 
hektárov pôdy.

„Ak chceme vyu'i( tech-
nológie, ktoré sú najefektív-
nej$ie, musíme dosiahnu( 
aspo+ takúto v!meru. Vte-
dy vieme vyu'i( napríklad 
600-ko+ov! pásov! traktor, 
sklady a" ,udí. Rovnako ako 
na in!ch farmách skupiny, 
aj tu hospodárime blokovo. 
Nie je dôle'ité, aby boli tie 
parcely pospájané, ale úpl-
ne nevyhnutné musia by( 
tak blízko seba, aby pre-

jazdy boli minimálne, ideálne bez skladania 
náradia. Jeden blok by mal ma( od 150 do 
300 hektárov pôdy. Pôdny blok dimenzuje-
me na denn! v!kon postrekova#a,“ informu-
je Rastislav Závodn!.

Okrem tradi#n!ch plodín rastlinnej v!ro-
by v"Podhorí vyt.#a ostropestrec mariánsky 
a",an, ktor! Oragro pestuje vo viacer!ch svo-
jich podnikoch. „-an je napríklad plodinou, 
ktorú zver ne'erie. Preto sme si v"tomto roku 
mysleli, 'e parcely s" ,anom oplocova( ne-
budeme. Plodinu nám naozaj nájazdy lesnej 
zvery nezo'rali, ale úspe$ne rozdupali,“ tvrdí 
konate, s náznakom irónie.

Rie$ením sú elektrické oplôtky. T!m je 
v$ak potrebné venova( dennodennú starost-
livos( a"kontrolu. „Rovnako ako pri pestovaní 
plodín aj tu je dôle'itá disciplína. Pod oplôt-
kom je potrebné ma( vykosen! porast a"sa-
motn! plot musí by( umiestnen! minimálne 
3-metre od plodiny. Taktie' nikdy nesiah-
neme po najlacnej$ích produktoch na trhu. 
Vyu'ívame 6-7 'ilové vodi#e a"kvalitn! pulzá-
tor,“ vymenúva Rastislav Závodn!.

Spolo#nos( AGRO – PODHORIE sa v"ak-
tuálnom ro#níku sú(a'e ekonomick!ch ma-
na'mentov TOP Agro 2019/2020 umiestnila 
v" rámci kategórie obchodn!ch spolo#ností 
v" znev!hodnen!ch oblastiach na tre(om 
mieste.

KONTAKT
AGRO – PODHORIE, s. r. o.
013 18 Podhorie 174
Konatelia: Ing. Rastislav Závodn! 
a"Ing. Tomá# Závodn!
Mobily: +421/ 903"806"348  
a"+421/ 910"485 776
e-mail: rasto@oragro.sk,  
tomas.zavodny@oragro.sk
www.oragro.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1#700 ha
Po$et zamestnancov 16

V!konné stroje u"ah#ujú sená$ovanie v%Podhorí.

Rastislav Závodn! úspe&ne konsolidoval nieko"ko po"nohospodárskych 
subjektov na Orave.
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V!Pavlovciach nad Uhom  
!ezlo rozvoja preberá mladá generácia

V! Pavlovciach nad Uhom sa história 
dru"stevného hospodárenia za#ala pí-
sa$ u" v! roku 1949. Po transformácii 

v! 1992 roku vzniklo Po%nohospodárske po-
dielnické dru"stvo, ktoré po &tyroch rokoch 
skon#ilo v! likvidácii. Vtedy vzniklo v! pora-
dí tretie dru"stvo, #o súvisí aj s! tretím pís-
menom gréckej abecedy v! názve, GAMA – 
po%nohospodárske dru"stvo Pavlovce nad 
Uhom. Odvtedy nastúpili tunaj&í %udia na 
#ele s!predsedom Ing. Michalom 'olnom na 
vlak prosperity a! kladn(ch hospodárskych 
v(sledkov, pri#om z! neho nevystupovali 
ani v! $a"k(ch rokoch. Pri otázke na recept 
úspechu odpovie predseda ve%mi r(chlo – je 
to zásluha %udí, ktorí sa vzájomnou spolu-
prácou podie%ajú na napredovaní dru"stva. 
Napríklad &pi#kové v(sledky v!rastlinnej v(-
robe sú kombináciou skúseností a!pracovi-
tosti agronómky Anny Arvaiovej a! aplikácie 
modern(ch poznatkov do praxe zo strany 
v(robného riadite%a Ing. )udovíta Mi&%ana. 
V(borne im taktie" sekunduje ekonomicko-
-obchodn( riadite% Ing. Michal Mi&%an, MBA 
neustálym h%adaním najideálnej&ích mo"nos-
tí realizácie komodít na trhu. )udovít a!Michal 
postupne preberajú opraty riadenia dru"stva 
po svojom dedovi Michalovi 'olnovi. Ten 
mô"e by$ právom hrd( nielen na prosperu-
júci podnik, ktor( im prenecháva, ale aj na 
svojich vnukov, úspe&ne pokra#ujúcich v!je-
ho!zve%a*ovaní.

GAMA v! sú#asnosti hospodári na 
1!935!ha po%nohospodárskej pôdy, z!ktorej 
takmer 90 percent pripadá na ornú pôdu. 
Pri pestovaní klasick(ch trhov(ch plodín do-
minuje p&enica, kukurica, repka, slne#nica 
a! sója. Rastlinná v(roba je siln(m pilierom 
ekonomiky dru"stva, obrábajúceho polia 
na V(chodoslovenskej ní"ine. +oraz $a"&ie 
h%adajú na stenách kancelárie vo%né miesta 
na *al&ie diplomy, ktoré získavajú pri vy-
hodnoteniach najlep&ích pestovate%ov NAJ 
na&e pole a! in(ch sú$a"iach. Aj v! minulom 
roku boli najlep&í na Slovensku pri pestovaní 
jarného ja#me,a, slne#nice 
a!3. miesto získali na!zrnovú 
kukuricu. Mimochodom, za 
celú históriu spomínaného 
vyhodnotenia sa e&te ne-
stalo, aby niekto získal to%-
ko ocenení naraz.

Len na ilustráciu doplní-
me niektoré vla,aj&ie úrody, 
teda v!roku hodnotenom aj 
v!tabu%ke TOP Agro. Úrody 
slne#nice boli v! priemere 
4,5 a" pony z!hektára, ja#-
me, jarn( zarodil po 7,11 
tony a!priemerná hektárová 
úroda dosiahla 12,92 tony 
pri kukurici na zrno (po pre-
po#te na 14 % vlhkos$). Tie-
to v(sledky hovoria jasne za 

seba. Efektívnemu pestovaniu a!následnému 
spe,a"ovaniu plodín v(razne pomáha nová 
pozberová linka. Nové silá majú kapacitu 
3-tisíc ton, pri#om celkovo má podnik k!dis-
pozícii skladovacích kapacít a" 8-tisíc ton, 
tak"e doká"u preskladni$ takmer celú svoju 
produkciu. „Som ve%mi rád, "e sa nám táto 
investícia podarila. Tesne po "atve tu #asto 
b(vajú ceny plodín aj o!20 a" 30 eur na tonu 
ni"&ie v! porovnaní s! neskor&ími termínmi,“ 
hovorí predseda o! hlavnom dôvode, pre#o 
sa rozhodli vlo"i$ kapitál do skladového hos-
podárstva. V*aka tomu toti" mô"u predáva$ 
pribli"ne polovicu produkcie neskôr po "atve 
a!spravidla aj za vy&&ie ceny. Na druhú po-
lovicu produkcie majú zvy#ajne podpísané 
zmluvy e&te pred "atvou, #ím prispievajú 
k! eliminácii rizika prípadného poklesu cien 
plodín, a!t(m aj tr"ieb. Na túto stratégiu má 

mana"ment nastaven( aj cash flow a!finan#-
né rezervy, pri#om prioritou je snaha udr"a$ 
si #o najni"&iu mieru zadl"ovania.

V!Pavlovciach zvy&ujú efektivitu v(roby aj 
prostredníctvom dôkladnej kontroly vstupov. 
K!zni"ovaniu v(robn(ch nákladov prispievajú 
investície do inovatívnych technológií, ktoré 
&etria napríklad energiu. A!to sa po#íta hlav-
ne v! segmente "ivo#í&nej v(roby, ktorá aj 
v! tomto podniku ekonomicky $ahá za krat&í 
koniec. Treba v&ak doda$, "e si v! dru"stve 
ve%mi dobre uvedomujú vzájomnú prepoje-
nos$ rastlinnej a!"ivo#í&nej v(roby. Nedávno 
investovali do solárnych panelov na ohrev 
vody pre dojáre,. Fotovoltaika im dokázala 
v!minulom roku u&etri$ a" 30 percent nákla-
dov na elektrickú energiu a!50 percent nákla-
dov na plyn a!v! tomto roku o#akávajú e&te 
vy&&ie úspory.

'ivo#í&na v(roba sa prioritne zameriava 
na v(robu mlieka, v! ktorej postupne stavi-
li na plemeno Slovenské strakaté. Aktuálne 
majú 255 dojníc, s! ú"itkovos$ou blí"iacou 
sa k!8 000 kg mlieka na dojnicu. 'ia%, nízke 
odbytové ceny dlhodobo nepokr(vajú v(rob-
né náklady ani v!Pavlovciach, preto sa tam 
#oraz intenzívnej&ie zaoberajú mo"nos$ou 
diverzifikova$ "ivo#í&nú v(ropbu roz&írením 
chovu o!kravy bez trhovej produkcie mlieka. 
Pozdáva sa im aj my&lienka následnej reali-
zácie mäsa v!regióne. Pri poh%ade na to, ako 
zanietene pracuje mana"ment GAMA – PD, 
má aj tento najnov&í zámer ve%k( predpoklad 
na úspech.

KONTAKT
GAMA – po!nohospodárske dru"stvo
072 14 Pavlovce nad Uhom 74
Vedenie: Ing. Michal #olna,  
Ing. $udovít Mi%!an,  
Ing. Michal Mi%!an, MBA
Tel.: +421/ 56/ 6494 418
e-mail: michalmislan@gamapd.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1 935 ha
Tr#by 2$771 852 eur
Zisk po zdanení 98$308 eur

Po vstupe do areálu dru!stva zaujme náv"tevníka 
poriadok. V#pozadí tri nové silá, ka!dé s#kapacitou 
1#000 ton.

Michal $olna mô!e by% právom hrd& na svojich vnukov 
'udovíta (vpravo) a#Michala.

Mlieko realizujú prostredníctvom Mlie(neho odbytového dru!stva 
Michalovce.
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PPD Rybany hospodárilo 
a!hospodári poctivo

Rok 2020 sa nav!dy za-
pí"e do pamäte #udstva. 
Nespochybnite#ne sa 

o$ to zaslú!ila pandémia koro-
navírusu, ktorá zmenila rytmus 
!ivota spolo%nosti, firiem, ro-
dín, ka!dého jednotlivca. Na 
Slovensku sa k$ ve#kej zmene 
pridru!ili aj parlamentné vo#by, 
ktoré priniesli nové vedenie "tá-
tu. To v$snahe zlep"i& stav vecí 
verejn'ch prinieslo nov' poh#ad 
aj na po#nohospodárstvo. A! do 
takej miery nov', !e aj v$ eko-
nomicky stabilizovan'ch pod-
nikoch, ako je PPD Rybany, si 
za%ali klás& otázku, aká je vlast-
ne budúcnos& hospodárenia na 
pôde.

Dru!stvo v$ Rybanoch odzr-
kad#uje, %ím v"etk'm pre"lo slovenské po#-
nohospodárstvo od konca druhej svetovej 
vojny. Vzniklo "tyri roky po nej v$roku 1949. 
S$odstupom %asu v"etky !iale spojené s$jeho 
zakladaním preboleli a$ tri generácie dru!-
stevníkov vybudovali podnik, ak' sa hne( 
len tak na Slovensku nenájde. Desa&ro%ia 
prosperuje, zabezpe%uje rodinám dru!stev-
níkov viac ne! slu"né !ivobytie, %o pripomína 
priemern' zárobok 1 261 eur za rok 2019.

Tomu, kto trochu sleduje "tatistiky v'voja 
priemernej mzdy v$ jednotliv'ch odvetviach 
a$v$ekonomike ako celku, je hne( jasné, !e 
dru!stvo garantuje svojim pracovníkom nad-
"tandardné príjmy. Tie nepadli z$nebies ako 
dar, sú v'sledkom dobre zvládnutého hos-
podárenia na pôde a$na mlie%nej farme. T'ch 
u! na Slovensku nemáme ve#a, je ich zhruba 
len 400, ale rybianska patrí medzi nadprie-
merné. Potvrdzuje to ro%nou ú!itkovos&ou 
dojníc na úrovni 10-tisíc litrov mlieka, príj-
mami a$aj svojím ved#aj"ím, %oraz cennej"ím 

produktom. Je ním ma"ta#n' hnoj. Polia do-
stávajú pravideln' prídel organiky, %o umo!-
)uje udr!iava& vysokú úrodnos& pôdy.

Práve tá sa dostala do centra pozornosti 
nového vedenia rezortu. Cel' rad neduhov, 
ktoré u! roky sprevádzajú slovenské po#-
nohospodárstvo, za%ali protagonisti zmien 
pripisova& ve#k'm po#nohospodárskym pod-
nikom. Len!e pau"álna kritika je najhor"ia 
zo v"etk'ch mo!n'ch a$vyznieva groteskne. 
Za%ala sa vojnou proti !ltému zlu, teda repke 
olejnej, pokra%ovala &a!ením proti ve#kosti 
honov a$skon%ila sa nateraz ru"ením zmlúv 
medzi Slovensk'm pozemkov'm fondom 
a$jeho partnermi – 2 200 podnikmi.

Ako %as plynie, veci sa vyjas)ujú a$ zdá 
sa, !e aj vedenie rezortu prichádza na to, !e 
k#ú%ov' je prínos a$ konanie ka!dého kon-
krétneho podniku pri plnení to#ko omie#anej 
sebesta%nosti. Nech prosím ka!d' vylo!í 
karty na stôl a$ hne( bude jasné, %i krajine 
prospieva alebo nie.

Nu!, a$pokia# ide o$PPD Rybany, to pre-
dá do mliekarni ro%ne vy"e pä& miliónov lit-
rov mlieka (5,056 mil. l). Ke( si to vydelíme 
jeho spotrebou na obyvate#a na Slovensku 
(173$l na hlavu a$rok), #ahko prídeme na to, !e 
tunaj"ie dru!stvo zásobuje mliekom takmer 
30-tisíc obyvate#ov.

Pre najmenej rovnak', ak nie mnohoná-
sobne vä%"í po%et obyvate#ov vyrobí p"enicu 
(múka, chlieb, cestoviny), ja%me) (slad), cu-
kor z$cukrovej repy a$tie! jedl' olej z$repky %i 
mero pridávané do nafty. V'robná profilácia 
dru!stva sa v$priebehu 71 rokov, pravda!e, 
menila, je odpove(ou na zmeny v$"truktúre 
slovenského potravinárstva. V$)om, ako po-
dot'kajú predseda dru!stva Jaroslav Ja"ko 
a$ ekonómka$ Emília Géciová, vypadli celé 
spracovate#ské odvetvia. Kto sa vtedy p'tal 
dru!stevníkov, %o majú pestova&?

*ahko sa hovorí t'm, %o nenesú priamu 
zodpovednos& za podnikanie. Vá"nivá disku-
sia o$repke rozpútaná na jar ukázala, !e veci 
sú v$skuto%nosti zlo!itej"ie. Rybianske dru!-
stvo dosiahlo úrodu "tyri tony repky po hek-
tári, v'bornú realiza%nú cenu, ktorá stabilizu-
je príjmy celého podniku. Lebo ani rekordná 
8-tonová úroda p"enice priemerne po hektári 
%i ja%me)a po 6 ton pri klesajúcich cenách, 
%o platí aj pri mlieku, nenaplní kasu, ako by 
sa !iadalo. Je za t'm vplyv pandémie koro-
navírusu. Pivovary poukazujú na klesajúcu 
spotrebu piva, mliekarne mlieka, deti necho-
dili do "kôl a$ dru!iny nevarili, "tamgastom 
zavreli ich ob#úbené pivárne. A$odrazu nemá 
príjmy celá potravinová vertikála.

„Ke( politici s$ takou #ahkos&ou rozprá-
vajú o$zmenách v$po#nohospodárstve, mali 
by vidie& v"etky súvislosti a$ zodpovednos& 
podnikov za svojich zamestnancov a$ ich 
rodiny,“ neodpustí si poznámku Jaroslav 
Ja"ko. A$Emília Géciová dodá, !e treba vi-
die&, %o ka!d' zásah urobí s$ organizmom 
firmy. „Je krásne hovori& o$ remízkach, ale 
premeni& nie%iu ornú pôdu na hú"tinu má aj 
svoje dôsledky. Pôdu ktosi vlastní. Kto bude 
kompenzova& zmeny zo zaradenia a$vyu!itia 
parciel?“

Napokon dôle!ité je, ako vyzerá hospo-
dárenie jednotliv'ch podnikov, %i garantujú 
trvalú udr!ate#nos& hospodárenia na pôde. 
A$ to v$ PPD Rybany zabezpe%ujú. Moderné 
stroje "etria nielen #udskú prácu, ale aj pôdu. 
E"te pred tridsiatimi rokmi by si málokto ve-
del predstavi&, !e s$jednou seja%kou a$dvoma 
#u(mi sa dá zalo!i& úroda obilnín a$olejnín na 
1 400 hektároch. Teraz je to realitou, tak ako 
je skuto%nos&ou to, !e po#nohospodárstvo 
nemo!no rozvíja& návratom do minulosti. Aj 
vidiek má inú predstavu o$dobrom a$kvalit-
nom !ivote.

KONTAKT
Podielnické po!nohospodárske 
dru"stvo
965 36 Rybany
Predseda: Ing. Jaroslav Ja#ko
Tel.: +421/ 38/ 7463 714
e-mail: sekretariat@ppdrybany.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 2 250 ha
Po#et pracovníkov 86
Zisk po zdanení 125$307 eur
Produktivita práce na pracovníka 73$053 eur
Priemern! zárobok 1 261 eur

P!enica dala rybianskym dru"stevníkom tohto roku najvy!!iu úrodu v#celej 71-ro$nej histórii – priemerne po 
osem ton z#hektára.

Ekonómka PPD Rybany Emília Géciová a#predseda dru"stva 
Jaroslav#Ja!ko.
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Správne rozhodnutia posúvajú 
PPD!Pra"ice dopredu

Ka!d" rok je v# po$nohospodárstve in". 
„Ak sa na ten vla%aj&í pozrieme cez 
hospodársky v"sledok, tak bol o#sto-

tisíc eur lep&í ako v#roku 2018,“ privítal nás 
predseda PPD Pra&ice so sídlom v# Jacov-
ciach Marian Cikatricis. Pri mohutnej !ivo'í&-
nej, rastlinnej aj pomocnej v"robe je to v&ak 
len kvapka v#mori. Ale aj to pote&í, hoci cel-
kom nevyhladí vrásky na 'ele. Preto!e t"ch 
problémov, ktoré museli v# roku 2019 rie&i( 
pra&ickí dru!stevníci, bolo viac ako dos(.

Napriek tomu, !e p&enica bola vlani v#dô-
sledku sucha drobnej&ia, umiestnili ju v&etku 
na trhu. Drobnú najmä pri v"robe k)mnych 
zmesí. Hor&ie to bolo s# úrodami ja'me%a. 
„Hlodavce nám ukrojili 17 percent z# úrody. 
Ani si neviete predstavi(, ako sme sa cítili, 
ke* sme videli katastrofu – hlodavce doslo-
va strihajú steblá ja'me%a a#ni' sme nemohli 
robi(. Steblo padlo a# zrno vy&lo navnivo'. 
Sklamal nás aj hrach, úrody boli o#'osi ni!&ie. 
Mali sme aj $adovec, ktor" zrazil hrach k#ze-
mi, a#zberal sa nám ve$mi (a!ko,“ povzdychol 
si predseda.

Pote&ila ich v&ak !ivo'í&na v"roba 
a# umo!nila im zní!i( stratu v# porovnaní 
s#predchádzajúcim rokom o#160-tisíc eur. Za 
t"mito 'íslami sa skr"va nárast v"roby a#pre-
daja mlieka, vä'&í predaj hovädzieho mäsa 
a# zv"&enie chovu brojlerov. Celkom dru!-
stevníci predali 703 ton brojlerového mäsa, 
'o je o#pätinu viac ako v#predchádzajúcom 
roku.

„Ve$kú rados( máme z# produkcie mlie-
ka. V"razne sa podarilo zv"&i( mno!stvo aj 
kvalitu,“ informuje hlavn" zootechnik Peter 
Kuric a#rozmie%a túto informáciu na drobné: 
„Zlep&ila sa organizácia práce aj reproduk -
'né ukazovatele. Najmä v*aka skráteniu me-
dziobdobia u#kráv, 'ím sa zlep&ila aj samotná 
ú!itkovos(. Bez spo$ahliv"ch $udí a# ich dob-
rého vz(ahu k#zveren"m zvieratám by to veru 
ne&lo. No a# toto robí ekonomiku. V# na&om 
prípade dobrú ekonomiku. +udia sú odme-

%ovaní od mno!stva a#kvality mlieka. A#sna-
!ia sa,“ chváli dru!stevníkov Peter Kuric.

Maximálne racionálne vyu!ili v# dru!stve 
objemové krmoviny, pomohlo dobré spraco-
vanie krmív a#lep&ie spe%a!ovanie mlieka ako 
v#roku 2018. Predávajú ho do bratislavského 
Raja spolu s#*al&ími piatimi po$nohospodár-
skymi firmami prostredníctvom Odbytového 
dru!stva KOSTRÍN. ,ísla *alej napovedajú, 
!e produkcia mlieka sa zv"&ila o#desa( per-
cent. Celkom &es( po$nohospodárskych fi-
riem tak cez odbytové dru!stvo predá ro'ne 
32 miliónov litrov surového kravského mlieka 
a# vlani do tohto mno!stva prispeli pra&ickí 
dru!stevníci &tyrmi miliónmi 335-tisíc litrami 
mlieka od 550 dojníc. Pritom v&etko mlieko 
bolo zaradené do Q kvality.

V#dru!stve snívajú o#sústredení dojníc na 
jednu modernú farmu. Zatia$ 280 dojníc cho-
vajú vo Velu&ovciach a#zvy&ok v#Pra&iciach. 
Pri ich sústredení by sa im ur'ite podarilo 
zlep&i( efektivitu chovu. Zlep&ila by sa kvalita 
práce aj podmienky a#nepotrebovali by to$ko 
zootechnikov 'i o&etrovate$ov zvierat, kto-
r"ch h$adajú ako ihlu v#kope sena. „O#kva-
litn"ch pracovníkov je núdza a#do !ivo'í&nej 
v"roby sa $udia nehrnú. A# to by sme chceli 
omladzova( osadenstvo dru!stva,“ vysvet-
$uje Marian Cikatricis a#dodáva: „Potrebovali 
sme kvalitn"ch agronómov. Rokovali sme 
s# 12 uchádza'mi a# dvoch sme vybrali. Na 
farme Velu&ovce sme mali &(astie na mladú 
perspektívnu zootechni'ku. V#samotnej !ivo-
'í&nej v"robe je dlhodob" personálny prob-
lém. Po'as pandémie mali fabriky odstáv-
ku, $udia h$adali robotu aj u#nás, ale viacerí 
sa hne* oto'ili alebo po nieko$k"ch d%och 
odi&li, !e to jednoducho nezvládnu. Napriek 
tomu, !e sme im ponúkli dobr" zárobok. Nie-
kedy teda ani ten dobr" plat neuspokojuje, 
lebo !ivo'í&na v"roba je náro'ná na 'as aj 
prostredie.“

Najviac vlani pote&ila dru!stevníkov po-
mocná v"roba. Drobné zrno vyu!ili v# zme-
siach v# rámci vlastnej !ivo'í&nej v"roby 
a#tr!by vzrástli o#9,4 percenta.

Dnes si v#dru!stve pochva$ujú rozhodnu-
tie spred dvoch rokov – investova( z# vlast-
n"ch zdrojov do v"stavby pozberovej linky. 
A# hoci pandémia jej ukon'enie oddialila 
o# dva mesiace, koniec tohtoro'nej !atvy 
predsa len stihli. Novu'i'ká linka slú!i na 
'istenie, su&enie a#pozberovú úpravu obilia 
aj na v"robu k)mnych zmesí. Je to# vlastne 
prístavba k#existujúcej linke a#zmestí sa tam 
&es(tisíc ton, 'o pomô!e kvalitnej&ie usklad-
ni( vä'&iu produkciu obilia. Dohromady 14-ti-
síc ton. V*aka novej linke sa podstatne zní!ili 
náklady na prepravu a#manipuláciu s#obilím.

Marian Cikatricis je predsedom dru!stva 
druh" rok a#priznáva: „Po b"valom predse-
dovi dru!stva Ing. Jozefovi Urminskom sa 
ve$mi (a!ko dr!í v#ruke &éfovské !ezlo, pre-
to!e nasadil vysokú latku. Ve$a som sa v&ak 
od neho priu'il. Najmä to, !e ak chceme pro-
sperova( a#zabezpe'i(, aby pridaná hodnota 
zostala na vidieku, bez sú'innosti rastlinnej 
a#!ivo'í&nej v"roby to nejde. Pritom v&etk"ch 
$udí musíme u!ivi(. Preto sa sna!íme rie&i( 
problémy hne*, ako sa vyskytnú.“

A#!e to zvládajú, potvrdzuje príklad z#vla-
%aj&ej jesene. Ke*!e ve$a napr&alo a# voda 
stála na poli, nemohli sa pri sejbe spo$ahnú( 
na bezorebn" systém HORSCH, ktor" vyu!í-
vajú vy&e 20 rokov. V"chodisko videli v#da-
nom momente pre 'as( chotára v#orbe. Pluhy 
si museli po!i'a(, lebo majú len dva a#tie by 
nestíhali. Podarilo sa tak pripravi( pôdu pre 
novú úrodu. „Neznamená to, !e prejdeme na 
orebn" systém. Presved'ili sme sa v&ak, !e 
sa doká!eme rozhodova( r"chlo a#správne. 
Som si vedom", !e bez dobrého tímu, kto-
r" máme, sa !iadna firma nedoká!e posúva( 
dopredu,“ kon&tatuje Marian Cikatricis.

KONTAKT
Po!nohospodársko-podielnické 
dru"stvo Pra#ice
Májová 65
956 21 Jacovce
Predseda: Marian Cikatricis
Tel.: +421/ 38/ 5361 333
Mobil: +421/ 903$729$038
e-mail: ppdprasice@ppdprasice.sk
www.ppdprasice.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 4 205 ha
Po#et pracovníkov 123
Produktivita práce z$pridanej hodnoty na pracovníka 17$500 eur

Nová pozberová linka na stredisku vo Ve!k"ch 
Bedzanoch je u# naplno v$prevádzke.

Predseda Marian Cikatricis.

Krmivo vonia, s$pote%ením kon%tatuje zootechnik 
Peter$Kuric.
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PD !enkvice: krásno-kruté 
podnikanie na pôde

!asy sa menia a"s"nimi aj 
poh#ad na po#nohospo-
dárstvo. Karol Motyka, 

predseda PD $enkvice, kto-
r% pracuje v" dru&stve od roku 
1978 a" posledn%ch 30 rokov 
je jeho predsedom, si to 'oraz 
viac uvedomuje. Pozná ka&dé 
zákutie chotára, miluje vinice, 
odkia# sa otvára nádhern% po-
h#ad na panorámu Mal%ch Kar-
pát. V" dru&stevnom vinohrade 
sa rodí jeden z" najlep(ích slo-
vensk%ch veltlínov, známi vinári 
sa pretekajú o"to, aby sa im u(li 
strapce z"neho.

Vraví sa, &e vo víne sa ligo-
ce slnko, vo veltlíne vonia mand#a, ale"zrkadlí 
i"drámu. Tú za&ije nielen ker, ne& dá úrodu, 
ale aj hospodár, k%m sa do'ká k%&eného 
ú&itku. Ve) v"kone'nom dôsledku ide o"cho-
sen, ako zvykli vravieva* starí $enkvi'ania, 
a,"pravda&e, aj pote(enie, ktoré ro#níkovi pri-
ná(ajú pole, vinohrad a"ma(ta#.

Ke) Karol Motyka ako mlad% po#nohos-
podársky in&inier nastupoval do dru&stva, 
hovorilo sa o" sebesta'nosti nie menej ako 
dnes. V" roku 1989 sa slovenská spolo'-
nos* vymanila z"chomúta moci jednej strany 
a"umo&nila #u)om &i* pod#a svojich predstáv, 
slobodne podnika*.

V%chodisková pozícia po#nohospodár-
stva bola s#ubná. Krajina bola sebesta'ná 
v" mlieku, mäse i" víne. $enkvické dru&stvo 
patrilo k" lídrom a"360 dru&stevníkov h#adelo 
do budúcnosti s"optimizmom. Len pre zau-
jímavos*, PD $enkvice bolo akoby jednou 
tisícinou slovenského po#nohospodárstva, 
ktoré zamestnávalo dovedna 360-tisíc #udí. 
Dnes ich v" dru&stve zostalo menej ako 20 
a"v"celej krajine ani nie 40-tisíc.

Zmena, ktorá sa odohrala, nemá obdo-
bu v"novodobej európskej 
histórii. Prechod na trhové 
hospodárenie bol &iveln%, 
podist%m aj preto, &e do 
politiky vstúpili #udia, ktorí 
sa zaklínali liberalizmom. 
Karol Motyka si spomína, 
ako podpredseda vlády 
pre ekonomiku Jozef Ku-
'erák odkázal po#nohos-
podárom: „Nie ste &ivitelia 
národa, ale podnikatelia. 
Je jedno, 'o vyrábate, rob-
te hoci aj (erble.“

A" in% liberál, minister 
zdravotníctva Rudolf Za-
jac, namiesto toho, aby 
akcentoval produkciu 
vlastn%ch 'erstv%ch po-
travín povedal: „Na'o sú 
po#nohospodárom dotá-

cie, ke) sú obchody plné po-
travín!?“ Zabudol iba doda*, &e 
na regáloch bolo a"je z"roka na 
rok viac cudzích potravín.

!o to znamenalo v" praxi? 
Bratislavská mliekare+ Milex 
odrazu rok po revolúcii nepo-
trebovala polovicu mlieka, kto-
ré jej predávalo (enkvické dru&-
stvo. !o s"ním, ve) e(te v'era 
ho bolo málo! Vylejte ho hoci aj 
do kanála, znela múdra rada.

$enkvi'ania sa za pochodu 
museli adaptova* do nov%ch 
podmienok. Kedysi prosperu-
júca pridru&ená kovo- a" elek-
trov%roba sa rozpadli ako prvé. 

Ich príjmy v%znamne prispievali k" stabilite 
po#nohospodárskej v%roby. O" (tvr*storo'ie 
neskôr sta'ilo na obrobenie chotára s"rozlo-
hou 1"250 hektárov a"chov vy(e 300 hol(tajn-
sk%ch dojníc menej ako 30 #udí.

$enkvice zvládli prechod z"plánovitej eko-
nomiky do trhovej so c*ou – mlie'ne stádo 
dosiahlo v"roku 2017 ú&itkovos* vy(e 10"500 
litrov mlieka priemerne na dojnicu a" rok, 
dru&stvo sa zaradilo medzi najlep(ích produ-
centov obilia a"olejnín, hoci tunaj(ie pôdy ne-
opl%vajú humusom. Le&ia v"zrá&kovom tieni 
Mal%ch Karpát, ale pravidelné obohacovanie 
polí o"ma(ta#n% hnoj prispievalo k"tvorbe hu-
musu a"lep(iemu hospodáreniu s"vlahou.

Podnik sa v(ak dostával na hranu ekono-
mick%ch mo&ností. Vtedy padlo rozhodnutie 
prija* strategického investora. Vyhliadli si 
spolo'nos* Rhea holding z" ju&nej Moravy, 
s" ktor%m mali dlhoro'né koopera'né vz*a-
hy. Rozh#aden% moravsk% podnikate# Josef 
Kolá, ponúkal prostredníctvom holdingu 
efektívnej(í nákup vstupov aj zhodnotenie 
produkcie, najmä v(ak v(estrannú moder-
nizáciu. Jedn%m z" k#ú'ov%ch programov je 

vybudovanie novej robo-
tickej farmy dojníc.

Ak e(te pred tridsiatimi 
rokmi nebola núdza o"pra-
covníkov v"&ivo'í(nej v%ro-
be, dnes získa* #udí k"zvie-
ratám v" obci, ktorá le&í 
za humnami Bratislavy, je 
takmer nemo&né. Roboty, 
a"to nielen pri dojení kráv, 
ale aj v"príprave, sú odpo-
ve)ou, ako si poradi* s"ne-
dostatkom pracovn%ch síl.

Pravda, aj tak je tu stá-
le otvorená otázka vz*ahu 
#udí k" pôde a" vnímaniu 
jej hodnoty. Dru&stvo má 
pôdu prenajatú od vy(e 
1 500 vlastníkov. Ke) im 
rozosiela nájomné zmluvy, 
jedna tretina ani neodpo-

vie. Nájde sa aj in% extrém, niektorí si vytiah-
nu pôdu, r%chlo sa nas%tia hospodárenia, 
polia zarastú burinou a" potom naliehajú na 
dru&stvo, aby si vzalo pozemky spä*.

Ak si majite#, obrábaj pôdu, ak to nevie(, 
prenajímaj ju alebo predaj. To platí v" Ra-
kúsku, len na Slovensku je v(etko inak. Karol 
Motyka poukazuje na to, &e 'oraz viac 'asu 
mana&mentu zaberá administrovanie, vyp--
+anie nezmyseln%ch tabuliek, kontrolné in(ti-
túcie prichádzajú neraz, ke) je u& po úrode, 
ale chcú ma* v"poriadku svoje papiere. Hne-
vá ho tie& premno&ená zver, robí (kody na 
porastoch po#n%ch plodín aj vo vinohradoch. 
Zver chovajú vlastne po#nohospodári a" po-
#ovníci berú trofeje. Treba s" t%m urobi* ko-
ne'ne poriadok, ve) na 'ele rezortu je lesník.

Ke) teraz Karol Motyka vidí, 'ím sa zao-
berá nove vedenie rezortu, ktorému utekajú 
podstatné veci, ale"nalieha na zmene (truk-
túry v%roby bez faktického finan'ného krytia, 
vraví, &e nech neobjavujú Ameriku. Rad(ej 
nech sa in(pirujú prístupom k" po#nohospo-
dárstvu, ak% uplat+ujú v"!eskej republike.

Ke) sa zrútil star% re&im, zdalo sa v(et-
k%m, &e svet je gombi'ka. Nie je. Podnikanie 
na pôde pripomína prírodu, aj v"nej sa denne 
odohráva krut% zápas o" pre&itie. Vyhrávajú 
silnej(í, obratnej(í. V" dobre organizovanej 
spolo'nosti by mal (tát pomáha* a" nie &e 
po#nohospodári strácajú energiu na splne-
nie" po&iadaviek byrokracie, alebo sú kon-
frontovaní naivn%mi detinsk%mi predstavami 
o" návrate odvetvia do 'ias star%ch 'i skôr 
prastar%ch otcov, ke) sa krava pásla za ka&-
d%m krí'kom.

Do popredia sa dostali technológie, kto-
ré odstránili nielen fyzickú drinu, ale priniesli 
nov% spôsob, ako bezpe'ne a" zdravo pes-
tova* rastliny, chova* zvieratá a"vyrába* po-
traviny. Tam je budúcnos*, a"nie v"romantike 
minulosti.

KONTAKT
PD !enkvice
900 81 !enkvice
Predseda dru"stva: 
Ing. Karol Motyka
Tel: +421/ 33/ 6496 121
Mobil: +421/ 905 844#792
e-mail: pdsenkvice@stonline.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1 250 ha
Po#et pracovníkov 17
Zisk po zdanení 46 045 eur
Produktivita práce na pracovníka 155 000 eur

Karol Motyka je predsedom 
dru!stva u! 30 rokov.

Skvalit"ovanie pôdy le!í na srdci 
agronómovi Adamovi#Schmidtovi.

Predseda PD Karol Motyka a#agronóm Adam Schmidt 
s#traktoristami pri zakladaní úrody repky.
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RDP Most – dobytok  
ako k!ú" k#prosperite

Zvieratá sú du!ou po"nohospodárstva, 
práve ony sú mostom udr#iavajúcim 
#ivot v$pôde a$zárove% priná!ajú "u&om 

okrem ú#itku 'a#ko zmerate"n( pocit krásy, 
uspokojenia. Ba )o viac – )loveka zu!"ach-
'ujú, robia ho lep!ím, lebo si ku ka#dému #i-
vému tvorovi musí nájs' cestu do jeho srdca. 
Zvieratá vedia neomylne oplati' lásku, rodí sa 
vz'ah na cel( #ivot, spoznávame novú podo-
bu harmónie v$prírode, ktorej sme sú)as'ou.

Znie to trochu nadnesene, ale mo#no by 
pár viet v$ tomto duchu malo by' sú)as'ou 
skrípt o$ zootechnike alebo by mali odznie' 
na hodinách biológie a$zoológie na základnej 
!kole. Spolo)nos' sa toti# )oraz viac odt*ha 
od svojich prírodn(ch základov, aj ke& sa 
k$ním na druhej strane zúfalo primk(na. Ak( 
to paradox, k(m niektor(m "u&om chov hos-
podárskych zvierat vadí, obklopujú sa psami 
a$ma)kami. Na Slovensku sa ich chová viac 
ako dobytka.

A$tak, ke& príde na sú#itie reálneho po"-
nohospodárskeho podniku s$ )erstvo vybu-
dovan(m sídliskom hne& za jeho múrmi, nie 
je núdza o$názorové strety. +as v!ak obru-
suje hrany, napokon, ka#d( rozumn( )lovek 
uzná, #e bez dobytka, p!enice, hnoja zaorá-
vaného do pôdy niet kontinuity #ivota.

K$takému poznaniu prichádzajú dve spo-
lo)enstvá v$Moste pri Bratislave. To prvé tvo-
ria dru#stevníci podielnici a$druhé obyvatelia 
ne&alekého satelitu. Re!pektujú sa, ve& sa 
svojím spôsobom potrebujú. Od rána si mo#-
no v$dru#stve kúpi' )erstvé mlieko, a$to hne& 
dva druhy, jedno od kravi)iek hol!tainského 
plemena a$druhé s$nadpriemern(m obsahom 
tuku a$najmä bielkovín od jerseyok.

Bolo to mlieko z$ranného pôdoja )i vají)-
ka z$vo"ného v(behu, ktoré presved)ili mest-
sk(ch frflo!ov o$ tom, #e pri nohách im le#í 

vlastne zdroj absolútne )erstv(ch potravín. 
A# teraz si uvedomili odvrátenú stránku eko 
a$bio potravín a$pochopili, #e ka#dá minca, aj 
potravinová, má svoj rub aj líce.

Rudolf Horváth je prototyp po"nohospo-
dára, ktor( pevne korení v$pôde. V$roku 1974 
nastúpil po vysokej !kole do dru#stva )oby 
ekonóm a$zostal v$%om pracova' po cel( #i-
vot. Za takmer polstoro)ie kariéry pre#il pády 
aj vzostup, i$strach o$jeho existenciu. Ke& sa 
za)iatkom 90-tych rokov rozdelilo so sused-
n(m malinovsk(m, v!etok majetok bol zalo-
#en( v$bankách, ale u# roky je dru#stvo pod 
vedením jeho predsedu Rudolfa Horvátha 
v$)iernych )íslach.

Najvä)!ím umením podnikania je pre-
meni' slabos' firmy na jej prednos'. 
Z$ 1$ 100-hektárového chotára takmer dve 
tretiny tvoria chudobné !trkovité pôdy, nemá 
zmysel tam pestova' obilniny, zato lucerna 
s$trávou sa tu udr#ia a$tvoria základ pre chov 
dobytka. Tam, kde je pôda na nive Malého 
Dunaja úrodnej!ia, pestujú dru#stevníci tvrdú 
p!enicu, kukuricu ako v(datnú energetickú 
zlo#ku pre dobytok, k$ tomu repku. Pôdy tu 
hnoja v$pravidelnom cykle, )o je dnes na Slo-
vensku raritou. Bez vyzretého hnoja by ne-
bolo #ivota v$pôde ani #ivota v$potravinách.

RDP Most je silné svojou #ivo)í!nou v(-
robou, neamputovali sa od nej ako v$ stov-
kách in(ch podnikov. Pre)o? Nu# preto, #e 
Rudolf Horváth je vá!niv( chovate" a$ Viera 
Glasnáková, ktorá mana#uje #ivo)í!nu v(ro-
bu, horí rovnakou vá!%ou. Je bystrá, mnoho 
chovate"sk(ch grifov si priniesla z$ ro"níckej 
rodiny, ve"a jej dala vysoká !kola, ale najmä 
sama prax nútiaca ju priebe#ne !tudova'. 
V$ dru#stve chovajú !tyri plemená dobyt-
ka. Hol!tajnské plemeno nájdete hocikde 
na Slovensku, ale v$celej krajine sú len dve 

stáda jerseyok a$ to uká#kovo produktívne 
s$priemernou ro)nou dojnos'ou 6$800 litrov 
chovajú práve v$Moste. Pravda, medzi elitu 
sa radia aj hol!tajnky s$10$600-litrovou ú#it-
kovos'ou priemerne na kravu a$rok. A$sú tu aj 
dve mäsové plemená Charolais a$Parthenais.

Po dvore rovno pred sídlom dru#stva sa 
tmolí 50 husí a$to"ko sliepok. Okrem )erstvé-
ho mlieka sú v$ponuke vajcia naozaj z$vo"-
ného chovu a$ v$ jeseni husi. Takto vyzerá 
#iv( po"nohospodársky podnik, dru#stvo, 
ktoré pre#ilo fázu industrializácie bez straty 
kontaktu s$ t(mi, ktor(m je ur)ená jeho pro-
dukcia. Iste#e, neprídu v!etci na dru#stvo po 
)erstvé mlieko, ale tí, )o ho raz okúsia, sa 
stávajú vern(mi zákazníkmi. Sved)í o$ tom 
vy!e 140-tisíc litrov predan(ch rovno z$ far-
my, ostatn(ch 1,8 milióna litrov mlieka ide, 
pravda#e, do mliekarne.

Ekonómka Lucia Vozárová pripomenie, 
#e stabilita a$ rast produkcie je podlo#en( 
kvalitou zázemia. Obe ma!tale aj dojáre% 
boli zmodernizované preva#ne z$ vlastn(ch 
zdrojov. Ne!lo o$malé v(davky, jeden objekt 
vy!iel na takmer pol milióna eur. Príspevok 
z$verejn(ch zdrojov bol chab(ch 60-tisíc eur. 
A$e!te ako vás poprehá%ajú pri kontrole po-
u#it(ch pe%azí!

V$po"nohospodárstve sa ka#d( rok zvádza 
zápas o$ existenciu. Ni) nové pod slnkom, 
dejiny tohto zápasu sa merajú tisícro)iami. 
Stále sme sú)as'ou pôdy, z$ ktorej, v$ okolí 
Mostu to vidno, ukrajujú sú)asníci pod novú 
v(stavbu domov, akoby si neuvedomovali, 
#e pília konár, na ktorom sedia. Ka#d( dom 
pre pris'ahovalcov, to je kus nav#dy stra-
teného po"a a$ preto je tu aj nevyhnutnos' 
koncentrova' chov zvierat, ktoré musia by' 
produktívnej!ie, aby u#ivili viac "udí.

RDP Most je oázou vo zvä)!ujúcom sa 
mori obydlí, kde sa praktizuje tzv. u#ívanie 
#ivota. Len#e kto si chce u#íva', musí najprv 
vyprodukova' chlieb ná! ka#dodenn(, lebo 
bez neho, bez masla, jogurtu )i porcie mä-
sa a$mno#stva in(ch potravín je "udsk( #ivot 
nemo#n(.

KONTAKT
Ro!nícke dru"stvo podielnikov
Bratislavská 535
900 46 Most pri Bratislave
Predseda: Ing. Rudolf Horváth
Mobil: +421/#905#869 051
e-mail: predseda@rdpmost.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1 138 ha
Po#et pracovníkov 38
Zisk po zdanení 74 364 eur
Produktivita práce na pracovníka z$pridanej hodnoty 20 678 eur

Kravi!ka jerseyka dáva mlieko s"bezkonkuren!ne 
najvy##ím obsahom tuku a"bielkovín.

Mana$ment RPD Most: Hlavná zootechni!ka Ing. Viera Glasnáková, predseda Ing. Rudolf Horváth a"hlavná 
ekonómka Ing. Lucia Vozárová.
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Novogal chce modernizova!, no 
cena vajec je pod v"robn"mi nákladmi

Spolo!nos" Novogal, a.s., Dvory nad 
#itavou s$viac ako 55-ro!nou tradíciou 
je najvä!%í dodávate& konzumn'ch 

slepa!ích vajec a$brojlerov na slovensk' po-
travinársky trh. Prioritou je dodáva" produk-
ty najvy%%ej kvality. Podnik má %es" fariem, 
z$toho dve na nosnice – v$okrese Nové Zám-
ky a$Levice, kde majú uzavret' obrat chovu. 
Brojlery chovajú v$Leviciach a$v$obci Dubník, 
!o je v$pri&ahlom regióne a$pre slovensk'ch 
spracovate&ov ich dodali v$objeme 3 232 ton.

Je prirodzené, (e po(iadavky na kvalitu 
sa zvy%ujú, preto aj v$ tejto spolo!nosti mo-
dernizácia chovov kontinuálne pokra!uje u( 
viac ako desa" rokov. Najprv bolo potrebné 
z$ klietkov'ch chovov prejs" na obohatené 
klietky, v$sú!asnosti sa intenzívne pracuje na 
prebudovaní prevádzok na podstielky, tzv. 
voliérov' chov. Aj ke) to nie je priamo po-
(iadavka na chovy v$EÚ, takúto zmenu po(a-
dujú obchodné re"azce, ktoré sú najvä!%ím 
odberate&om produkcie Novogalu. A$ich ma-
terské firmy pochádzajú z$krajín, kde je volié-
rov' chov majoritn'm. Sú to najmä severné 
%táty EÚ, pri!om tie ju(né be(ne chovajú 
nosnice na)alej v$obohaten'ch klietkach.

„Nepreká(a nám sp*+a" tieto po(iadavky, 
no e%te sme nesplatili úvery z$prebudovania 
chovov na obohatené klietky z$ roku 2012 
a$u( si berieme úvery na )al%ie modernizá-
cie. Pritom obohatené klietky sú v$najlep%om 
stave a$ z)aleka sa nepribli(ujú ku koncu 
(ivotnosti. Nemáme v%ak problém ich vy-
meni", no otázne sú financie. V'nosy z$pro-
dukcie nie sú také, ako by sme o!akávali,“ 
hovorí riadite& spolo!nosti Ladislav Bir!ák. 
Náklady na produkciu neustále stúpajú, no 
obchod po(aduje zachovanie ceny konzum-
n'ch slepa!ích vajec bez oh&adu na náklady. 
„Po(iadali sme V'skumn' ústav ekonomiky 
po&nohospodárstva a$ potravinárstva o$ vy-
pracovanie anal'zy oprávnen'ch nákladov 
na v'robu vajec. Ústav kon%tatoval, (e od-

bytová cena je pod oprávnen'mi v'robn'mi 
nákladmi a$pozitívny hospodársky v'sledok 
spolo!nosti bol dosiahnut' len v)aka zisko-
vosti brojlerov a$hlavne dotáciám,“ dodáva L. 
Bir!ák. V$!íslach sú tr(by za slepa!ie vajce 
0,069 eura, ale v'robné náklady sú 0,073 eu-
ra za kus. Matematika jednoducho nepustí, 
a$táto situácia nie je dlhodobo udr(ate&ná.

Modernizácia chovov z$ obohaten'ch 
klietok na voliéry napriek tomu pokra!uje. 
„Máme vy%e 40 hál a$meníme ich postupne. 
Náklady pri prebudovaní v$prepo!te na jednu 
nosnicu je 12,5 eura. Ke) u( dávame novú 
technológiu, in%talujeme ju do u( zrekon%tru-
ovanej haly. Celkovo sa náklady vy%plhajú 
do 18 eur na nosnicu, !o je 300-tisíc eur na 
halu. Za rok vieme takto zrekon%truova" dve 
a( %tyri haly,“ vypo!ítava Ladislav Bir!ák. 
Aj preto pozitívne vníma iniciatívu Únie hy-
dinárov Slovenska v$ rokovaní s$ domácimi 
obchodn'mi re"azcami, aby sa posunulo 
prechodné obdobie na modernizáciu chovov 
do roku 2030. Okrem toho, (e odbytová cena 
je ni(%ia ako v'robná, do rovnice prichádza 
)al%ia neznáma – a$to je neexistencia dota!-
ného systému na modernizáciu chovov pre 
hydinu. V$tom sme jediní v$porovnaní s$oko-
lit'mi krajinami. „Slovensko je v$ sú!asnosti 
sebesta!né v$ dodávke konzumn'ch slepa-
!ích vajec, no je otázne, !i sa tento stav udr(í 
najmä po roku 2025. Predpokladám, (e do-
vtedy bude prerobená maximálne polovica 
t'chto chovov. Nedá sa to stihnú" z$ finan!-
ného h&adiska, ale aj z$poh&adu obrátkovosti 
vajec. Ak by sme v%etko chceli vymeni" naraz 
alebo po vä!%ích !astiach, vypadla by nám 
produkcia. T'm by sme stratili odberate-
&ov. Treba toti( vymeni" nielen chovy, ale aj 
odchovne,“ pripomína riadite& a$dodáva, (e 
komplex t'chto problémov nerie%ia ani re-
"azce, ani zástancovia ekologick'ch chovov 
vo svojich návrhoch.

Hydinári rátajú s$ t'm, (e prebudovanie 
stihnú dokon!i" najskôr za 
desa" rokov. Aj preto pod-
písali zástupcovia spolo!-
nosti Novogal s$ rezortn'm 
ministerstvom a$ sloven-
sk'mi re"azcami Memo-
randum, (e do budúcna 
nebudú vyu(íva" staré cho-
vy a$ budú ich kontinuálne 
modernizova". Pod pojmom 
alternatívne chovy sa chápu 
tie s$ ozna!ením 2 na sle-
pa!om vajci. „Sú to pod-
stielky alebo voliéry, !íslo 
3 má obohatená klietka. 
Pri ozna!ení dva je nosni-
ca v$hale, no pri voliérovom 
chove mô(e z$klietky zís" na 
podlahu. Prispôsobujeme 
sa tomu, aj ke) z$ h&adis-
ka zoohygieny a$ pracovnej 

hygieny zamestnancov je to problematické. 
Nosnica cel' !as sedí v$prostredí, kde je aj 
trus, k'm v$obohatenej klietke bola v$!istom 
prostredí. Navy%e, pri voliérovom chove nám 
stúpla mortalita nosníc a( na 20 percent za 
rok, !o vypl'va z$prirodzenej likvidácie slab-
%ích jedincov samotn'm k,d&om. Okrem toho 
v$takomto type prostredia s$trusom a$vo&n'm 
chovom v$hale sa zni(uje záujem brigádnikov 
o$ prácu a$ demotivuje to aj zamestnancov. 
Aj napriek tomu, (e sa spolo!nos" Novogal 
sna(í zvy%ova" mzdy ka(doro!ne zhruba 
o$osem percent,“ uzatvára Ladislav Bir!ák.

KONTAKT
Novogal, a.s.
Hlboká cesta 1421
941 31 Dvory nad !itavou
Riadite": Ing. Ladislav Bir#ák
Tel./Fax: +421/ 35/ 6484 291-3
Mobil: +421/ 903 563 057
e-mail: bircak@novogal.sk
www.novogal.sk, www.vajce.eu

Produkcia vajec 172 mil. kusov
Po!et zamestnancov 145
Zisk po zdanení 105 000 eur

Kvalitná produkcia Novogalu pripravená putova! "alej 
za spotrebite#om.

Riadite# spolo$nosti Novogal Ladislav Bir$ák 
pripomína, %e $ísla nepustia a&bez reálnych v'nosov 
z&predaja produkcie sa nedá rekon(truova!. Dota$n' 
systém toti% pokrivkáva.

Chov po novom nemá len pozitíva. Priná(a vy((iu mortalitu nosníc a&hor(iu 
zoohygienu.
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Anna Beníková: svadob!anov 
je"ve#a, súci ba!a ani jeden

V! jubilejnom desiatom 
ro"níku sú#a$e Dedi-
na roka získalo rov-

nomenné ocenenie Paprad-
no v! Pova$skobystrickom 
okrese. Hne% pri vstupe 
do obce to oznamuje in-
forma"ná tabu&a. Isto si ju 
v'imnú aj desiatky svadob-
"anov, ktorí do Papradna, 
ktoré je poslednou obcou 
na slovenskej strane Javor-
níkov, prichádzajú oslávi# 
svoj prv( de) man$elského 
$ivota.

U$ roky tak robia v!kolibe 
Anny Beníkovej, hú$evnatej 
hospodárky, ktorá spojila 
svoje podnikanie s! agrotu-
rizmom. Dnes prevádzkuje 
dve ubytovacie zariadenia. Jedno, star'ie, 
priamo v!obci. Druh(m je spomínaná koliba 
postavená na okraji b(valého dru$stevného 
hospodárskeho dvora. Nachádza sa zhruba 
kilometer za obcou a!vedie k!nemu nová as-
faltová cesta. U$ z!dia&ky na kopci vidie# jaz-
deck( areál, nad ktor(m dominuje drevená 
koliba s!presklen(m altánkom. „Prichádzajú 
k! nám &udia z! bezprostrednej blízkosti ako 
z!Byt"e alebo z!Pova$skej Bystrice, ale aj zo 
vzdialenej'ích regiónov Pova$ia. Dokonca 
svadby tu oslávilo aj nieko&ko Bratislav"a-
nov,“ hovorí Anna Beníková.

Ke% je dobr( víkend, doká$u po"as ne-
ho usporiada# aj dve rodinné oslavy alebo 
svadby. Tak to vyzeralo aj tento rok. U$ na 
za"iatku roka bol kalendár po Ve&kono"n(ch 
sviatkoch takmer zaplnen( a! ukazovala sa 
v(nimo"ná sezóna. Aj tu v'ak do podnikate&-
ského plánu vstúpili obmedzenia, súvisiace 
s!opatreniami proti 'íreniu nového koronaví-
rusu. „Odrazu sme mali tri mesiace zavreté 
a!svadby si nevesty prelo$ili na budúci rok. 
Sme radi, $e nám zostali verné. Obdobie, 
ke% sme museli ma# zavreté, v'ak u$ nedo-
behneme,“ kon'tatuje v! prvej polovici sep-
tembra majite&ka.

To e'te v! tom "ase netu'í, $e organizo-

vanie rôznych eventov, a! teda aj svadieb, 
dostane %al'iu stopku u$ v!októbri. Prvú vl-
nu koronavírusu podnikate&ka vo vidieckom 
turizme nebrala tragicky. Mo$no preto, $e 
ak sa jej sp(tate, "i je viac hotelierka alebo 
po&nohospodárska, bez váhania sa prihlá-
si k! t(m, ktorí svojou dennodennou prácou 
dorábajú potraviny. V! jej prípade hovoríme 
o! neuverite&ne 'irokom sortimente spraco-
van(ch v(robkov z! ov"ieho mlieka. V! 't(-
lovej predajni na za"iatku agroturistického 
areálu ponúka okrem tradi"nej ov"ej hrudky 
a!bryndze napríklad jogurty z!ov"ieho mlieka, 
tvarohové dezerty alebo jogurtové nápoje. 
Dokonca spotrebitelia mô$u ochutna# aj nie 
úplne be$né syrové nite z! ov"ieho mlieka. 
„Robíme ich vynikajúce. *udia k!nám "asto 
chodia najmä kvôli nim. Niekedy mám pocit, 
$e ko&koko&vek by sme ich ponúkli, v'etky sa 
nám minú. Vyrobi# ich ale nie je úplne jedno-
duché. Musíte vystriehnu#, kedy je ov"í syr 
akurát vyzret( a! vhodn( na #ahanie. Vtedy 
to ide jednoducho a!práca je príjemná. Ke% 
zrelos# netrafíte, ve&mi sa t(m namordujete,“ 
opisuje Anna Beníková.

Je to neuverite&né, ale hospodárka z!Pap-
radna, ktoré je umiestnené na okraji Slo-
venska a!'estnás# kilometrov od okresného 

mesta, doká$e preda# celú 
svoju produkciu z! pre-
dajne na hospodárskom 
dvore alebo formou stravy 
v!oboch ubytovacích zaria-
deniach. „Sú obdobia, $e 
by sme toho dokázali pre-
da# ove&a viac. Najmä cez 
víkendy je tu plno rodi"ov 
s!de#mi, ktoré utekajú sme-
rom k! ove"kám, ko)om, 
poníkom alebo somárom,“ 
vymenúva Anna Beníková.

Celé stádo oviec na 
farme nedoja. Zo sedem-
sto zvierat produkuje ov"ie 
mlieko pribli$ne polovica. 
Ke% sa sp(tate na dôvody, 

ke%$e dopyt o!v(robky by zo strany spotre-
bite&ov aj bol, dostanete túto odpove%: „Má-
me problémy s! &u%mi. Kvalitného zamest-
nanca by sme ve&mi radi zaplatili. Ve% od 
kvalitn(ch mlie"nych v(robkov sme bytostne 
závislí. T(m, $e som na farme takmer stále, 
v'ak vidím správanie niektor(ch pracovní-
kov,“ dôvodí Anna Beníková.

Jej cie&om je "istota a!hygiena a!tu v!zá-
ujme svojich zákazníkov nie je ochotná pri-
pusti# $iadny kompromis. +ia&, práve toto je 
v!prípade farmy v!Papradne limitujúci faktor 
nárastu produkcie.

Na naivnú otázku, $e ke% sa na farme vy-
striedajú stovky náv'tevníkov denne, "i sa 
nena'iel niekto, koho by práca pri ovciach 
zaujala nato&ko, $e by sa o!nej informoval, sa 
usmeje. „Veru, toto sa mi e'te neprihodilo. 
*udia sa aj po"as zábavy alebo po v(datnom 
obede idú prejs# po hospodárskom dvore. 
Sna$íme sa ho dr$a# naozaj v!poriadku. Nik-
dy nám náv'tevník nepovedal, $e je tu smrad 
alebo by negatívne hodnotil podmienky cho-
vu. Nikto sa v'ak ani nep(tal na prácu. Spo-
lo"ensk( status pracovníka $ivo"í'nej v(roby 
je asi prinízky. Tento fakt pravdepodobne 
nedoká$eme zmeni# ani my svojim prístu-
pom, pracovn(mi podmienkami "i finan"n(m 
ohodnotením. A!tak nám "asto zostávajú len 
podpriemerní záujemcovia,“ pos#a$uje sa 
Anna Beníková.

Spo&ahnú# sa v'ak vie na rodinu. Má ju 
'irokú. Pochádza zo 'iestich súrodencov 
a! doteraz si pomáhajú. V! kuchyni pracuje 
spolu so synom aj dcérou. A!vnu"ky? Ochot-
ne rozná'ajú jedlo i!nápoje medzi zákazníkmi 
a!usmievajú sa. Vedia, $e robia u!seba a!spo-
kojn( zákazník sa rád vráti.

Annu Beníkovú najviac te'í, ke% &udia po-
chvália jedlo, prípadne vzh&ad farmy. Vtedy si 
len spomenie, ako to tu vyzeralo v!roku 1994, 
ke% za"ínala. Polorozpadnuté zarastené ma-
jetky, ktoré desa# rokov zve&a%ovali ka$dou 
zarobenou korunou. Dnes je to v'ak u$ úplne 
iná farma. Rodinná, s!uká$kov(m prístupom 
k!agroturizmu.

KONTAKT
Anna Beníková, SHR
018!13 Papradno 308/1
Tel.: +421/ 42/ 4393 377
e-mail: agro@penziongrunt.sk
www.penziongrunt.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 470 ha
Po#et lô$ok v%oboch ubytovacích zariadeniach 47

Anna Beníková vytvorila v!nimo"n! príbeh agroturizmu na Slovensku.

K#farme patrí aj nieko$ko koní, a#tak je pred kolibou v%dy %ivo.

V!h$ad z#koliby.
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Sokolce chcú vyrába!! Volajú v"ak 
po#istote v#agrárnej politike

Chov hovädzieho dobytka, o!ípan"ch, 
ale aj pestrá rastlinná v"roba úzko 
spojená s#finalizáciou v#podobe v"ro-

by k$mnych zmesí, múky a#mú%nych zmesí. 
Taká je v# skratke v"robná !truktúra Po&no-
hospodárskeho dru'stva Sokolce, jedného 
z# najvä%!ích agrosubjektov v# krajine, ktoré 
poskytuje prácu stodevä(desiatim zamest-
nancom.

„Verím, 'e ke) predstavitelia !tátu hovo-
ria o# vä%!ích farmách %asto s# de!pektom, 
nemyslia t"m také spolo%nosti, ako je tá na-
!a. Ak by sme pou'ili ukazovate&, ko&ko za-
mestnávame &udí na 100 hektárov pôdy, tak 
vychádzame v#rámci porovnania s#vä%!inou 
subjektov ve&mi dobre,“ hovorí predseda Pe-
ter Lelkes.

Podnik, ktor" vedie, hospodári v# okrese 
Komárno. Najju'nej!í okres Slovenska po-
núka vzh&adom na klimatické podmienky 
a# kvalitu pôdy pre po&nohospodárov mo'-
nos( vo&by. *i budú hospodári( v#symbióze 
so#'ivo%í!nou v"robou alebo sa zamerajú len 
na pestovanie plodín.

V#Sokolciach stále h&adajú mo'nosti, ako 
udr'a( a#rozvíja( aj chov hospodárskych zvie-
rat. Vlani vo flotile tamoj!ieho dru'stva pri-
budla nová reza%ka. V"borné ukazovatele 'i-
vo%í!nej v"roby zabezpe%ujú najmä kvalitné 
krmivá a#prístup pracovníkov k#starostlivosti 
o# zvieratá. Samotné stavby a# z# %asti aj ich 
technológie, v!ak (ahajú v"sledky sokolov-
sk"ch dru'stevníkov nadol.

„Mnohé objekty, v#ktor"ch hospodárime, 
vznikli e!te v#sedemdesiatych rokoch. Za ten 
%as v#niektor"ch krajinách tamoj!í chovatelia 
vymenili alebo aspo+ v"razne rekon!truova-
li u' tretiu generáciu stavieb. My nie. Nejde 
o# to, 'e by sme nechceli. Ve) stále dr'íme 

pestrú !truktúru v"roby a#ak by sme mali zá-
ujem voli( r"chle rie!enia, zostali by sme len 
pri rastlinnej v"robe. Problém je, 'e necítime 
istotu v#agrárnej politike, a#to je pri investova-
ní do ustaj+ovacích priestorov, ktoré by mali 
slú'i( aspo+ dvadsa( rokov, k&ú%ové,“ zdô-
raz+uje Peter Lelkes mlad!í, ktor" v#podniku 
pôsobí ako hlavn" mechanizátor.

Jeho vyjadrenia dop,+a otec, ktor" dru'-

stvo previedol cez divoké vody transfor-
mácie, vstup do Európskej únie a# dokázal 
úspe!ne bojova( na spolo%nom trhu EÚ aj 
s# lep!ie podporovan"mi západoeurópskymi 
farmármi. Dnes v!ak hovorí, 'e pohár trpezli-
vosti sa postupne nap,+a.

„Sna'ím sa sledova( domáce po&nohos-
podárske médiá, ale aj zahrani%né zdroje. 
Mojou úlohou ako predsedu dru'stva je udá-
va( smer podniku na základe %o najvä%!ieho 
mno'stva informácií. Vyhodnocujem si tak 
údaje, ktoré prichádzajú z# okolit"ch !tátov. 
Samozrejme, ob%as sa nám mô'e zda(, 'e 
tráva u#susedov je zelen!ia, ako tá u#nás. Ne-
mô'em sa v!ak zbavi( dojmu, 'e !tátna po&-
nohospodárska politika v# *eskej republike, 
Ma)arsku a#v#poslednom období v"raznej!ie 
sledujem aj Po&sko, poskytuje pre po&nohos-
podárov vä%!iu perspektívu,“ tvrdí predseda.

Poukazuje najmä na to, 'e základn" 
problém Slovenska je vysoká negatívna za-
hrani%no-obchodná bilancia s# agrokomodi-
tami. Rozdiel medzi dovozom a#v"vozom je 
1,8 miliardy eur v#neprospech v"vozu. *o to 
znamená? Bu) málo vyrábame na domáci 
trh a# v!etko vyvá'ame, alebo nevyrábame 
a#nevyvá'ame. Samozrejme, správna je dru-
há mo'nos(.

A#tu Peter Lelkes, dlhoro%n" agrárny har-
covník, vy%íta politickej reprezentácii, 'e ne-

h&adá v!etky dostupné rie!enia, ako podpo-
ri( v"robu. Napríklad také podniky, ako je aj 
ten ich, ktoré stále %akajú na impulz, 'e udr-
'a( 'ivo%í!nu v"robu sa oplatí a# investova( 
napríklad do nov"ch ustaj+ovacích priesto-
rov, ktoré budú slú'i( )al!ie desa(ro%ia, má 
perspektívu.

„Ka'd", kto má záujem robi(, by mal cíti( 
chu( !tátu podpori( v"robu. Namiesto toho 
stále poci(ujeme útoky niektor"ch predsta-
vite&ov na na!u podstatu a# e!te sa zmieta-
me v#neistote trhov"ch v"kyvov a#sú(a'íme 
s# lep!ie podporen"mi kolegami v#zahrani%í. 
My nie sme podvodníci! Ponúkame !tátu 
na!e skúsenosti. Vä%!ina z#nás je pripravená 
vyrába(. Sme hrdí na to, 'e sme ro&níci a#na-
!im poslaním je hospodári( na pôde a# 'ivi( 
tento národ,“ prízvukuje Peter Lelkes. A#do-
dáva, 'e víta %istenie rezortu od medzi%lán-
kov, ktoré dlhodobo vyciciavali po&nohos-
podárstvo, na %o v# plnej nahote poukázala 
kauza Dobytkár.

„Som rád, 'e kone%ne nastala zmena! Dú-
fam, 'e bude dokon%ená a#rezort sa nastaví 
smerom k# produkcii. Potom u' naozaj ni% 
nech"ba k# tomu, aby sme postupne za%ali 
nachádza( rokmi stratenú potravinovú se-
besta%nos(,“ uzatvára Peter Lelkes.

V!mera po"nohospodárskej pôdy 6 800 ha
Po#et o$ípan!ch 8 500 ks
Ro#ná v!roba mlieka 7 miliónov litrov
Po#et pracovníkov 190

KONTAKT
Po!nohospodárske dru"stvo Sokolce
Ro!nícka 64
946 17 Sokolce
Tel.: +421/ 35/ 7780 051
e-mail: pdsokolce@pdsokolce.sk

Pripravené na prácu.

Peter Lelkes (vpavo) so synom (v!kresle) po"as rozhovoru s!obchodn#mi partnermi.

PD Sokolce sa zameriava aj na finalizáciu $paldovej 
p$enice.



Aktivity Mlie!neho fondu  
prispievajú k"zvy#ovaniu spotreby 
slovensk$ch mlie!nych v$robky

Do Mlie!neho fondu prispievajú slovenskí prvov"robcovia a#spracovatelia mlieka u$ od roku 2008 
v#zmysle Odvetvovej dohody rovnakou v"%kou poplatku za ka$d" kilogram surového kravského mlieka 
– vyrobeného !i spracovaného. Z#finan!n"ch prostriedkov Mlie!neho fondu sa realizujú propaga!né 
a#informa!né kampane na podporu spotreby mlieka a#mlie!nych v"robkov pôvodom zo Slovenska, 
ktoré#od za!iatku riadia Slovensk" zväz prvov"robcov mlieka a#Slovensk" mliekarensk" zväz.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporú!a spotrebu mlieka 
na úrovni 220 kg na osobu za rok. K"m v# roku 2008 bola na Slo-
vensku spotreba mlieka a#mlie!nych v"robkov 153 kg na obyvate$a 
ro!ne, pod$a predbe%n"ch údajov &Ú SR za rok 2019 sa táto spotreba 
zv"'ila na 172,8 kg na obyvate$a za rok.
Aj v#rokoch 2019 a#2020 sme z#financií Mlie!neho fondu napláno-
vali a#zrealizovali mno%stvo aktivít na podporu spotreby slovenského 
mlieka a#mlie!nych v"robkov, po!núc komunikáciou na sociálnych 
sie(ach cez priamy kontakt so spotrebite$mi na v"stavách a% po pro-
paga!nú kampa) v#masmédiách.

Na facebook stránkach Slovenské mlieko s#viac ako 100-tisíc fanú-
'ikmi a#Adoptuj kravi!ku s#takmer 9#000 fanú'ikmi sme od za!iatku 
roka 2019 doteraz uverejnili 770 postov a#zrealizovali sme kampane 
na získanie nov"ch fanú'ikov a#na podporu adopcií kravi!iek. Nato!ili 
sme 12 video receptov so slovensk"mi mlie!nymi v"robkami, ktoré 
sme v# roku 2019 odkomunikovali na Instagrame Také na'e spolu 
s#*al'ími 144 príspevkami.
Slovenskí prvov"robcovia mlieka privítali deti v#júni 2019 na farmách 
v#rámci Dní otvoren"ch dverí, na ktoré pri'lo viac ako 1 100 priaz-
nivcov kravi!iek na základe hry Adoptuj kravi!ku. Za rok 2019 si deti 
adoptovali takmer 3 200 kravi!iek, pri!om celkov" po!et adopto-
van"ch kravi!iek u% prekro!il 8 500. Adopciu kravi!iek a#dôle%itos( 
konzumácie mlieka a#mlie!nych v"robkov hravou formou podporovali 
Mlie!ne hliadky, ktoré za rok 2019 nav'tívili 51 slovensk"ch základ-
n"ch 'kôl. Uverejnili sme 36 inzerátov v#detsk"ch !asopisoch, 'kol-
sk"ch u!ebniciach, denníkoch, mesa!níkoch. Jednotlivci a#kolektívy 
sa mohli zapoji( do sú(a%e Poskladaj kravi!ku z#obalov slovensk"ch 
mlie!nych v"robkov a#sú(a%i( o#hodnotné ceny. Slovensk" zväz prvo-
v"robcov mlieka a#Slovensk" mliekarensk" zväz ako partneri aktívne 

spolupracujú aj pri organizácii sú(a%í Hovorme o#jedle a#Podpor svoj 
odbor v#'tudijn"ch odboroch mliekar a#chovate$ hovädzieho dobytku.
V"nimo!nos( slovensk"ch mlie!nych v"robkov a# unikátny projekt 
Adoptuj kravi!ku sme v#roku 2019 prezentovali na v"stavách Danu-
bius Gastro, Agrokomplex a#na festivale M)amFest. Aktivity Mlie!-
neho fondu ako aj témy zo sektora mlieka sa v#rámci korporátneho 
a#produktového PR objavili v#médiách viac ako 274-krát.
V#lete 2019 sme objednali prieskum pre Mlie!ny fond, ktor" sa zame-
riaval na spotrebite$ské správanie konzumentov mlieka a#mlie!nych 
v"robkov a#vnímanie dovtedy zrealizovan"ch kampaní, aby sme zisti-
li, ako správne nastavi( komunikáciu podpory spotreby slovenského 
mlieka. Odporú!anie prieskumnej agentúry bolo nájs( tak" koncept, 
ktor" sa dá dlhodobo komunikova( aj v#masov"ch médiách. Na zá-
klade v"sledkov prieskumu sa Mlie!ny fond rozhodol pre v"ber re-
klamnej agentúry realizujúcej propaga!nú kampa) na rok 2020. Do 
v"berového konania sa prihlásilo 6 reklamn"ch agentúr so 16 návrh-
mi. Pracovná skupina Mlie!neho fondu vybrala a#odporu!ila Správnej 
rade Mlie!neho fondu zrealizova( projekt ZA OVÁLOM.
Propaga!ná kampa) ZA OVÁLOM prebiehala v#roku 2020 v#2 vlnách. 
V#prvej vlne v#máji 2020 sa od'tartovala televízna a#online kampa) 
so sloganom „Mlie!ne v"robky s#chu(ou Slovenska spoznáte v*aka 
oválnemu SK kódu na obale.“ Druhá vlna komunikácie prebiehala od 
24. augusta do konca septembra a#bola zameraná na spotrebite$-
skú sú(a%. V#nej sa mohli záujemcovia kúpou 5 rôznych slovensk"ch 
mlie!nych v"robkov zaregistrova( na www.slovenskemlieko.sk do 
sú(a%e a#hra( o#hlavnú cenu – automobil – a#o#*al'ie skvelé ceny 
– elektrické kolobe%ky a# batohy. Spotrebite$ská sú(a% bola komu-
nikovaná na staniciach televízie JOJ, v#online, na billboardoch a#na 
miestach predaja v#7 obchodn"ch re(azcoch.
Jedn"m z#cie$ov kampane bolo zv"'i( znalos( slovensk"ch mlie!nych 
v"robkov, ktorá bola v#!ase prieskumu realizovaného v#roku 2019 na 
úrovni 45 %. Po mesiaci kampane v#októbri 2020 je táto znalos( na 
úrovni 48,6 %.
Aktivity na podporu spotreby slovensk"ch mlieka a#mlie!nych v"rob-
kov plánujeme z#Mlie!neho fondu aj na rok 2021. Ako nám ukázali 
v"sledky realizovan"ch prieskumov po mesiaci kampane, vybran" 
koncept ZA OVÁLOM: TV spot aj ostatné komunika!né materiály 
v#rámci segmentu mlieka a#mlie!nych v"robkov zaujali nadpriemer-
ne a#dá sa komunikova( dlhodobo. Cie$om je neustále ovplyv)ova( 
postoje $udí, aby pri nákupoch uprednost)ovali slovenské mlieko 
a#mlie!ne v"robky.

www.slovenskemlieko.sk z www.adoptujkravicku.sk z FB/Adoptuj kravi!ku z FB/Slovenské mlieko
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V!Po"nohospodári Nové Zámky 
sa!neboja roz"irova# aj chov dojníc

Spolo!nos" Po#nohos-
podár Nové Zámky, 
a.s., je u$ desa"ro!ia 

známa ako jeden z% naj-
v&znamnej'ích podnikov 
v% novozámockom regióne. 
Venuje sa v&razne diverzi-
fikovanému rozsahu rast-
linnej a%'peciálnej rastlinnej 
v&roby. Na farmách v% Bá-
nove a% Nov&ch Zámkoch 
dorábajú najmä mlieko 
a% hovädzie mäso. „Jarné 
mesiace boli suché a%teplé, 
!o umo$nilo skor'ie siatie, 
no máj u$ bol chladnej'í 
a% zrá$kovo nadpriemern&. 
Pri prívalov&ch da$(och 
vlaha nezostane v%pôde, ale 
ste!ie po povrchu. A% to sa 
prejavuje aj na stave poras-
tov,“ spomína na priebeh 
roka 2019 predseda pred-
stavenstva Marek )imunek.

Vlani najviac pote'i-
li úrody ja!me*a jarného i%ozimného, a% tie$ 
kukurice na zrno. Ve#mi dobré v&sledky pri-
niesla aj p'enica ozimná, cukrová repa, ale aj 
repka. Problematick& bol rok pre ra$, hrach 
a%najmä pre kukuricu na osivo, ktorá je ná-
ro!ná na v&robu a%vstupy, ale nedostavil sa 
po$adovan& efekt. V%podniku si pre $ivo!í'nu 
v&robu zabezpe!ili potrebné mno$stvo stelív 
a% krmovín ako kukuri!nú silá$, lucernu sia-
tu, ovos a% ra$ na zeleno. V% 'peciálnej rast-
linnej v&robe horú!avy ovplyvnili úrodu jab+k 
a% brosk&*, no najmä sliviek. „Slivky nemali 
potrebnú cukornatos" a%ke($e vieme o%prob-
léme s%brigádnikmi, nebolo pre nás rentabil-
né, aby sme zbierali úrodu. Zvolili sme tak ich 

predaj na pálenie formou samozberu,“ hovorí 
M. )imunek.

Spolo!nos" sa rozhodla roz'irova" plochy 
práve v% 'peciálnej rastlinnej v&robe, pri!om 
o!akávajú, $e v% nasledujúcej sezóne za!ne 
rodi" aj 8,29 hektárov nov&ch viníc. Spolu 
by mali v% budúcnosti dorobi" vy'e 100 ton 
hrozna a%z%toho aspo* tretinu mienia spraco-
va" na víno vo vlastnej ré$ii. Pokus vysia" 0,7 
hektára medovky lekárskej sa podaril, najprv 
to bolo 460 kilogramov a%v%nasledujúcom ro-
ku jej plánujú dorobi" a$ tri tony.

Novozámockí farmári sa rozhodli klás" 
vä!'í dôraz na $ivo!í'nu v&robu. Roz'írili 
chov dojníc na svojich farmách na Be'e-

*ovskej ceste v% Nov&ch 
Zámkoch a% v% Bánove. 
V% priemere ro!ne ich majú 
781, pri!om postupne zní-
$ili po!ty b&kov na v&krm. 
Nov& prístup, zlep'enie 
práce doji!ov i%veterinárnej 
starostlivosti za dva roky 
dopomohol k% zv&'eniu ob-
jemu nadojeného mlieka a$ 
o%'tyri litre na kus a%de*. Na 
farme Bánov boli v&sledky 
e'te lep'ie. Celkovo tak 
Novozám!ania predali vla-
ni takmer osem miliónov 
litrov mlieka, !o bol nárast 
o%800-tisíc litrov oproti roku 
2018. Pozitívne v&sledky 
v% tejto oblasti preniesli do 
(al'ích plánov roz'irovania 
chovu dojníc v% nasledujú-

com období. Sved!í o% tom u$ investícia do 
ventilácie kravínov a%zlep'ovania ustaj*ova-
cích podmienok zvierat prestre'ením v&be-
hov.

Ve#ké zmeny pripravovali v% spolo!nosti 
pri obmene strojno-technologického parku. 
Celkovo vynalo$ili takmer 500-tisíc eur len 
na nákup strojov a%vybavenia, z%toho najviac 
– takmer 400-tisíc eur – do technického vy-
bavenia su'i!ky.

Ka$doro!ne sa v% spolo!nosti sna$ia na-
kupova" ornú pôdu, aby mohli hospodári" !o 
najviac na svojom. Nadviazali aj na v&sadbu 
stromov v% chotári, ktorú minulé roky robi-
li v%spolupráci s%po#ovníkmi a% tak to bolo aj 
v%roku 2019.

Jednou z%ve#k&ch polo$iek na strane ná-
kladov sú mzdy. A% plánujú ich e'te zvy'o-
va", preto$e v% sociálnom programe zaviedli 
mnohé benefity. Uvedomujú si, $e 'etri" sa 
v% tejto oblasti nedá, lebo najlep'í pracovník 
je stály zamestnanec. Darí sa im identifikova" 
a%vyu$íva" (al'ie rezervy. Napríklad aktívnou 
komunikáciou s%dodávate#mi sa zní$ila cena 
v&davkov vä!'iny vstupov. Modernizáciou 
systémov, technológií a%stavieb sa niektoré 
plánované náklady z%prevádzky zní$ili o%polo-
vicu. Sumárne mo$no poveda", $e v%hospo-
dárení za sezónu 2019 sa podarilo úspe'ne 
prekro!i" plány predaja mlieka. Naopak, plán 
v&nosov z% rastlinnej a% 'peciálnej rastlinnej 
v&roby sa nedosiahol, !o súviselo najmä 
s%vplyvom po!asia a%ni$'ou kvalitou komodít.

V!mera ornej pôdy 3"945 ha
V!mera sadov a"viníc 46,5 ha
Po#et dojníc 781 ks
Po#et zamestnancov 105
V!nos spolo#nosti 9"511 000 eur

KONTAKT
Po!nohospodár Nové Zámky, a.s.
Komjatická 67
940 85 Nové Zámky
Predseda predstavenstva 
a"generálny riadite!: 
Ing. Marek #imunek
Podpredseda predstavenstva:  
Ing. Ivan Morav$ík
Tel.: +421/ 35/ 6428 314, 318
e-mail: simunek@polno.sk; 
moravcik@polno.skMinul! rok len na nákup strojov a"vybavenia vynalo#ili v"podniku takmer 

500-tisíc eur.

Kontakt s"obyvate$mi regiónu je rovnako dôle#it!, tak lep%ie bude chápa& 
v!znam dorábania domácich potravín. A"pochopili to aj spotrebitelia, lebo 
záujem o"produkty v"predajniach rastie, pripomína Marek 'imunek.

V!raznej%ie sa podarilo zlep%i& v!sledky v"#ivo(í%nej 
v!robe najmä v)aka investícií do pohody zvierat 
a"zlep%eniu o%etrovate$skej starostlivosti.
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V!PD Oko"-Sokolec  
sa sústre!ujú na zni"ovanie nákladov

PD Oko!-Sokolec je u" siedmy rok sú-
!as#ou skupiny Agrofert. Je jedn$m 
zo %iestich podnikov prvov$roby sub-

holdingu Agropodnik, a.s., Trnava. Venuje 
sa rastlinnej aj& "ivo!í%nej v$robe a&sna"í sa 
vyrába# !o najvä!%ie objemy po'nohospo-
dárskych produktov, v& !o najvy%%ej kvalite 
a& hlavne pri !o najni"%ích mo"n$ch nákla-
doch. O&spe(a"enie produktov rastlinnej v$-
roby sa stará matersk$ podnik, mlieko putuje 
priamo spracovate'ovi.

Vlani objemy plodín vyprodukovan$ch 
na poliach ovplyvnilo such%ie po!asie. „Rok 
2019 bol celkove ve'mi such$, dlhé obdobia 
horú!av a&bez zrá"ok najviac zasiahli kuku-
ricu. Tento rok sú podmienky ove'a lep%ie. 
Ke) porovnávame úrody, vidíme v$razn$ 
rozdiel. Vlani bola hektárová úroda p%enice 
5,64 tony, v&aktuálnom roku sme mali 8,01 
tony. Za posledn$ch sedem rokov, !o sme 
v& skupine Agrofert, je to najvy%%ia úroda 
p%enice. Ja!me( sa nám tie" vydaril, v&roku 
2020 sypal po 5,9 tony z&hektára, repky bolo 
trochu menej – po 2,79 tony, ke)"e hne) po 
sejbe nepr%alo a& tento stres nevyrovnali ani 
neskor%ie zrá"ky. Dobre sa javí slne!nica aj 

kukurica na silá", predpoklady na to sú. Viac 
nás v%ak trápi, "e ceny sú !oraz ni"%ie, tak"e 
aj napriek dobr$m úrodám nebude finan!ná 
bilancia ve'mi priaznivá,“ tvrdí hlavn$ eko-
nóm dru"stva Ing. Vincent Dosztál.

Dop*(a ho hlavn$ agronóm Július Fitos: 
„Ke) nie!o pestujete, musíte ma# aj %#astie. 
Nezále"í v%etko od !loveka, mô"eme sa na 
novú sezónu pripravi# najlep%ie, ako vieme. 
Sta!í, "e nepríde vlaha alebo príde v& ne-
správnom !ase !i v&nesprávnom mno"stve. 
Obrovské rozdiely v&zásobovaní vlahou má-
me aj v& rámci podniku. Na jednom konci 
chotára mô"e napadnú# 10 mm a&na druhom 
ni!. Takisto nie je v& na%ich silách ovplyvni# 
„nájazdy“ divej zveri na polia, ktorá nám 
spôsobuje ve'ké %kody a&ka"d$m rokom sa 
situácia zhor%uje. Nejde len o&diviaky, srn!iu 
zver, súkromník tu chová dokonca muflóny, 
ktoré nemá zabezpe!ené a&tie doká"u v&po-
rastoch spôsobi# naozaj katastrofu.“

Ve'kú galibu v& podnikov$ch financiách 
narobí aj zmena v$po!tu nájomného za %tát-
nu pôdu, ktorá tvorí 20 percent z& celkovej 
v$mery dru"stva. To zv$%enie teraz pred-
stavuje 42 000 eur, !o u" je poriadna suma! 
+al%ia nová otázka je prípadné zmen%ova-
nie parciel s& jednou plodinou. Na to reaguje 
agronóm J. Fitos: „Prispôsobujeme ve'kos# 
parciel tomu, !o potrebujeme pestova#, ale 
aj potrebám techniky, nákladom na prejazdy, 
dodr"aniu striedania plodín, aj mo"nostiam 
na%ich pozemkov. Máme parcely s&v$merou 
najviac 120 ha a&máme aj mali!ké, jedno- aj 
dvojhektárové. V%etky sú v%ak na rovine, nie 
sú ohrozené vodnou eróziou. Preto si osob-
ne myslím, "e v&prípade ukladania povinnosti 
zmen%ovania parciel by sa mali bra# do úva-
hy podmienky jednotliv$ch podnikov alebo 
aspo( regiónov. Treba rozm$%'a# dopredu, 
zvá"i# celkov$ dosah a& nerobi# rozhodnutia 
od zeleného stola.“

Stratégia mana"mentu podniku je v& sú-

!asnosti jednoduchá – zni"ova# náklady. 
„Dávame do na%ej práce v%etko, !o vieme. 
Vyu"ívame v%etky na%e vedomosti, aplikuje-
me nové poznatky aj technológie. A&v$sledky 
prichádzajú. Vedenie materskej firmy, samo-
zrejme, o!akáva !oraz viac, latka sa stále 
zvy%uje. Preto jednou z& mo"ností, ako ich 
o!akávania naplni#, je práve zni"ovanie ná-
kladov. To v%ak vy"aduje najprv investície,“ 
zdôraz(uje v$konn$ riadite' PD Oko!-Soko-
lec Ing. Róbert Pataki.

Jednou z&ve'k$ch pripravovan$ch investí-
cií je stavba nového kravína. Príprava na 
realizáciu postupuje pod'a plánu, rok 2019 
bol venovan$ najmä v$kupu pozemkov od 
44 vlastníkov, vrátane Slovenskej republi-
ky. Projekt je pripraven$, vedenie Agrofer-
tu schválilo investíciu v& marci tohto roka, 
takisto banka schválila poskytnutie úveru. 
Po získaní posledn$ch súhlasov a& povolení 
od príslu%n$ch úradov by sa koncom roka 
mohla rozbehnú# v$stavba. „S'ubujeme si od 
tohto projektu ve'a. Ke) sa zlú!ia strediská 
"ivo!í%nej v$roby, klesnú najmä náklady na 
strá"enie, ktoré sa ve'mi zv$%ili v& dôsledku 
víkendov$ch a& no!n$ch príplatkov. Takisto 
po!ítame so zní"ením materiálov$ch a& pre-
vádzkov$ch nákladov, ako aj so zlep%ením 
pracovn$ch podmienok pre zamestnancov,“ 
vypo!ítava hlavn$ ekonóm. V$konn$ riadite' 
ho dop*(a: „Podmienky pre zamestnancov 
sa sna"íme neustále zlep%ova#, ale prob-
lém s&pracovnou silou v&po'nohospodárstve 
a&hlavne v&"ivo!í%nej v$robe je !oraz vypuk-
lej%í. Nezmenila to ani aktuálna koronakríza. 
Ak sa to nezlep%í, budeme musie# ako alter-
natívu zvoli# automatickú dojáre(. Je to ve'-
ká investícia, ale ke) nevieme zohna# 'udí, 
ni! iné nám nezostane, situácia nás k& tomu 
donúti.“

KONTAKT
Po!nohospodárske dru"stvo 
Oko#-Sokolec
Hlavná ul. 716
930 28 Oko#
Konate!: Bc. Emil Macho – predseda
V$konn$ riadite!: Ing. Róbert Pataki
Mobil: +421/ 905%228 540

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1 708 ha
Po#et zamestnancov 51
Po#et dojníc 572 ks

S!prácou tejto presnej seja"ky sú v!dru#stve nadmieru 
spokojní.

Vedenie dru#stva (z$ava): agronóm Július Fitos, zástupca riadite$a %tefan Györi, v&konn& riadite$ Ing. Róbert 
Pataki, zootechnik Milan Blaho a!ekonóm Ing. Vincent Dosztál.

Na tohtoro"nú silá#nu kukuricu je Július Fitos py'n&.
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PD Hlohovec s!uznan"m 
#$achtite$sk"m chovom

Predseda PD Hloho-
vec, ktoré gazduje 
na úpätí Pova!ského 

Inovca a"Nitrianskej pahor-
katiny, Ing. Anton Cebo po-
va!uje rok 2019 za priemer-
n#. „Hoci sme neboli v"stra-
te, nedostatok financií nám 
neumo!$uje investova% do 
rozvoja. A" bolo by kam,“ 
vraví predseda a"pokra&uje: 
„Produkcia mlieka síce ne-
robí stratu dru!stevnej po-
kladnici, ale ani sú&asn#ch 
0,34 eura za liter surového 
kravského mlieka nie je ce-
na, ktorá by umo!$ovala 
rozvoj chovu dojníc a" cel-
kovo hovädzieho dobytka. 
Je to tak na udr!anie chovu. 
Vlani bola priemerná cena 
dokonca ni!'ia – 0,329 eura 
za liter.“

Mlieko z" dru!stva putu-
je do nitrianskej mliekarne. 
Ro&ne nie&o vy'e pä% miliónov litrov. Ale 
mohlo by by% aj viac. Mohla by by% aj vy''ia 
efektivita. To by v'ak bolo treba poriadne in-
vestova% do produkcie mlieka. Ma'tale toti! 
volajú po (al'ej rekon'trukcii, aj technológie 
!iadajú modernizáciu. Zub &asu sa u! pod-
písal pod vybera&e silá!í, aj pod reza&ku na 
sená! &i silá!. Po)ná v#roba nepotrebuje ob-
novu technológií, ale technológie t#kajúce sa 
produkcie mlieka ju potrebujú ako so). To je 
mno!stvo strojov a" mechanizmov, ktoré by 
v"kone&nom dôsledku mohli zefektívni% prí-
pravu krmív a"produkciu mlieka vôbec.

No a"náklady sa stále zvy'ujú. Karty za-
mie'ali napríklad príplatky za no&né aj víken-

dové slu!by. „Keby sme dostali za liter aspo$ 
0,37 eura, u! by sa dalo &osi investova% do 
budúcnosti produkcie mlieka,“ povzdychne 
si predseda.

Starostlivos% o" 500 dojníc je síce dob-
rá, ale ch#bajú mladí odborne zdatní )udia. 
V"dru!stve &osi investovali z"vlastn#ch zdro-
jov do ventilátorov, aby horú&avy nestreso-
vali zvieratá. „Hovorí sa u! vari 4-5 rokov, !e 
sa bude podporova% !ivo&í'na v#roba, ale 
kedy to bude? A" do&káme sa vôbec takej 
podpory?“ p#ta sa Anton Cebo. Pritom hlo-
hovskí dru!stevníci nezanevreli na !ivo&í'nu 
v#robu ako mnohí ich kolegovia. Okrem doj-
níc sa venujú aj v#krmu hovädzieho dobytka 
a"o'ípan#ch. O'ípané spracujú vo vlastnom 
bitúnku a"mäsové produkty aj &erstvé mäso 
predávajú vo vlastnej predajni v"centre Hlo-
hovca. Celkom chovajú 1 300 kusov hovä-
dzieho dobytka. Vä&'inu predávajú spraco-
vate)om, iba &as% mäsa ponúkajú vo svojej 
predajni. Ale v'etky o'ípané finalizujú vo 
vlastnej mäsov#robe. „Kupujeme slovenské 
odstav&atá. Chov prasníc sme ukon&ili vlani. 
Sna!íme sa stavy udr!iava% na takej úrovni, 
&o sami doká!eme spracova%. Keby sme ich 
sami nespracovávali, ani by sme nechova-
li o'ípané. Pridaná hodnota takto zostáva 
u"nás,“ vraví predseda.

V"rastlinnej v#robe dominujú zrniny a"olej-
niny. Mak zaberá 300 hektárov, na rovnakej 
v#mere sa tiahne vini&. *iroko spektrálnu 
po)nohospodársku v#robu dop+$a bioplyno-
vá stanica, ktorá je zaujímavá len v"spojení 
so !ivo&í'nou v#robou, s&asti aj s"rastlinnou, 
lebo spotrebuje aj menej kvalitnú silá!nu ku-
kuricu &i zvy'ky sená!í. Podstatné v'ak je, 
!e u! sedem rokov zabezpe&uje pravideln# 
mesa&n# príjem 45- a! 50-tisíc eur. Okrem 

financií za energiu, ktorú z"dru!stva dodávajú 
do siete, je to aj benefit v"podobe teplovo-
dov, vyu!ívan#ch najmä na prevádzke v"Sa-
sinkove.

PD Hlohovec je vari jedin# po)nohos-
podársky podnik na Slovensku, ktor# vyrá-
ba po)nohospodárske mechanizmy. O" ich 
seja&ky PNEUSEJ je stále záujem. V#robe 
'éfuje syn predsedu Ing. Stanislav Cebo. 
„V" tomto roku covidová pandémia utlmila 
predaj. Koncom leta sa v'ak s"objednávkami 
roztrhlo vrece, ka!d# by chcel seja&ku hne( 
a"nestíhame,“ hovorí. V"montá!nej hale ne-
vyrábajú na sklad aj preto, !e niekto chce 
vy'perkovanú seja&ku, in# len aby to malo 
kolesá a"aby to sialo, niektorí si objednajú aj 
farbu – &ervená, modrá... Jeden chce 'tvor-
metrov# záber, in# pä%- &i 'es%metrov#. No 
a"niektorí chcú zase seja&ku so zariadením 
na prípravu pôdy. „Pri tak#chto po!iadav-
kách, ktoré sme schopní splni%, nemô!eme 
vyrába% na sklad, iba na objednávku,“ kon-
'tatuje Stanislav Cebo.

Popri spomínan#ch problémoch, s"ktor#-
mi sa dru!stvo borí, vlani priletela lastovi&ka 
s"informáciou, ktorá predsedu ve)mi pote'ila. 
„ Získali sme uznanie a"certifikát ')achtite)-
ského chovu Hol'tajnskeho dobytka. Je to 
uznanie za odbornú robotu a" fortie) na'ich 
zootechnikov a" o'etrovate)ov hovädzieho 
dobytka,“ prízvukuje Ing. Anton Cebo.

KONTAKT
Po!nohospodárske dru"stvo 
Hlohovec
Nitrianska 109
920 01 Hlohovec
Predseda: Ing. Anton Cebo
Tel.: +421/ 33/ 7351 2018-19
e-mail: pdhlohovec@pdhlohovec.sk
pneusej@pneusej.sk
www.pdhlohovec.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 4 500 ha
Po#et zamestnancov 180
Produktivita práce na pracovníka 7 4327 eur

Dojnica sa láska s!teliatkom.

Seja"ky vyrábame na po#iadanie zákazníka v!"ervenom alebo modrom 
prevedení, vraví Stanislav Cebo.

V$krm o%ípan$ch pre vlastnú mäsov$robu.
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Ro!nícke dru"stvo v!Soboti"ti ako v#zva

Na rozhraní Záhoria 
a! Myjavy, v! údo-
lí obklopenom 

svah mi Bielych Karpát, 
hospodári druh"m ro-
kom smel" mlad" mu#, 
Ing.! Marcel! Kúdela, 
ktor" je v"konn"m riadi-
te$om skupiny Sanagro 
pre región Senica. Ro$-
nícke dru#stvo Samuela 
Jurkovi%a v! Soboti&ti je 
jedn"m z! troch suse-
diacich podnikov sku-
piny, ktorá nadväzuje 
na dru#stevnú tradíciu 
a! priekopnícke my&-
lienky tohto vizionára 
19.!storo%ia. A!dáva no-
vej generácii príle#itos' 
zúro%i' univerzitné &tú-
dium a! doteraj&iu prax 
v! po$nohospodárskych 
podnikoch. Aj vo$né ruky pre víziu, ako do-
siahnu' svoj cie$.

Podnik v! sú%asnosti obrába 1 020 hek-
tárov ornej pôdy a! 626 hektárov trval"ch 
trávnych porastov. Na miernych svahoch 
dru#stevníci pestujú hlavne p&enicu, ja%me(, 
ovos, kukuricu, repku a!slne%nicu. Roz&irujú 
plochy pre mno#ite$sk" materiál – predov&et-
k"m )atelinu a!trávy na mie&anky. Nejedné-
ho romantického fotografa v! lete in&pirovali 
ich na %erveno rozkvitnuté )atelinové po-
lia. Okrem toho v&ak na vy&e 40 hektároch 
vysievajú aj ostropestrec mariánsky, ktor" 
v! pásoch po okrajoch polí slú#i ako ochra-
na pred vstupom lesnej zveri. Najmä ve$ké, 
aj tristokusové stáda danielov im spôsobu-
jú straty. Preto vä%&inu ozimín zabezpe%ujú 
oplôtkami. Zvy&ok pôdneho fondu predsta-
vujú lúky a!pasienky. Ne%udo, ve) svahovi-
tos' pozemkov tu miestami dosahuje a# 25 
stup(ov.

Osevn" postup tvoria 
pre cel" senick" región 
a!plánujú ho diverzifiko-
va' aj o!cibu$u, zemiaky 
a! cukrovú repu. V! roku 
2019 investovali do su-
&i%ky na drobné semená 
a! dru#stvu nech"ba ani 
moderné strojové vyba-
venie. Pôdu obohacujú 
vlastn"m ma&ta$n"m 
hnojom. Ro%ne doká#u 
vyhnoji' 1 200 hektá-
rov 20-tonovou dávkou 
hnoja, k! tomu na 800 
hektárov aplikujú váp-
no, a! tak prakticky za 
dva roky obohatia celú 
v"meru polí. „Aj ke) to 
nie%o stojí, pripravujeme 
na&e pôdy na to, aby 
boli schopné zadr#a' 
viac vlahy a! sprostred-

kova' plodinám %o najviac v"#ivy, ktorú im 
dodáme,“ obhajuje svoj prístup Ing. M. Kú-
dela. K! zásadnej&ím zmenám v! dvanás' 
rokov vyu#ívanej bezorbovej technológii  
Horsch v&ak chce riadite$ pristupova' oboz-
retne a!po dôkladnom oboznámení sa s!pod-
mienkami tejto rázovitej oblasti. Kopanice 
napokon dávajú dobré predpoklady na po-
stupnú ekologizáciu v"roby.

V!rastlinnej v"robe sa dru#stevníci usilujú 
vyrobi' %o najkvalitnej&ie krmivá pre 660-ku-
sové základné stádo hovädzieho dobytka. 
Pripravujú si vlastné objemové krmoviny. 
Vlani bola celá v"mera kukurice ur%ená na si-
lá#. Pou#ívajú aj kukuri%né mláto a!dehydro-
vanú lucernu, ktorá je obohatená o!potrebné 
zlo#ky. Nemie&ajú v&ak do krmiva sóju a!aj 
v)aka tomu získali certifikát na mlieko „bez 
GMO“. Ostatné k*mne zmesi dová#ajú.

V! renovovan"ch ve$koobjemov"ch ma&-
taliach sa vo$ne pohybujú kravy %ierneho 

hol&tajnského plemena. Asi 350 dojníc dáva 
denne 8 700 litrov mlieka s! priemernou tu-
kovos'ou 3,5 g/100 g a! obsahom bielkovín 
3,3 g/100 g. Zhruba 180 litrov za de( predá 
dru#stvo miestnym obyvate$om v!mlie%nom 
automate v! strede obce Soboti&te. Zvy&ok 
dodáva do syrárne Havran v!Senici. Z!chovu 
250 sliepok ponúkajú vají%ka v! dru#stevnej 
predajni Sanagro.

Nateraz chod ro$níckeho dru#stva v! So-
boti&ti zabezpe%uje 33 stálych zamestnan-
cov a! 5 sezónnych brigádnikov. „Mojou 
ambíciou je, aby na&i $udia mali ka#d"m 
rokom vy&&iu cenu práce, aby aj oni cítili, 
#e sa podniku darí,“ rozhovoril sa o!svojich 
predstavách M.! Kudela. „Samozrejme, sú 
roky hor&ie, aj lep&ie, no m(a te&í, #e sme 
napríklad dosiahli úrodu sedem ton p&enice 
z!hektára, alebo #e som doteraz nemusel na 
cukrovú repu pou#i' fungicíd.“ Z! mladého 
%loveka vy#aruje skromná rozvá#nos', ale aj 
smelé vízie. Roz&irovanie pestovan"ch dru-
hov plodín aj o! &peciálnu v"robu, vyu#íva-
nie závlah, skrá&lenie hospodárskeho dvora 
a!budov, spokojné a!zdravé zvieratá sú iste 
pekné a!dosiahnute$né ciele.

Ro$nícke dru#stvo Samuela Jurkovi%a 
v!Soboti&ti svoje ekonomické zámery úspe&-
ne dosahuje. Napokon, systém spájania 
po$nohospodárskych podnikov má v"hodu 
najmä pri nákupe vstupov do v"roby. No 
v#dy zále#í aj na prístupe vedenia a! na! $u-
)och, ktor"mi sa obklopí. Zdá sa, #e stavi' 
na ambiciózneho, rozh$adeného a!odhodla-
ného mana#éra bol dobr" 'ah skupiny Sana-
gro. „Ve$a vecí viete docieli' svojou energiou, 
len musíte ukáza', #e to viete. Dôle#ité je, #e 
vedenie verí va&im schopnostiam. A!ja sa to-
ho nebojím, beriem to ako v"zvu,“ uzatvára 
my&lienku mlad" riadite$.

KONTAKT
Ro!nícke dru"stvo Samuela 
Jurkovi#a Soboti$te,
#len skupiny Sanagro
906 05 Soboti$te 70
V%konn% riadite!: Ing. Marcel Kúdela
www.sanagro.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1 646 ha
Tr#by 2 289 000 eur
Zisk 144$060 eur

Dojnice hol!tajnského plemena sa spokojne k"mia 
na#hospodárskom dvore.

Poh$ad na hospodársky dvor RD v#Soboti!ti v#objatí kopani%iarskych v"!kov.

V&konn& riadite$ Ing. Marcel Kúdela dr'í 
v#dlaniach semienko ostropestreca.
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Stúpajúca ú!itkovos" dojníc  
v#Bzovíku potvrdzuje prínos investície

Náv!tevy" Ro#níckeho 
dru$stva v" Bzovíku pat-
ria k" t%m pravideln%m, 

ke&$e sa v" sú'a$i Top Agro 
ka$doro(ne umiest)uje na po-
predn%ch miestach medzi po#-
nohospodárskymi dru$stvami 
hospodáriacimi v" znev%hodne-
n%ch podmienkach. Ako sú(as' 
skupiny Slovenské farmárske, 
dru$stvo (SFD) pred dvoma 
rokmi ukon(ilo v%znamnú in-
vestíciu do v%stavby novej ma!-
tale, za ktorú získalo aj ocene-
nie Podnikate#sk% (in roka. Prv% 
rok po spustení novej ma!tale 
do prevádzky bol „!tartovací“, 
za rok 2019 u$ mô$e by' ú$itko-
vos' dojníc hodnotená naplno. 
A"predseda dru$stva Ing. Juraj 
Petru! s" pote!ením kon!tatu-
je: „Ú$itkovos' ide stále hore. 
V" rámci hol!tajnskej asociácie 
sme sa vlani umiestnili na 15. mieste s"prie-
mernou dojivos'ou 10" 900 litrov. Presvied-
(ame sa, $e investícia mala skuto(ne svoj 
v%znam. Práca (loveka baví vtedy, ke& vidí 
za sebou v%sledky. Vä(!í problém máme 
s" realiza(n%mi cenami, preto$e (as' mlieka 
predávame na spotové trhy, ktoré majú v"sú-
vislosti s"krízou v"sú(asnosti nízke ceny.“

Hlavn% ekonóm Mgr. Marek Vízy pribli$uje 
prístup v"rámci skupiny: „V!eobecne v"roku 
2019 nastal pozitívny posun. Situácia je re-
latívne dobrá, ale stále h#adáme cesty, ako 
ju e!te zlep!i'. Úspory z" rozsahu mô$eme 
dosiahnu' spoluprácou. Sme (lenom SFD, 
máme tu ne&aleko dve sesterské dru$stvá 
a" v" posledn%ch rokoch sa sna$íme zinten-
zívni' vzájomnú spoluprácu, (i u$ v"mechani-
zácii, v"rastlinnej, ako aj v"$ivo(í!nej v%robe. 
Zdie#ame informácie, know how aj pracov-
níkov a"vidíme, $e to priná!a v%sledky. SFD 
je zodpovedné aj za obchodnú stratégiu 
skupiny, (o nám umo$)uje sústredi' sa na 
dosahovanie (o najlep!ích v%sledkov v"pro-
dukcii.“

Vä(!ie problémy, ktoré ovplyv)ujú cel-
kovú situáciu dru$stva, v!ak spôsobuje po-
#ovná zver. Rie!enie je v"nedoh#adne, práve 
naopak, z"roka na rok sú !kody vy!!ie – nie-
len na úrodách na poliach, ale ovplyv)ujú 
aj $ivo(í!nu v%robu a" sú 'a$ko vy(íslite#né: 
„V"katastroch, kde je ve#k% tlak zveri, sú úro-
dy o"dve tretiny ni$!ie ako tam, kde tak% siln% 
nie je. *al!ím dôsledkom v!ak je, $e porasty 
kukurice, ktoré vysoká zver zhryzie, ihne& 
napadnú snete, toxíny z" nich sa dostanú 
do krmiva a" následne spôsobujú zdravotné 
problémy dobytka. +kody spôsobené po-
#ovnou zverou nám nikto nenahradí, ani ne-
poistí. A"'aha' sa po súdoch nemá zmysel,“ 
hovorí predseda a" vysvet#uje dôvody tohto 
stavu: „Po#ovné zdru$enia sa sprivatizovali 
a" je pre nich zaujímavá len trofejná zver, (i-
$e samce. Samice nikto neloví a"tak sa stále 
&alej mno$ia. Majú ve#mi dobrú v%$ivu, (i u$ 
z"na!ich polí, alebo aj prikrmovaním kukuri-
cou, cukrovou repou. Ve& to u$ ani nie sú 
divé zvieratá, sú chované takmer ako hospo-
dárske. Nedodr$iava sa zákon o"po#ovníctve, 

ani pravidlá starostlivosti o"po-
#ovnú zver. Okrem toho nikto 
nevie pre(o, ale v" roku 2008 
sa zv%!ili kme)ové stavy o"100 
percent. V"zahrani(í sa kme)o-
vé stavy nemenia 300 rokov. ,o 
je navy!e, to sa odstrelí.“

Ekonóm dop-)a predsedu: 
„Na ochranu na!ich polí sme 
za(ali stava' oplôtky. Nie je to 
lacná zále$itos'. Ale #udia nám 
ich po!kodzujú, prípadne krad-
nú alebo sa"s'a$ujú, $e im zne-
mo$)ujeme pohyb po chotári, 
ob(as sa dostávame aj do kon-
fliktu s" vlastníkmi pozemkov. 
V!etko je to len kvôli tomu, $e si 

nevieme poradi' s"lesnou zverou. Ka$d% rok 
sa to zhor!uje a"o"prijatie rie!ení nemá nik-
to záujem.“ Vybudovaniu oplotenia bráni aj 
rozdrobenos' vlastníctva pôdy. Investícia do 
oplotenia mô$e by' za rok zmarená t%m, $e 
si niekto z"vlastníkov vyberie pôdu alebo ju 
predá, (o sa pri takom mno$stve vlastníkov, 
aké na Slovensku máme, stáva ve#mi (asto.

Rozdrobenos' vlastníctva pôdy je ve#mi 
horúcou témou u$ mnoho rokov. A"práve po#-
nohospodári sa s"rôznymi problémami, kto-
ré sú s"t%m spojené, stretávajú ve#mi (asto. 
„A"sú na v!etk%ch frontoch. Spôsobujú ne-
zhody medzi mal%mi a"ve#k%mi hospodármi, 
spory s"po#ovníkmi (i s"SHR-kármi, problémy 
s"budovaním oplôtkov, so zámenami pozem-
kov at&.,“ prízvukuje Marek Vízy a"pokra(uje: 
„Nesta(ia v!ak len pozemkové úpravy, treba 
nie(o robi' aj s"dedením pôdy, aj keby si to 
vy$adovalo zmenu ústavy. Ve#mi 'a$ko sa 
u"nás po#nohospodárstvo, lesníctvo a"iné od-
vetvia mô$u niekam posunú', k%m sa táto si-
tuácia nezmení. Je to jedna z"k#ú(ov%ch vecí, 
ktorú treba vyrie!i'.“ Juraj Petru! ho dop-)a: 
„Na Slovensku chceme teraz da' do pozem-
kov%ch úprav 380 miliónov euro. Ak sa v!ak 
nezmenia sú(asné zákony, sú to vyhodené 
peniaze. Poznám kataster, kde boli urobené 
pozemkové úpravy, po ich ukon(ení tam bo-
lo 511 vlastníkov, o"dva roky neskôr u$ ich 
bolo 750. Nadväzuje na to aj &al!ia aktuálna 
téma zmen!ovania pozemkov a" vytvárania 
lep!ích podmienok pre zver, hmyz, vtáctvo. 
Ako mô$eme vysádza' remízky, vetrolamy, 
aleje na pozemkoch, ktoré nám nepatria? 
Vlastník má na liste vlastníctva ornú pôdu 
a" ja mu tam vysadím stromy? Ihne& mi vy-
povie nájomnú zmluvu, ve& tak znehodnotím 
jeho vlastníctvo. Ke& sa nie(o za(ne robi', 
malo by sa to premyslie' do dôsledkov.“

KONTAKT
Ro!nícke dru"stvo Bzovík
962#126 Bzovík 74
Predseda: Ing. Juraj Petru$
Tel.: +421/ 45/ 5550 210

V!mera po"nohospodárskej pôdy 3 128 ha
Po#et zamestnancov 78
Zisk po zdanení 159$548 eur

Pod!a predsedu RD Bzovík Ing. Juraja Petru"a (vpravo) a#hlavného 
ekonóma Mgr. Mareka Vízyho sú priebe$né investície aj do najnov"ej 
techniky nevyhnutné.

Kvalitná silá$ je pre produkciu mlieka rozhodujúca.

Investícia do novej ma"tale priná"a svoje ovocie.
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Obmedzenia pri organizácii podujatí 
zasiahli aj MATEX

Polia spolo!nosti MATEX vo Ve"k#ch 
Kapu$anoch nav$tívi ka%d# rok mno%-
stvo po"nohospodárov z& celého Slo-

venska. Hromadnej$ie po!as dvoch po"n#ch 
dní v&roku, individuálne prakticky v&priebehu 
celej vegetácie. Na jednom mieste sústrede-
n# tak# ve"k# po!et rôznych odrôd p$enice 
ozimnej, repky a& predov$etk#m sóje nenáj-
deme v&okolí nieko"k#ch stoviek kilometrov. 
Vzh"adom na tohtoro!né protiepidemické 
opatrenia nemohli v& spolo!nosti usporiada' 
tradi!n# po"n# de( obilnín a& repky, preto 
zvolili aspo( ako !iasto!nú náhradu formu 
prezenta!ného videa, ktoré je k& dispozícii 
na internetovej stránke www.agromatex.sk. 
Samozrejme, opatrenia neovplyvnili zásad-
nej$ie ich po"nú v#robu a& pre nasledujúcu 
sezónu pripravili dostatok kvalitného osiva.

MATEX je známy osivárstvom od svojho 
zalo%enia v&roku 2000, pri!om vlastnú licen-
ciu získali o& tri roky neskôr. Ka%dú odrodu, 
ktorú zaradia do predaja, si najskôr vyskú-
$ajú vo vlastn#ch skú$obn#ch podmienkach 
a&a% v&prípade úspe$ného v#sledku zaradia 
na vä!$iu mno%ite"skú plochu. Odberate" tak 
kupuje len preverené a& certifikované osivo, 
vypestované v&jemu blízkych podmienkach.

Uplynulú pestovate"skú sezónu zhodno-
til konate" spolo!nosti Ing. Ladislav Ková!: 
„Repku sme pestovali na 330 ha. Po prob-
lematickej príprave pôdy a& sejbe z& dôvo-
du sucha porastom pomohla mierna zima. 
Osved!ila sa aj aplikácia v#%ivy na list, !o 
priná$a ve"k# efekt najmä v&such#ch obdo-
biach. V#sledkom na$ich investícií a& práce 
bol hektárov# priemer $tyri tony.“ Vo Ve"k#ch 
Kapu$anoch sa zameriavajú len na pesto-
vanie líniov#ch odrôd. Vlani mali pribli%ne 
rovnaké zastúpenie odrody Cedric a&Cortes. 
Na 800& ha zvyknú zasia' p$enicu, z& toho 

na 300&ha tvrdú p$enicu. Aktuálne sa ve"mi 
dobre ukazuje napríklad odroda Sambadur. 
Celkovo budú v&nasledujúcej sezóne ponú-
ka' osivo 11 odrôd p$enice v& 16 stup(och 
mno%enia. V&tomto roku zaznamenali pri tvr-
dej p$enici mierne ni%$iu úrodu ako priemer 
za poslednú pä'ro!nicu 5,5 tony z& hektára. 
Naopak, mäkká p$enica hektárovou úrodou 
6,8 tony prekonala viacro!n# priemer asi 
o&pol tony.

Vzh"adom na rotáciu parciel v&rámci osev-
ného postupu, zberali tento rok sóju z&men-
$ej v#mery 380 ha. Úrodov#m priemerom 
atakujúcim $tyri tony po hektári dosiahli svoj 

dlhodob# $tandard. Zna!nú pozornos' si 
vy%aduje práve v#roba tejto plodiny. Ideálna 
zberová vlhkos' dosahuje 13 a% 16 percent, 
následné dosú$anie je mo%né vzduchom 
s&maximálnou teplotou 40 stup(ov. Asi naj-
vä!$í potenciál nárastu pestovate"sk#ch 
plôch majú aktuálne odrody Atacama a& ES 
Director. Druhú menovanú, ozna!ovanú aj 
ako vylep$en# ES Mentor, zastupuje MATEX 
exkluzívne na celom Slovensku.

)udia z&tejto spolo!nosti by mohli by' pre 
mnoh#ch vzorom, !o sa t#ka starostlivosti 
o& pôdu. „Ka%doro!ne vyvápnime polovicu 
v#mery, pri!om spotrebujeme 1 600 tony 
mletého dolomitického vápenca. Na vy$e 
600 ha sme aplikovali aj baktériálny prípra-
vok Bactomix, po repke a& pred jej sejbou. 
Ro!ne podryjeme tie% 800 ha, prioritne pod 
repku a&sóju,“ hovorí Ing. Ladislav Ková!.

Mno%enie osív je ve"mi náro!né najmä pri 
zbere plodín, vy%aduje si to v#bornú orga-
nizáciu práce a&vä!$í po!et strojov. V&spo-
lo!nosti preto majú a% pä' vlastn#ch kom-
bajnov, vrátane úplne nového New Holland 
CX, zakúpeného v& tomto roku. *a%ké po"né 
práce zvládajú pomocou k+bového traktora 
New Holland T9.560, ktor# dop+(a nieko"ko 
Massey Fergusonov. Po!as na$ej náv$tevy 
v& septembri fini$ovali s& v#berom ,al$ieho 
dôle%itého stroja – samochodného postreko-
va!a. V&u%$om finále zostali u% len dve zna!-
ky, obe s&charakteristickou !ervenou farbou.

V& budúcom roku si v& spolo!nosti pripo-
menú 10. v#ro!ie od za!iatku chovu dobytka. 
Za toto obdobie zrekon$truovali tri ma$tale 
pre hovädzí dobytok bez trhovej produkcie 
mlieka a&jednu pre o$ípané. Nako"ko plánujú 
uzavret# obrat stáda, v&blízkom !ase pribud-
ne e$te jedna nová ma$ta". Od celkovo 320 
kusov dobytka pochádza cenná surovina – 
ma$ta"n# hnoj, ktor#m ro!ne vyhnoja pribli%-
ne 130 ha pôdy.

KONTAKT
MATEX, s.r.o.
Ve!kovce 1194
079 01 Ve"ké Kapu!any
Konatelia: Ing. Ladislav Ková#, 
$ubomír Kapustník
Mobil: +421/ 905 139 911
Tel.: +421/ 56/ 6389 068
e-mail: info@agromatex.sk
www.agromatex.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1#816 ha
Po$et stálych pracovníkov 42
Tr%by 2#626 861 eur
Zisk po zdanení 57#855 eur

Z!dôvodu v"roby osív v!spolo#nosti vlastnia a$ 
pä%!kombajnov. Okrem troch nov&ích New Holland, 
aj star&í Massey Ferguson Cerea a!18-ro#n" Claas 
Lexion. Na perfektnom prevádzkovom stave v&etk"ch 
má v"razn" podiel obsluha.

Ing. Ladislav Ková# na poli so sójou, plodinou 
s!narastajúcim v"znamom na Slovensku.

Tradi#n" po'n" de( obilnín a!repky sa uskuto#nil len vo forme video prezentácie. Podujatie venované sóji sa v&ak 
konalo v!&tandardnom formáte, ale za dodr$ania v&etk"ch hygienick"ch opatrení.
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Dobr! ch!r o"PD „Goral“ Ve!ká 
Franková #íria mlie$ne v!robky

Nádherná príroda Zamaguria je skuto!-
n"m rajom pre turistov, ale podmienky 
pre po#nohospodárstvo sú ove#a ná-

ro!nej$ie v% porovnaní s% vä!$inou in"ch re-
giónov Slovenska. &ikovní a% pracovití #udia 
v$ak doká'u by( úspe$ní aj vtedy, ke) to u' 
na prv" poh#ad nemajú z)aleka také jedno-
duché. Dobr" príklad sme na$li v% rázovitej 
goralskej obci Ve#ká Franková, kde sídli Po#-
nohospodárske dru'stvo „Goral“.

Vo februári roku 1978 bolo dru'stvo „Go-
ral“ pri!lenené k%JRD Zamagurie v%Spi$sk"ch 
Hanu$ovciach. V%roku 1991 sa tieto dva sub-
jekty znovu rozdelili a% dodnes pôsobia sa-
mostatne s% podobn"m zameraním na chov 
oviec. Dru'stvo vo Ve#kej Frankovej patrí 
v"merou k% men$ím, z% celkovej obhospo-

darovanej v"mery 450 ha pôdy je len 25%ha 
ornej, zvy$ok tvoria lúky a% pasienky v% nad-
morskej v"$ke od 700 a' do tisíc metrov. To, 
!o sa urodí na malom kúsku kamenistej ornej 
pôdy, vä!$inou len jarn" ovos a% ja!me*, sa 
vyu'íva pre potreby 'ivo!í$nej v"roby, prí-
padne ako v"plata naturálií !lenom dru'stva 

a%za prenájom pôdy. Z% lúk, kde svahovitos( 
!asto prekra!uje 12-13 stup*ov a%v"nimkou 
nie sú ani 17-stup*ové sklony, dru'stevníci 
vyrábajú sená' do balíkov a%seno.

Na kopce v%okolí Ve#kej Frankovej neod-
myslite#ne patria pasúce sa ovce. Chovajú 
ich tam 1 600 kusov plemena Zo$#achtená 
vala$ka. „Ovce máme v% dvoch ko$iaroch 
v% mno'stve 1 150 kusov, )al$ie stáda sú 
jahni!ky do jedného roka a%mladé ovce nad 
jeden rok – 450 kusov. Máme ve#k" prob-
lém zohna( k%nim nov"ch #udí asi ako ka'd" 
v% tomto odvetví. +lovek sa musí u' narodi( 
so vz(ahom k% tejto práci. U% nás je to e$te 
(a'$ie t"m, 'e dojíme ru!ne. Preto plánujeme 
do budúcnosti zakúpi( strojovú dojáre*,“ ho-
voria predseda Jozef Pisar!ík a%vedúci rast-

linnej a% 'ivo!í$nej v"roby 
Ing.%Jozef Zad'ora.

Aj ke) dru'stvo nie je 
ve#ké v"merou, doká'e 
poskytnú( prácu 25 stálym 
zamestnancom, ktor"ch 
po!as sezóny dop,*a e$te 
nieko#ko brigádnikov. -udia 
z% mana'mentu PD „Goral“ 
u' dlhodobo veria tomu, 
!o má v% tunaj$om regió-
ne tradíciu – $pecializácia 
na spracovanie a% produk-
ciu tradi!n"ch mlie!nych 
v"robkov sa ukazuje ako 
správna cesta. Najlep$ie 
o% tom sved!í neustále na-
rastajúci dopyt kupujúcich 
zo $irokého okolia. Aj mnohí 
turisti, nav$tevujúci ne)a-

leké Vysoké Tatry alebo +erven" Klá$tor, 
sa zvyknú zastavi( a% priamo z% dvora si za-
kúpi( chutn" syr, bryndzu alebo iné v"robky. 
Z%drvivej vä!$iny sa potom stávajú pravidel-
n"mi zákazníkmi. Ve) chu( !erstv"ch syrov 
priamo z% vlastnej syrárne sa vôbec nedá 
porovnáva( s% t"mi, ktoré nachádzame na 

pultoch rôznych re(azcov. 
V% $irokom okolí Zamaguria 
nie je ani 'iadny priemysel, 
v"razne zne!is(ujúci 'ivotné 
prostredie. Miestne ove!ky 
sa tak k.mia zdravou hor-
skou trávou a% také mlieko 
následne dru'stevníci aj 
spracovávajú.

„Ro!ne nakupujeme 
v% regióne a% spracováva-
me okolo 300-tisíc. litrov 
kravského mlieka. Na$a 
potreba ov!ieho mlieka je 
pribli'ne 140-tisíc litrov, 
z% ktor"ch polovicu pro-
dukujeme u% nás a% zvy$ok 
kupujeme od susedn"ch 
chovate#ov. Z% pasterizova-

ného ov!ieho a%kravského mlieka vyrábame 
Zamagursk" ov!í slan" syr, Frankovsk" slan" 
syr z%kravského mlieka, Goralsk" syrov" kor-
bá!ik a%v% tomto roku sme spustili aj v"robu 
údeného syra,“ informuje vedúca syrárne 
Mária Skrinská. Bryndzu s% regionálnym ná-
zvom Frankovská 100 % ov!ia a% Frankov-
ská plnotu!ná bryndza vyrábajú tradi!nou 
receptúrou, syr musí zrie( v% chladiarni $tyri 
t"'dne pri 6-tich stup*och, následne sa po-
u'íva na v"robu bryndze – ro!ne je to 150 
ton. „Najnov$ie plánujeme rozbehnú( v"robu 
tradi!ného domáceho masla a% !oskoro aj 
srvátkového tvarohu, !o by nám mohlo po-
môc( zamestna( )al$ích #udí,“ dodáva Mária 
Skrinská

Pri poh#ade na svahovitos( miestnych po-
zemkov je jasné, 'e do strojov musia nastu-
pova( traktoristi s% odvahou. Kedysi v% dru'-
stve mali len klasické Zetory, v$etky vyba-
vené systémom Horal. Dnes síce ich strojov" 
park zah.*a viac technick"ch noviniek, ale 
vo vzornom technickom stave udr'iavajú aj 
stroje s%dávnej$ím rokom v"roby. Napríklad 
kombajn Fortschritt E 512. Spomedzi nov"ch 
spomenieme nedávnu investíciu, 120-tku 
traktor John Deere s%!elnou a%bo!nou kosou 
Krone. Do budúcnosti by chceli zmodernizo-
va( linku na zber sena, star$iu klasiku NTVS 
nahradí nov" voz.

KONTAKT
Po!nohospodárske dru"stvo „Goral“
059 78 Ve!ká Franková 124
Predseda: Jozef Pisar#ík
Mobil: +421/ 902 713 320
Tel.: +421/ 52/ 4892 629
e-mail: pdvfrankova@neton.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 450 ha
Po#et stálych pracovníkov 25
Tr$by 865%017 eur
Zisk po zdanení 20%836 eur

Kolektív pracovníkov syrárne, odkia! pochádzajú tradi"né mlie"ne v#robky. 
Okrem predaja priamo na dru$stevnom dvore zásobujú aj predajne a%hotely 
v%okolit#ch okresoch.

Na snímke z!ava: Predseda Jozef Pisar"ík a%vedúci 
rastlinnej a%$ivo"í&nej v#roby Ing. Jozef Zad$ora.

Horské lúky poskytujú zdravú pa&u pre ovce. V%pozadí hospodársky dvor 
dru$stva le$iaci pár desiatok metrov od po!skej hranice.
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Aby cukrovarnícke kotly nevychladli, 
vstúpili Dubni!ania do porastov prv

Prelom septembra a! októbra priniesol 
Slovensku bohaté zrá"ky. Trvali nie-
ko#ko dní a!takmer úplne preru$ili prá-

ce na poliach. Do porastu by sa neponáh#ali 
ani v!Po#nohospodárskom dru"stve v!Dubni-
ci nad Váhom, keby ne%alekému cukrovaru 
v! Tren&ianskej Teplej nehrozilo preru$enie 
v'roby. Cukrovarníkom sa zmen$ovala zá-
soba a!nová repa za brány spracovate#a ne-
prichádzala. (es)desiat milimetrov zrá"ok, 
ktoré padli pár dní predt'm, boli zna&nou 
preká"kou v!pokra&ovaní zberu u!mnoh'ch 
prvov'robcov.

V!Dubnici nad Váhom tie" pr$alo. Tamoj-
$ie $trkovo-pieskové pôdy v!bezprostrednej 
blízkosti Váhu v$ak pôsobia ako drená". 
K'm v!such$ích rokoch sú zásadnou preká"-
kou pre dosiahnutie nadpriemern'ch úrod, 
v!tomto prípade cukrovarníkom pomohli. Do 
porastu sa dalo vstúpi) do dvoch dní od v'-
datného da"%a.

Aby cukrovar nemusel preru$i) v'robu 
a! odstavi) cukrovarnícke kotly, za&ali tento 
rok v!Dubnici s!vyorávaním repy asi o!t'"de* 
skôr, ako plánovali. V!posledn' septembrov' 
ve&er nasadili prv' vyoráva&, ku ktorému sa 
ráno pridal %al$í. Repa sa r'chlo hromadila 
na okraji parcely a!teleskopick' manipulátor 
ju nakladal na korby automobilov, ktoré pri-
chádzali z!cukrovaru v!pravidelnom takte.

Pri poh#ade na prácu dobre zorganizova-
ného zberu predseda dru"stva Anton Rebro 
zhodnotil, "e repa vyzerá kraj$ie ako vlani. 
„Je vyrovnanej$ia aj vä&$ia,“ hovorí. Minul' 
rok ich nepote$ila. Dosiahli najslab$iu úrodu 
za osem rokov, ktorá len mierne prev'$ila 
pä)desiat ton z! hektára. Aj napriek podpo-
rám tak mali pri jej pestovaní stratu. „Tento 
rok to zatia# vyzerá, "e priemern'mi úrodami 
prekro&íme 65 ton z!hektára. To je vzh#adom 

na na$e pôdy a!podmienky priazniv' v'sle-
dok,“ tvrdí Anton Rebro.

Repa na ich polia patrí. Jeden z! dvoch 
slovensk'ch cukrovarov majú na doh#ad a!jej 
pestovaniu sa venujú aj podniky na okolí. 
Zdalo by sa, "e aj repné rezky, ktoré prichá-
dzajú z!cukrovaru naspä) k!pestovate#om, sú 
vítanou sú&as)ou k+mnej dávky. V! Dubnici 
to tak nie je. „Rezkami u" dva roky hovädzí 
dobytok nek+mime. V'"ivár, s!ktor'm konzul-
tujeme k+mnu dávku, nám ich vyradil,“ infor-
muje predseda.

Zmena prístupu k!chovu hovädzieho do-
bytka pri$la v!prav' &as. V'sledky z!produk-
cie surového kravského mlieka boli slabé, 
a! tak aj motivácia na zmenu ve#ká. Preto 
návrhy dlhoro&ného odborníka na zlep$enie 
k+menia realizujú bez v'hrady.

V! prvom rade chceli zv'$i) obsah tuku 
a! bielkovín v! mlieku a! a" následne zlep$o-
va) ú"itkovos). Ak pred zmenami dosahovali 
priemernú ú"itkovos) 7 100 litrov mlieka na 
dojnicu a! rok, minuloro&nú kontrolu ú"itko-
vosti uzavreli na &ísle 8 500 litrov mlieka. 
Obsah tuku a!bielkovín taktie" prevy$uje po-
"iadavky regionálneho odberate#a, &o v!mi-
nulosti nie v"dy sp,*ali. „Tá hlavná zmena 
v!prístupe k!produkcii mlieka nastala v!k+me-
ní. K+mne dávky sa stanovujú na základe roz-
boru objemov'ch krmovín. Pod#a ich kvality 
sa stanoví dávka premixov a!na základe toho 
sa dop,*a aj na$e jadrové krmivo,“ vysvet#uje 
predseda.

V%aka poctivému prístupu a! pravidelné-
mu rannému vyhodnocovaniu zostatku krmi-
va po ve&ernom k+mení dokázali v!dru"stve 
zní"i) objem jadrového krmiva z! 8 na 5,5 
kilogramu na kus pri najv'konnej$ích dojni-
ciach. „Priná$a to samé benefity, ale musíte 
ma) stopercentnú disciplínu. U" nieko#ko ro-

kov prekri"ujeme slovensk' 
strakat' na &erven' hol$tajn 
a! preto veríme, "e ú"itko-
vos) pôjde e$te vy$$ie,“ dú-
fa Anton Rebro.

-ivotné podmienky 
zvierat sa razantne zlep$ili 
v! roku 2008. Vtedy mlie&-
na farma v! Klobu$iciach, 
kde je sústreden' chov 
dojníc, pre$la najvä&$ou 
rekon$trukciou. Dnes dru"-
stevníci uzatvárajú %al$ie 
investi&né aktivity, ktoré 
z! dlhodobého h#adiska 
ovplyvnia produkciu mlie-
ka. Komplexne rekon$tru-
ovali pôrod*u, kde zostali 
len pôvodné steny. Doplnili 
zvinovacie plachty, oblo"ili 
k+mne stoly, doplnili nové 
hradenie, napájanie, osvet-
lenie a! vymenili strechu. 

Zmeny sa dotkli aj odchovu teliatok. Nad 
búdami postavili strechu, do v'behov pred 
búdami u" nepr$í a! tak sa pracuje lep$ie 
aj o$etrovate#kám. Poslednou v! tomto ro-
ku realizovanou investíciou bola v'stavba 
spevnenej plochy ur&enej pre sená"ne vaky. 
Celkovo investície dosiahli 300-tisíc eur aj za 
prispenia z!eurofondov.

„H#adáme v$etky mo"nosti, ako zlep$i) 
podmienky zvierat. Zv'$i) po&ty hovädzieho 
dobytka nie je zatia# z!kapacitn'ch dôvodov 
mo"né. Hoci by sa na$i kolegovia vedeli 
postara) aj o! viac zvierat, sme obmedze-
ní priestormi. Efektívnos) a! ekonomiku tak 
musíme zlep$i) najmä zv'$ením ú"itkovosti 
a!nie po&tu zvierat,“ uzatvára Anton Rebro.

KONTAKT
Po!nohospodárske dru"stvo  
Dubnica nad Váhom
Kvá#ovec
018 41 Dubnica nad Váhom
Predseda: Ing. Anton Rebro
Tel.: +421/ 42/ 4440 298
Mobil: +421/ 905 557 403
e-mail: pddubnica@pddubnica.sk
www.pddubnica.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1 180 ha
V!mera cukrovej repy v#roku 2019 105 ha
Po$et zamestnancov 35
Po$et dojníc 210 ks

Repa sa r!chlo hromadí na okraji parcely a"automobily 
ich v pravidelnom rytme odvá#ajú do cukrovaru.

Predseda dru#stva Anton Rebro hovorí, #e v!razn!mi 
zmenami v"Dubnici nad Váhom prechádza aj 
produkcia mlieka.

V"posledn! septembrov! ve$er za$ali vyoráva% cukrovú repu. A u# prvé 
októbrové ráno posilnil zber &al'í v!konn! vyoráva$.
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V!Kuku"ínove neodkladajú 
rozhodnutia na zajtra

U! o" ôsmej ráno mal traktorista Jaro-
slav Gráfik zoranú najmenej polovicu 
z" pä#desiathektárovej parcely. Pred-

seda kuku$ínovského dru!stva Zoltán Cibula 
bol kone$ne spokojn%, aj ke& de' predt%m to 
e(te tak nevyzeralo. Uvedomoval si, !e ide-
álny termín na sejbu ozimnej p(enice je príli( 
blízko. Pole, kde by najrad(ej videl seja$ku, 
v(ak stále pokr%val hust%, prerasten% v%drol 
repky. Aby toho nebolo málo, ráno padlo e(-
te (tyridsa# milimetrov zrá!ok a"tak sa zdalo, 
!e na podmá$ané parcely sa nedostanú ani 
v" tento de'. Septembrové slnko a"neustály 
vánok v(ak prekvapili a"u! v"poobedn%ch ho-
dinách bol v%datn% rann% dá!& v"zabudnutí 
a"stroje mohli vstúpi# do po)a.

Skúsili to s" osved$en%m podryvákom. 
Sklamal. Kolesá traktora pre(mykovali, v%-
kon stroja bol mizern% a"spotrebovaná nafta 
nepriná(ala !elan% ú!itok. Pred (estnástou 
zapriahli sedemradli$n% pluh Lemken, ktor% 
do dru!stva pribudol len vlani. Traktor sa po-
hol a"pôda, ktorá sa dovtedy len nemotorne 
lepila, sa zrazu podvolila sile tristo koní. S%-
tozelené listy repky za$ali miznú# pod odva-
)ujúcimi sa hrudami zeme.

Predseda bol spokojn%. Pluh pracoval 
ako v" ideálnych podmienkach a" parcela sa 
postupne pribli!ovala zalo!eniu novej úrody. 
V%konn% John Deere s"pluhom si nevyd%chli 
celú noc. „Stroj nekupujeme na reprezen-
táciu, ale na prácu. V" po)nohospodárstve 
sú $asto rozhodujúce okam!ité rozhodnu-
tia. Ke& si poviete zajtra, mo!no ste svojim 
rozhodnutím u! nie$o stratili,“ hovorí Zoltán 
Cibula. Je presved$en%, !e ak je pôda dobre 
pripravená, osiata vhodn%mi osivami, pod-
poren%mi dobrou v%!ivou a" chránená mo-
dern%mi prípravkami, tento prístup sa vráti. 
Pri hustosiatych obilninách sú v" dru!stve 
spokojní s"úrodami, ktoré presiahnu (es# ton 
z"hektára a"repka musí sypa# minimálne 3,3 
ton z"hektára, aby sa im vrátili náklady.

„Som zástancom intenzívnej, efektívnej 
a" rentabilnej po)nohospodárskej v%roby. 
Rastlinná v%roba pôjde v!dy. Obilia bude do-

statok, $i na poliach 
bude hospodári# sú-
kromník, alebo dru!-
stvo. Hor(ie je to na-
príklad s" produkciou 
mlieka, ktorú udr!ujú 
najmä vä$(í hospo-
dári. *elám si, aby 
sme v" rámci domá-
cej politiky podporili 
t%ch, ktorí majú záu-
jem o" chov zvierat,“ 
prízvukuje predseda. 
Myslí si, !e je dôle-
!ité podpori# záujem 
o" !ivo$í(nu v%robu aj 
u"men(ích a"mlad%ch 
hospodárov. Cestou 
je podpora investí-
cií, ktoré produkcia 
mlieka a" chov o(ípa-
n%ch vy!adujú. V"Ku-
ku$ínove udr!iavajú 
a" rozvíjajú produkciu oboch komodít. K%m 
pri chove o(ípan%ch ide najmä o"zachovanie 
pestrosti v%roby a"zamestnanos#, pri mlieko-
vej ú!itkovosti dojníc patria k" najlep(ím na 
Slovensku. Dojnice pritom chovajú v" kraví-
noch postaven%ch v"polovici osemdesiatych 
rokov. Pred pár rokmi chceli rekon(truova# 
jednu z" troch ma(talí. Zvy(né dve opravili 
roky predt%m a"pri poslednej reagovali na vy-
hlásenú v%zvu. Pripravili projekt, ktor% v(ak 
nebol úspe(n%. Nedostal sa ani do u!(ieho 
v%beru, lebo nepredlo!ili originál listu vlast-
níctva, ale len jeho kópiu. Ako hovorí pred-
seda dru!stva, ke& ich na to o"rok upozornili, 
bolo u! neskoro.

„Neboli sme úspe(ní u")udí, pri ktor%ch sa 
postupne odkr%va, !e uprednost'ovali t%ch, 
ktorí ich podporili. Ná( projekt bol dobre pri-
praven% a"premyslen%. Chceli sme pre tento 
(tát zv%(i# produkciu a" zlep(i# podmienky 
pre zvieratá. Áno, urobili sme chybu, !e sme 
nedodali originál dokumentu. P%tam sa v(ak, 
$i pri takejto investícií v"prospech v%roby je 
to taká chyba, ktorá je nezvratná a"nedá sa 
opravi#?“ p%ta sa Zoltán Cibula.

Kravín nakoniec zrekon(truovali zo svoj-
ho. Nie v" takom rozsahu, ako uvádzal pro-
jekt, ale investícia bola v" ur$itom rozsahu 
nutná. Dnes sa zapájajú prv% raz do inej v%-
zvy, ktorú mnohí po)nohospodári z" ju!ného 
Slovenska dobre poznajú. Vyniká jednodu-
chos#ou a" predseda dru!stva zvyknut% na 
zlo!itú domácu administratívu a! neverí, !e 
získa# prostriedky na investície je tak jedno-
duché. „Kupujeme cisternu a"!iadame o"prí-
spevok z"Barossovho programu,“ vysvet)uje. 
Ide o"program podporujúci agropodnikate)ov 
na juhu Slovenska, ktor% za$al vznika# e(te 
v"roku 2014 a"Ma&arsko vyhlásilo prvé v%zvy 
v" roku 2017. Viacerí po)nohospodári, ktorí 
prostriedky z" Ma&arska v" minulosti vyu!i-
li, popisujú, aká jednoduchá administratíva 

projekt sprevádza. Predlo!enie faktúry o"ná-
kupe techniky je relevantn%m a"najdôle!itej-
(ím dokladom.

„Ne(iel by som do toho ma&arského pro-
jektu, keby bola vyhlásená v%zva na podporu 
po)nohospodárskej prvov%roby u"nás. Ak sa 

v(ak nejakej aj do$káme, musíme predlo!i# 
mno!stvo dokumentov, $asto i" nezmysel-
n%ch, a" na samotné vyhodnotenie !iadosti 
$akáme nezriedka aj roky. V"hor(om prípade 
sa vám e(te ozve $lovek, ktor% vám kladie 
zvlá(tne otázky a" tvári sa, !e vie $o-to vy-
bavi#. Som ob$an Slovenskej republiky, ktor% 
re(pektuje jej zákony a"chce tu !i#, pracova# 
a"podnika#. O"to viac ma mrzí, !e príle!itos-
ti, ktoré sa nám ponúkali k"rozvíjaniu po)no-
hospodárstva, zahadzujeme,“ povzdychne si 
Zoltán Cibula.

KONTAKT
Kuku!ínov – Po"nohospodárske 
dru#stvo
937 01 Kuku!ínov 112
Predseda: Ing. Zoltán Cibula
Tel.: +421/ 36/ 7799 197
Mobil: + 421/ 905 530 251
e-mail: pdkukucinov@gmail.com

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1 200 ha
Priemerná denná ú#itkovos$ dojníc v%roku 2019 28,36 l

Farmy so !ivo"í#nou v$robou majú úplne in$ ruch, 
zvuk a%vô&u ako tie bez zvierat.

Predseda dru!stva Zoltán Cibula s%Máriou Ivani"ovou ml., ktorej od nástupu 
do%dru!stva v%minulom roku neuhynulo ani jedno teliatko.

Hust$ porast repky mizne po práci nového pluhu.
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Lídrom v!rozvoji vidieka na Slovensku 
je ZAD Dvory nad !itavou

Rozvoj vidieka má nieko!ko atribútov. 
Zjednodu"ene to v"ak je predov"et-
k#m zachovanie zamestnanosti $i 

osídlenia, rastlinná i%&ivo$í"na v#roba v%sym-
bióze a% ponuka domácich potravín aj% kraji-
notvorba v% súlade so zásadami &ivotného 
prostredia a%trvalej udr&ate!nosti. Pre nieko-
ho sú to len frázy, $o znamená nepochope-
nie základnej premisy, &e pôdu nám dal pán 
Boh iba do u&ívania od na"ich predkov. Toto 
je síce "vaj$iarske príslovie, kde ho nap'(ajú 
do bodky, ale nebolo by na "kodu zamyslie) 
sa nad ním aj slovensk#m po!nohospodárom 
a%"tátu, ktor# by mal na to vytvára) podmien-
ky.

V% Dvoroch nad *itavou sú v"ak $ís-
la a% ekonomika aj prostredie, v% ktorom &ijú 
a%pracujú zamestnanci dru&stva, v%rovnová-

he. „Jedno od druhého nemo&no oddeli). 
Inak vidiek nie je vidiekom,“ je presved$en# 
predseda Zdru&enia agropodnikate!ov, dru&-
stvo Ing. Jozef Slama. Smerovanie a%základ-
nú filozofiu hospodárenia nastolilo vedenie 
u& pred nieko!k#mi rokmi. Jozef Slama je na 
$ele dru&stva iba druh# rok. Jeho aj v"etk#ch 
zamestnancov riadia premyslené a%konkrét-
ne pravidlá, ktoré zaru$ujú správny chod 
podniku. Preto&e mana&ér rozhoduje sub-
jektívne, ale pravidlá majú rovnak# meter na 
ka&dého.

K% pravidlám, ktoré vedú k% zmene agrár-
nej trvalo udr&ate!nej krajiny, patrí napríklad 
aj zmen"ovanie monokultúrnych lánov, o%$o, 
mimochodom, prosí po!nohospodárov sú-
$asn# minister pôdohospodárstva Ján Mi-
$ovsk#. Pod!a neho by pestovate!ské parce-
ly nemali ma) viac ako 30 – 50 ha. V%Dvoroch 
nad *itavou sa tejto problematike venujú u& 
"tvrt# rok a%z%celkovej v#mery u& 700 hektá-
rov premenili v+aka novovysaden#m alejám 
na pribli&ne 40-hektárové parcely. „Na ka&-
dej z%nich mô&eme pestova) inú plodinu, ale 
parcela rozdelená alejou nesmie ma) ved!a 

seba dve rovnaké kultúry. Napríklad, ak bo-
la na 100-hektárovom láne ozimina, tak na 
parcele, ktorá vznikla rozdelením, je jarina. 
A%ke+ je tam p"enica, nie je tam ja$me(, ale 
u& je to hrach, hor$ica $i kukurica. Jednodu-
cho nie$o iné, aby sme vytvárali prostredie 
pre biotopy. Plodiny, ktoré pestujeme, sú 
rozdiverzifikované po celom chotári. Tak sa 
zabezpe$í krajinotvorba, ktorá je napríklad 
v%Rakúsku prioritou,“ vraví predseda a%dodá-
va: „Ka&dá parcela je obrúbená alejou, tak-
&e aj zver má dobré podmienky. Má sa kde 
ukry) a%nájs) si potravu. Vizuálne to tie& vy-
zerá inak, ako ve!k# monokultúrny lán,“ tvrdí 
predseda.

V% Branove vysádzali aleje lipou malolis-
tou, jarabinou vtá$ou $i lieskou tureckou 
a% teraz v% Dvoroch nad *itavou pokra$ujú 

vysádzaním topo!a gigant, agá-
tu bieleho $i gledí$iou t,(ovou. 
Ke+&e sú to bezalergénne dre-
viny, vytvárajú vhodné prírodné 
podmienky aj pre alergikov. 
V%roku 2019 vysadili v%dru&stve 
1%200 drevín, v%tomto roku zatia! 
800.

Starostlivos) o%&ivotné pros-
tredie sa dostalo dru&stevníkom 
v%Dvoroch nad *itavou pod ko-
&u. Desiatky rokov medzi sebou 
jednotlivé prevádzky súperia. 
„Ako ví)azi tejto sú)a&e sa strie-
dajú prevádzka po!nej v#roby 
a% Gazdovsk# dvor Branovo,“ 
vraví Jozef Slama. Tam denne 
prichádzajú ob$ania obce aj 
zo "irokého okolia, aby si kúpili 
$erstvé domáce potraviny. Zvy-
kli si chodi) do tohto "peciálne-

ho supermarketu pod hol#m nebom, kde sa 
chovajú zvieratá, spracúvajú po!noprodukty 
a%zárove( predávajú. Zákazníkom ponúkajú 
"irok# sortiment. A%ich spokojnost potvrdzu-
je to, &e sa do Branova vracajú za nákupmi. 
Pochva!ujú si aj ve!k# v#ber. Ve+ tam spra-
cujú t#&denne 10 o"ípan#ch, chovajú v$ely, 
hydinu, ka$ice, kravy jersejky na mlieko pre 
vlastnú v#robu. Koníky robia rados) nielen 
de)om, ale aj dospel#m. Pre v$ely pripravujú 
v#bornú pastvu v% podobe facélie, ktorej sa 
hovorí aj „rastlina plná medu“. No a%ke+ u& 
v"etok pe! pozberajú v$eli$ky, dru&stevníci 
facéliu zaorú. Je v#borná na zelené hnojenie.

Jozef Slama tvrdí, &e tieto vidiecke aktivi-
ty nepriná"ajú ve!k# zisk. Udr&iavajú a%zve!a-
+ujú v"ak krajinu, ktorú od nich dostanú do 
vienka deti aj vnú$ence. Ekonomiku skôr dr&í 
rastlinná v#roba a% odchov b#kov a% o"ípa-
n#ch, ktoré predávajú spracovate!om. Vlani 
ich pote"ila hor$ica, ktorú pestujú na osivo. 
„Sklamala nás v"ak osivová kukurica. Cho-
roby, ktoré "arapatili aj v% okolit#ch po!no-
hospodárskych firmách, sa podpísali aj pod 
ni&"ie úrody p"eníc $i ja$me(ov,“ objas(uje 

predseda a%jedn#m dychom dodáva: „Musí-
me vytvára) také podmienky, aby sa krajina 
udr&iavala, aby sa nevy$erpávala pôda, aby 
bola tou &ivite!kou aj v% budúcnosti. Teda, 
sna&íme sa s%pôdou zaobchádza) "etrne.“

KONTAKT
Zdru!enie agropodnikate"ov, 
dru!stvo
Ve"ká komár#anská 1204/5
941 31 Dvory nad $itavou
Predseda predstavenstva: 
Ing. Jozef Slama
Tel.: +421/ 35/ 6484 204
e-mail: zad@zaddvory.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 4 727 ha
Po#et zamestnancov 65
Produktivita práce na pracovníka 98 407 eur

Stredisko v!Dvoroch nad "itavou pripomína dvor rodinného domu. 
Dru#stevníkom zále#í na prostredí, v!ktorom pracujú.

Hydinu v!Branove k$mia iba vlastn%mi krmivami, 
kupujú len so&.

Predseda Jozef Slama vysvet&uje, #e vo vysádzaní 
alejí budú pokra'ova( dovtedy, k%m!celú v%meru 
po&nohospodárskej pôdy nepremenia na vyhovujúce 
30 – 50 hektárové pestovate&ské parcely.
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V!RaOS Bojni"ky vidia perspektívu 
najmä v!revitalizácii viníc

Ro!nícka a" ob-
chodná spo-
lo#nos$, a.s., 

Bojni#ky je dynamic-
ky sa vyvíjajúca firma, 
ktorá sa zameriava na 
produkciu rastlinn%ch 
komodít a"&pecializo-
vanú rastlinnú v%robu 
s" dôrazom na vino-
hradníctvo. Obhospo-
daruje terénne rôzno-
rod% chotár v"obciach 
Bojni#ky a" Dvorníky, 
s#asti aj mesta Hlo-
hovec. Okrem tradi#-
n%ch komodít, ako 
je p&enica ozimná 
mäkká a" tvrdá, repka 
olejná, ja#me' #i ku-
kurica, v" spolo#nosti 
sa u( nieko!ko rokov 
úspe&ne venujú aj v%-
robe osív facélie, hor#ice a"hrachu. Vychá-
dza to aj z"tradície hospodárenia podniku, 
ktor% sa v"minulosti zameriaval na struko-
viny. Pokia! ide o"&o&ovicu, je to u( minu-
los$. Z)aleka nemô(u konkurova$ lacn%m 
dovozom, no mak je stále lákavou plodi-
nou, aj ke) jeho odbytová cena sa mení. 
Vlani sa v&ak maku darilo, priaznivá bola aj 
cena. Rok bol pozna#en% suchom hlavne 
v"skor%ch jarn%ch mesiacoch a"v" lete, #o 
ovplyvnilo v&etky druhy plodín.

So suchom boli spojené aj premno(e-
né hrabo&e, ktoré likvidovali najmä polia 
tvrdej p&enice. Hospodári z"Bojni#iek od-
hadujú &kody asi na pol tony z" hektára. 
V" podniku sa darilo najmä tvrdej p&enici 
a"ja#me'u, dobrá bola aj úroda repky, ho-

ci problémy spôsobovali prívalové da(de. 
Posun osevu prinesie aj posun zberu, a"tak 
to neraz uchráni aj úrodu, ke)(e nárazové 
zrá(ky sú typické pre rovnaké obdobie.

Rok 2019 sa v&ak do dejín firmy neza-
pí&e len pozitívne. Ako pripomenula pred-
sední#ka predstavenstva Eva Pe$ovská, 
na farme v" Dvorníkoch po dlh%ch desa$-
ro#iach skon#ili so (ivo#í&nou v%robou, 
ktorú tvorilo 200 kvalitn%ch dojníc a"spolu 
400 kusov dobytka. Aj ke) v"rámci Sloven-
ska sa v" dojivosti hospodári z" Bojni#iek 
umiest'ovali na 10. a( 15. mieste, dlho-
dobo nevedeli ovplyvni$ problémy s" prá-
cou zamestnancov pri dojení a"o&etrovaní 
zvierat. Brigádnici a" fluktuujúci pracovníci 
z"rôznych regiónov Slovenska #i dokonca 

z" Ukrajiny neboli schopní zabezpe#ova$ 
po(iadavky starostlivosti o"chov. Neúnos-
nú situáciu sa napokon vedenie podniku 
rozhodlo rie&i$ zru&ením chovu, navy&e to-
to rozhodnutie podporili aj dlhodobé eko-
nomické ukazovatele na úseku (ivo#í&nej 
v%roby.

V%znamnou oblas$ou, na ktorú sa v"spo-
lo#nosti zameriavajú, je &peciálna rastlinná 
v%roba – vinice. Tu je doma hlavne #len 
predstavenstva spolo#nosti Ing." Michal 
*abka, PhD., ktor% vedie aj koordináciu 
prevádzky viníc. Celkovo zaberajú 66 hek-
tárov a"v"rokoch 2008 a( 2018 ich kontinu-
álne obnovili na celej v%mere. Rozhodujúci-
mi odrodami sú Rulandské modré, Aliber-
net, Tramín #erven%, Rizling r%nsky, Rizling 
vla&sk% a"aj Cabernet Savignon. Z"celkovej 
produkcie zhruba 20" percent odpredajú 
partnerskému podniku Reva Bojni#ky. Tam 
produkujú víno pod zna#kou Baynach, 
ktorá je známa aj v"Národnom salóne vín. 
Zvy&ok hrozna putuje stálym a" vä#&ím 
spracovate!om. „Paradoxne, sezóna 2019 
sa nezaradí medzi tie najúspe&nej&ie. Úro-
da bola dobrá, no rok bol pozna#en% ex-
trémne nízkymi cenami. Spracovatelia na 
Slovensku boli ovplyvnení lacn%mi dovoz-
mi hroznovej &$avy z"krajín, kde je podpora 
pestovania vini#a vy&&ia ako u"nás. Ide na-
príklad o"Ma)arsko. To v%razne pozna#ilo 
nákupnú cenu hrozna a" stla#ilo ju v" prie-
mere na 37 centov za kilogram. Z"h!adiska 
rentability ná&ho podniku je optimálne, ak 
cena neklesne pod 50 centov, ideálne je 
60 centov a" viac za kilogram,“ prízvukuje 
Michal *abka.

KONTAKT
Ro!nícka a"obchodná 
spolo#nos$, a.s.
920 55 Bojni#ky #. 54
Predsední#ka predstavenstva: 
Eva"Pe$ovská
Mobil: +431/ 905"723 288

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1 848 ha
Po#et zamestnancov 47
V!nos 3$436 eur

Chotár Bojni!iek ma rázovitú atmosféru najmä v"aka viniciam Ro#níckej a$obchodnej spolo!nosti.

Srdcovou zále%itos&ou !lena predstavenstva RaOS Bojni!ky Michala 'abku 
je v(roba hrozna, ktoré je sú!as&ou najlep)ích slovensk(ch vín, a$z$nich aj 
Národného salóna vín.

Aj ke" vinice sú na rozlohe 66 hektárov, ich terasovité 
!lenenie neumo%*uje obhospodarova& naplno celú 
plochu.
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AGROTOP Topo!níky, a.s. – 
aj!"peciálna v#roba mô$e by% prínosom

Predseda predstavenstva a!riadite" spo-
lo#nosti AGROTOP Topo"níky Ing. $te-
fan Papp spomína na faktory, ktoré vla-

ni negatívne ovplyvnili hospodárske v%sledky 
podniku: „V!hospodárskom roku 2018/2019 
ani klimatické, ale ani ekonomické podmien-
ky nám nepriali hlavne v!po"nej v%robe. Sta#í 
si pripomenú& jesenné sucho pri zakladaní 
úrody a!následnú inváziu hrabo'ov, ktoré sa 
vtedy vo ve"kej miere premno(ili na juhozá-
pade Slovenska. U!nás okrem iného totálne 
zni#ili 50 hektárov ja#me)a.”

Napriek t%mto problémom aj za rok 2019, 
rovnako ako v!predchádzajúcich ro#níkoch, 
bol podnik vyhodnoten% medzi sto najlep'ích 
v!rámci sú&a(e Top Agro Slovensko. Hoci na 
okolí prevláda trend preferova& úzky sorti-
ment pestovan%ch plodín, spolo#nos& po-
stavila svoju v%robnú stratégiu na tradi#nom 
princípe po"nohospodárskej v%roby. Popri 
rastlinnej v%robe zachoval aj (ivo#í'nu, ba aj 
'peciálnu v%robu – ovocinárstvo. A!v%sledky 
dlhodobo dokazujú správnos& tejto stratégie. 
V!hodnotenom roku práve 'peciálna v%roba 
bola tá, ktorá dokázala eliminova& slab'ie 
v%sledky rastlinnej a! (ivo#í'nej v%roby. Vy-
nikajúca, ba mo(no poveda& rekordná úroda 
jab*k v! 50-hektárovom ovocnom sade za-
bezpe#ila slu'n% zisk, ktor% pokryl v%padky 
príjmov z!ostatn%ch #inností.

Ovocn% sad, kde pestujú hlavne jablká, 
bol pôvodne zalo(en% v! rokoch 1996-1997 
na 72 hektároch. A!hoci popri obnove odro-
dovej skladby stromov postupne zmen'ovali 
jeho v%meru na sú#asn%ch 50 ha, aj vlani do-
kázal – tak ako pred dvoma rokmi – príjemne 
prekvapi& vynikajúcimi úrodami. Pomohla vy-
budovaná kvapková závlaha s!riadenou v%(i-
vou, v!niektor%ch #astiach aj ochranné siete 

proti "adovcom. Dôle(it%m faktorom je aj 
komplexne vybudované skladové hospodár-
stvo s!riadenou ochrannou atmosférou. +ia", 
v!roku 2020 sa vo firme ur#ite nebudú môc& 
pochváli& tak%mi v%sledkami. Tohtoro#-
né jarné mrazy, následne slabé ope"ovanie 
a!aj!vlastná regulácia stromov spôsobili, (e 
úroda bude asi len 10-percentná vla)aj'ej.

Aj preto je $tefan Papp opatrn% s!v%h"ad-
mi v!tomto odvetví. Nielen pre nevypo#ítate"-
nos& vplyvu po#asia a!prírodného prostredia, 
ale aj v! dôsledku nedostatku pracovn%ch 
síl. Ve, na rôzne manuálne práce u( aj v!ich 
podniku sú nútení zamestnáva& cudzincov. 
Pritom v! rozpore s! rôznymi fámami vôbec 
nie sú tak lacní. Zárove) sa riadite" nazdáva, 
(e v!sú#asnosti #asto sklo)ované podporné 
programy a!schémy sú skôr rétorick%m cvi-
#ením, ne( skuto#n%mi opatreniami, ktoré 

by podporili rozvoj. „Máme síce vynikajúce 
prírodné podmienky na pestovanie ovocia 
a!zeleniny, ale obávam sa, (e po"nohospo-
dári budú e'te aj existujúce v%robné kapacity 
postupne utlmova&,“ upozor)uje.

V! súhrnom hodnotení rastlinná aj (ivo-
#í'na v%roba vykazovali za rok 2019 stratu. 
V!dôsledku sucha jednotlivé plodiny zaosta-
li za v%konmi z!predchádzajúcich rokov, na 
ktoré boli v!spolo#nosti AGROTOP zvyknutí. 
Repka bola vyslovene slabá, dala len 2,3 to-
ny z!hektára, pri#om v!priemernom roku b%-
va jej úroda vä#'inou nad 'tyri tony. P'enica 
dopadla podobne, pozbierali len po pä& ton 
z!hektára (podnikov% priemer je nad sedem 
ton), kukurica sotva prev%'ila sedemtonov% 
priemer, hoci z! tejto plodiny zvyknú zbiera& 
10-tonové úrody. Negatívny vplyv po#asia 
pozna#il aj úrody krmovín a!ostatn%ch tech-
nick%ch plodín. Samozrejme, vynalo(ené 
v%robné náklady neboli ni('ie ako roky pred-
t%m, tak(e realiza#né ceny z,aleka neodzr-
kad"ovali aktuálnu situáciu. „Normálne by 
pritom malo plati&, (e ke, je v!ponuke málo 
tovaru, mala by by& nákupná cena vy''ia,“ 
prízvukuje riadite" a!dodáva: „+ia", u!nás sa 
pre ka(d% prípad nájde vysvetlenie, aby sa 
cena nemusela dvíha&. Chcete, nechcete, 
musíte sa prispôsobi&!“

V!(ivo#í'nej v%robe v!spolo#nosti chovajú 
1 100 kusov hovädzieho dobytka, z!toho 400 
kráv. Ing. $tefan Papp s! uspokojením kon-
'tatuje, (e po predchádzajúcich v%kyvoch 
cien mlieka sa nateraz situácia stabilizova-
la a! v! dôsledku predchádzajúcich investícií 
a! racionaliza#n%ch opatrení aj vo v%robe 
mlieka dosiahli v%razné zlep'enie. Ale ne-
mo(no to tvrdi& o!realiza#nej cene hovädzie-
ho mäsa, ktorá v!sú#asnosti u( nepokryje ani 
v%robné náklady. Preto sú v!podniku nútení 
zni(ova& stavy vykrmovaného dobytka, za-
#ínajú predáva& teliatka. Po#et kráv zatia" 
ostáva nezmenen% v!nádeji, (e stabilizovan% 
trh mlieka a!jeho ceny budú na,alej zdrojom 
pravideln%ch príjmov. Aj kvôli tomu plánujú 
v!Topo"níkoch rekon'trukciu silov%ch (liab.

Za v%sledkami spolo#nosti AGROTOP 
stojí poctivá ka(dodenná práca celého osa-
denstva podniku, zdôraz)uje $tefan Papp. 
V'etci vynakladajú ve"a úsilia, aby dokázali 
dr(a& krok s! #oraz silnej'ou konkurenciou 
a! s! meniacimi sa ekonomick%mi a! legisla-
tívnymi podmienkami v!po"nohospodárstve. 
Mo(no len dúfa&, (e nové vedenie tohto re-
zortu pripraví a! zavedie do budúcna také 
opatrenia a!podmienky, ktoré podporia ,al'í 
rozvoj, a!nie útlm #i nebodaj zánik niektor%ch 
v%rob.

KONTAKT
AGROTOP Topo!níky, a.s.
Chladná 71
930 13 Topo!níky
Predseda predstavenstva a"riadite!:
Ing. #tefan Papp
Tel.: +421/ 31/ 5582 411
Fax: +421/ 31/ 5582 316
e-mail: agrotop@real-net.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 802 ha
V!kony 3#395 610 eur
Tr$by 2#135 533 eur
Zisk 1 467 eur
Po%et stálych zamestnancov 46
Priemerná mzda 1 062 eur

Vo v!robe mlieka sa situácia zlep"ila, realiza#né ceny 
sa stabilizovali. Na zabezpe#enie kvalitného krmiva 
plánujú v$spolo#nosti rekon"trukciu silá%nych %liab, 
informuje Ing. &tefan Papp.

Práve "peciálna v!roba dokázala vlani eliminova' slab"ie v!sledky rastlinnej a$%ivo#í"nej v!roby. 
V$50-hektárovom ovocnom sade v(aka rekordnej úrode jab)k pozbierali 3 300 ton ovocia.
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V AD Trebatice stále platí – 
ako!zaseje", tak bude" #a$

Sú podniky, zna!ka ktor"ch je symbo-
lom a#zárukou spo$ahlivosti, precíznej 
agronomickej a# chovate$skej práce. 

Jednoducho, poctivého vz%ahu k#pôde, ktor" 
sa potom premieta do stabilne dobrej rastlin-
nej a#&ivo!í'nej v"roby. Agro-dru&stvo v#Tre-
baticiach patrí medzi &ivé legendy slovenské-
ho obilninárstva, ale aj repárstva !i zeleninár-
stva. Tu sa formovali základy sebesta!nosti, 
uvádzali do &ivota 'pi!kové odrody p'enice, 
ja!me(a, repky a#repy. Ni! na tom sa nezme-
nilo ani dnes – trebatické dru&stvo kontinuál-
ne presvied!a, &e patrí k#lídrom slovenského 
po$nohospodárstva.

Sú!asn" predseda dru&stva Jozef Galba-
v" je priamym pokra!ovate$om vynikajúceho 
slovenského agronóma Vojtecha Palkecha, 
ktor", mimochodom, za!ínal v#'es%desiatych 
rokoch u# otca Jozefa Galbavého. Pozoru-
hodná previazanos%! Ke) tohto roku v# Tre-
baticiach dosiahli historicky druhú najvy''iu 
úrodu obilnín 7,35 tony priemerne po hektá-
ri, pri!om p'enica dala po 8,44 tony, Jozef 
Galbav" vzdal hold svojmu predchodcovi. 
Vojtecha Palkecha nazval akademikom a#ne-
prehá(al.

Tento mu& bol rovnocenn"m partnerom 
skvel"ch slovensk"ch a# !esk"ch '$achtite-
$ov, mal 'iroké kontakty a#o#jeho názory stáli 
také hviezdy '$achtenia, ako bol napríklad 
Bohu' Kábrt z# ne)alek"ch Bu!ian. Jozef 
Galbav" je pokra!ovate$om skvelej novátor-
skej línie agronómov a#podarilo sa mu#svojho 
u!ite$a pretromfnú%. Tohto roku rekordnou 
úrodou p'enice dosiahol pre Palkecha ne-
zdolanú métu osem ton p'enice z#celej v"-
mery. Tak je to prirodzené i#správne: ka&dá 

nová generácia má tú&bu i#povinnos% dosta% 
hospodárenie o#kúsok vy''ie.

Slovenské po$nohospodárstvo nepre&íva 
$ahké !asy a# práve v# nich potrebuje vzory, 
ako veci dobre robi%. Jozef Galbav" je or-
ganizátorom povestn"ch Dní po$a v# cho-
tári AD Trebatice, kde sa prezentujú nové 
odrody obilnín. Slovensko, kedysi v"born" 
producent sladovníckeho ja!me(a, má dnes 
s# touto plodinou problém a# Agro-dru&stvo 
v# Trebaticiach ukazuje, ako na vec. Tohto 
roku malo v"borné nielen úrody, ale aj nad-
priemernú kvalitu sladovníckeho ja!me(a. Aj 
preto dru&stvo dosiahlo vynikajúcu realizáciu 
190 eur za tonu sladára.

Dopestova% sladovnícky ja!me( najvy'-
'ieho rangu nie je jednoduché, je v#tom kus 
umenia a,#pravda&e, aj '%astia, bo&ej pomoci, 
ako zvykne vravieva% Jozef Galbav". K#&ivot-
nej rovnováhe potrebuje harmóniu a#tú h$adá 
v# nede$u v# chráme. Po om'i sa vyberie do 
)al'ieho bo&ieho chrámu – do chotára. Prej-
de ho cel", pohladí o!ami rastliny a#dozvie 
sa, !o potrebujú. Zamieri do ma'talí, skon-
troluje dobytok, ktor" pova&uje za jedného 
zo strojcov trvale vysokej úrodnosti pôdy.

Len málo podnikov dnes mô&e poveda%, 
&e pravidelne ro!ne vyhnojí jednu 'tvrtinu 
chotára vyzret"m ma'ta$n"m hnojom. Pôda 
má stále dostatok humusu, je &ivá, preto 
v#roku, ke) je príroda spojencom po$nohos-
podára, vychádzajú priam zázra!ne vysoké 
úrody. Galbav" vraví, &e e'te za!iatkom má-
ja to pritom vyzeralo skôr na mizernú úrodu. 
Marec a# najmä apríl boli ve$mi suché me-
siace, zdalo sa, &e príde 'tvrt" rok po sebe 
sucho, a#potom sa v'etko na dobré obrátilo. 

Z#neba padala vlaha ako na objednávku. „Ke-
by bolo zapr'alo v#apríli, máme mo&no 12 ton 
p'enice a#10 ton ja!me(a po hektári. Len&e 
po!asie je nevyspytate$né, a# tak ako pred 
Bohom aj pred prírodou skladáme skú'ky, !i 
sa vo!i pôde a#rastlinám správame poctivo, 
!estne,“ vraví Jozef Galbav". Neskr"va svoju 
vieru, vraví, &e bola a# je dôle&itou v"bavou 
slovenského ro$níka.

Ako )alej? Tejto otázke !elia v# ka&dom 
po$nohospodárskom podniku. Na budúci rok 
oslávi Agro-dru&stvo Trebatice 30 rokov od 
chvíle, !o po rozdelení b"valého JRD *SPP 
vykro!ilo po svojej samostatnej ceste. J. Gal-
bav" má pred sebou ve$a cie$ov. Chce ma% 
definitívne vysporiadanú pôdu pod hospo-
dárskym dvorom dru&stva, zo 17 hektárov je 
vo vlastníctve AD Trebatice u& 10 hektárov, 
chce posilni% majetkov" vplyv aj v#dru&stev-
nom chotári. Vlastná pôda je istotou, preto, 
ke) banka poskytla dru&stvu úver na nákup 
pôdy, nechce preme'ka% historickú 'ancu. 
Ak hovoríme o# pôde, potom je tu dôle&ité 
posilnenie chovu dobytka, a#to prostredníc-
tvom roz'írenia chovu mäsového plemena 
Charolais.

Pár kilometrov od Trebatíc te!ie Váh. 
Voda zo S+(avy kedysi prúdila cez závlahy 
na polia. Teraz je kone!ne blízko k# realizá-
cii rekon'trukcia potrubnej siete a# dru&stvo 
má pripraven" projekt na modernizáciu zá-
vlah. Ide o#nemalú sumu v#objeme 400-tisíc 
eur, ktorá má by% investovaná do siedmich 
zavla&ova!ov a#dvoch studní. Dostatok vody 
by mal umo&ni% pestovanie nielen tradi!n"ch 
zemiakov a#cibule, ale aj trhovo ve$mi zaují-
mavého karfiolu.

Vraveli sme, &e úspech dru&stva pramení 
v#kontinuite. Tú mô&u zaru!i% len mladí $udia. 
Tí h$adajú spolu s# prácou aj )al'ie sociál-
ne istoty v#podobe b"vania. Preto dru&stvo 
chystá prestavbu administratívnej budovy, 
v#ktorej by mali pribudnú% slu&obné byty a#vo 
v"h$ade je aj v"stavba nájomn"ch bytov.

Na v'etko si treba, pravda&e, zarobi%, aj 
najlep'í investi!n" úver do rozvoja podniku 
treba splati%. Ak v'ak podnik dosahuje nad-
'tandardné úrody – v#jeseni sa !rtá najmenej 
80-tonová priemerná hektárová úroda cukro-
vej repy – vytvárajú sa potrebné zdroje. Celá 
sie% odberate$ov a# dodávate$ov (Heineken, 
Lykos, Agropodnik, Enviral, Alchem, Legu-
sem, Anja, Interagros, Bauer) ako aj bánk 
(Tatrabanka, VÚB !i SZRB) vidí v# trebatic-
kom dru&stve spo$ahlivého partnera. „Tak"to 
podnik nevzniká zo d(a na de(, je dielom 
poctivej a# fortie$nej práce nieko$k"ch poko-
lení dru&stevníkov,“ zdôrazní Jozef Galbav". 
*o doda%? Len ono známe – kto vie, ten vie.

KONTAKT
Agro-dru!stvo Trebatice
922 10 Trebatice
Predseda dru!stva: Jozef Galbav"
Tel.: +421/ 33/ 7763 811
Mobil: +421/ 903 251 196
e-mail: galbavy@ad-trebatice.sk, 
ekonomg@ad-trebatice.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 908 ha
Po#et pracovníkov 30
Zisk po zdanení 47 130 eur
Fenomén – $pi#kov! producent ja#me%a, p$enice, repky, cukrovej repy a&zeleniny

Chov dobytka prispieva k!úrodnosti pôdy. O!plemeno 
Charolais sa stará zootechnik Anton Konde.

Predseda AD Trebatice Jozef Galbav" je pokra#ovate$ 
vynikajúcej trebatickej obilninárskej %koly.
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VPP Kolí!any poskytuje priestor 
na!prax "tudentom SPU

Hlavnou úlohou Vysoko!kolského po"-
nohospodárskeho podniku Sloven-
skej po"nohospodárskej univerzity 

((VPP SPU), s.r.o, v# Kolí$anoch je vytvára% 
podmienky a#poskytova% slu&by pri praktic-
kej v'u(be, v'skume, v'voji a#odbornej praxi 
!tudentov SPU v# Nitre. Aj pri tejto rozsiah-
lej náplni sa spolo(nosti darí v)aka dob-
r'm ekonomick'm v'sledkom pravidelne sa 
umiest$ova% medzi sto najlep!ími po"nohos-
podárskymi podnikmi v# sú%a&i TOP Agro. 
V#rôznorod'ch (innostiach tejto spolo(nosti, 
ktorého jedin'm spolo(níkom a#vlastníkom je 
SPU v#Nitre, si priestor na získavanie poznat-

kov v#praxi nájdu !tudenti v!etk'ch odborov 
a# !pecializácií univerzity. Ve) v# rozsiahlej 
rastlinnej v'robe sa podnik orientuje na pes-
tovanie hustosiatych obilnín, kukurice, cuk-
rovej repy, repky olejnej, hor(ice, sóje, tekvi-
ce olejnej bez!upkovej a#krmovín.

Pestrá je aj &ivo(í!na v'roba. Je tu chov 
kráv s#produkciou mlieka, chov mladého do-
bytka, teliat, nie je zanedban' ani plemenn' 
chov o!ípan'ch, plemenn' chov oviec a#for-
mou vzorkovníc chov koní, hydiny, ba&antov 
a# r'b. *tudenti tu majú mo&nos% priamo vo 
v'robn'ch prevádzkach absolvova% praktic-
ké cvi(enia, prevádzkové, odborné a#diplo-
mové praxe, oboznamova% sa s# technikou, 
s# agrotechnick'mi postupmi. Pôsobia pria-
mo v# ma!ta"n'ch priestoroch s# hospodár-
skymi zvieratami. A# zárove$ mô&u hodnoti% 
ekonomické v'sledky a#úrove$ mana&ovania 
jednotliv'ch podnikate"sk'ch aktivít, formo-
va% obchodno-záväzkové vz%ahy a# riadenie 
"udsk'ch zdrojov. Konate"a spolo(nosti Ing. 
Jána Lajdu v!ak mrzí, &e záujem !tudentov 
o#po"nohospodárstvo je na Slovensku z#roka 
na rok slab!í a# niektoré !tudijné odbory u& 
ani nemajú v#ich podniku povinnú prax.

„Sme podnik SPU a# pod"a m$a by do 
kontaktu s# po"nohospodárstvom mali prís% 
v!etci jej !tudenti, (i u& v# $om budú pra-
cova%, alebo nie.“ Je mo&né, &e aj tí, ktorí 
takúto prax majú povinnú, nebudú ju v# sú-
vislosti so sú(asnou koronakrízou ma% kde 
absolvova%. A#potom tam, kde nastúpia, sa 
stretnú s#nedôverou, s#obavou pusti% ich do 

svojich prevádzok. „Sme pripravení umo&ni% 
!tudentom praktickú v'u(bu. Samozrejme, 
budú musie% prinies% písomné potvrdenie, &e 
nemajú &iadne zdravotné problémy, ani nik-
de necestovali a#nezú(astnili sa hromadn'ch 
podujatí. Ale infekcia sa aj tak mô&e u#nieko-
ho prejavi%. V# tom prípade nám to spôsobí 
ve"ké problémy najmä v# &ivo(í!nej v'robe, 
kde prevádzku nemô&ete zatvori%. Máme 
v!ak ubytov$u hne) ved"a strediska, ktorá 
je pre prípad potreby izolácie pripravená, ni( 
iné urobi% nemô&eme. Sme schopní prija% 
v!etk'ch !tudentov, ktorí k#nám z#univerzity 
prídu,“ ubezpe(uje Ing. J. Lajda.

V# roku 2019 v'sledky VPP SPU potiahla 
najmä vysoká kvalita sladovníckeho ja(me-
$a a# úroda tekvice, ktorú predávajú odbe-
rate"ovi do Rakúska na v'robu oleja. Ke)&e 
v#spolo(nosti hospodária v#znev'hodnen'ch 
oblastiach, nedosahujú také hektárové úrody 
ako na úrodn'ch pôdach ju&ného Slovenska. 
Po(asie im v!ak doprialo úrody, s#ktor'mi sú 
spokojní. Zobrali 5,69 tony p!enice z#hektá-
ra, 5,70 tony ja(me$a, ktor' mal v!etok sla-
dovnícku kvalitu.

„Za ja(me$ sme získali ur(ite viac ako do-
staneme tento rok. Vlani nám platili po 200 
eur za tonu, ale#tento rok je cena len 160 eur, 
aj to e!te nemusí by% kone(né slovo. Je to 
ve"k' rozdiel. Záujem o#slad a#pivo ovplyvnila 
koronakríza. Festivaly a#podujatia sa zru!ili, 
re!taurácie a# hotely boli zatvorené a# pivo 
sa pilo v#malom. Tento rok ve"mi klesajú aj 
ceny p!enice a#u& nepokr'vajú ani v'robné 
náklady. Nepriaznivú situáciu zmier$uje rep-
ka, ktorej cena sa po &atve e!te zvy!ovala. 
A#o# túto plodinu by sme mali prís%, lebo sa 
niekomu nepá(i, &e kvitne na &lto?!“ zam'!"a 
sa Ján Lajda.

Zvy!ovaniu úrod v# (oraz %a&!ích klima-
tick'ch podmienkach by mala pomôc% re-
kon!trukcia závlahového systému, ktorá sa 
uskuto(ní s#pomocou 50-percentného spo-
lufinancovania z#prostriedkov Programu roz-
voja vidieka. Podnik u& za(ína s#jeho realizá-
ciou a#mala by by% ukon(ená do konca roku 
2021. Obnovuje sa aj strojov' park. „Done-
dávna na!e stroje mohli slú&i% ako základ pre 

múzeum po"nohospodárskej techniky, ke)&e 
sa do nich dlho neinvestovalo. V# roku 2019 
sme kúpili nov' traktor, ten dovtedy najnov!í 
u& mal 10 rokov. Takisto máme nové stroje 
na spracovanie a#prípravu pôdy a#v#obnove 
chceme pokra(ova%. Ne(akáme na v'zvy, 
zaobstarávame si, (o potrebujeme, a#najviac 
sa nám osved(ilo financovanie prostredníc-
tvom lízingu. Takto sme si obstarali aj nov' 
postrekova( Agrifac, ktor' je úplnou !pi(kou 
na svete. Je to nenahradite"n' pomocník, je 
stopercentn' a# ve"mi (asto ho vyu&ívame,“ 
pribli&uje novinky konate".

Prítomnos% tohto mimoriadneho po"no-
hospodárskeho podniku cíti% aj v# obciach, 
v#ktor'ch pôsobí. Napríklad na v'sadbu ze-
lene, alejí a#biopásov v#Oponiciach a#v#okolí 
po"nohospodárskych budov po&iadal VPP 
o#podporu na projekt z#Envirofondu „Realizá-
cia prvkov zelenej infra!truktúry v#obci Opo-
nice“. Ing. J. Lajda hovorí: „Ak získame pro-
striedky na tento projekt, na jeho realizáciu 
sa ve"mi te!ím. Novovytvorené zelené plochy 
a#lipová aleja prinesú ú&itok v(elám, vtákom, 
divo&ijúcim zvieratám, ale aj obyvate"om ob-
ce a#náv!tevníkom hradu a#ka!tie"a.“

KONTAKT
VPP SPU, s.r.o.
Hlavná 561
951 78 Kolí!any
Konate": Ing. Ján Lajda
Tel.:+421/ 37/ 6316 314
e-mail: lajdajan@mail.telekom.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 2 010 ha
Po#et zamestnancov 76
Produktivita práce z$pridanej hodnoty na pracovníka 16$063 eur

Zakladanie novej úrody na poliach VPP.

Chov oviec mäsového plemena Ile de France 
v!stredisku "irany.

Administratívna budova VPP Kolí#any.
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Rados! z"poznania priná#a 
Dolnému!Dubovému plné silá

Andrej Adamovi! je vy"tudovan# agro -
nóm a$to vidite%ne ovplyv&uje jeho na-
zeranie na hospodárenie dolnodubov-

ského dru'stva, ktoré vedie. S$ chu(ou do-
sahova( z$pôd trnavskej tabule !o najvy""ie 
úrody h%adá rie"enia, ktoré prinesú v#borné 
v#sledky, ale zárove& sa v$ )al"ích rokoch 
nevypomstia na ni'"ích úrodách. Ka'd# krok 
zva'uje do dôsledkov a$pozorne vysvet%uje, 
pre!o napríklad tvrdú p"enicu mô'u pesto-
va( len po hrachu alebo repke. Iná plodina, 
pod%a jeho slov, neprichádza do úvahy, lebo 
by im zní'ila úrody tejto cestovinárskej obil-
niny. Boli roky, ke) sa pri jej pestovaní ne-
chali zláka( dobrou ekonomikou a$skú"ali aj 
iné predplodiny. Ve%mi r#chlo v"ak pochopili, 

'e v#borné v#sledky dosiahnu len vtedy, ak 
budú re"pektova( agrotechniku. Dnes majú 
ustálené postupy, ktoré im napríklad v$tomto 
roku zabezpe!ili priemernú hektárovú úrodu 
durumky, ako niektorí ro%níci tvrdej p"enici 
hovoria, na úrovni 7,5 tony.

V$roku 2020 im pomohlo aj to, 'e ne"etrili 
hnojivami v$!asoch, ke) vyhliadky na 'atev-
né v#sledky vyvolávali skôr obavy. P"eni-
cu podporili v$ mesiacoch apríl aj máj, ke) 
klások definoval svoju ve%kos(, ale situácia 
s$vlahou sa vôbec nezdala dobrá. „Za 'atev-
n#mi v#sledkami je v'dy cel# komplex !in-
ností. Po%nohospodár nemô'e nikdy nado-
budnú( pocit, 'e u' v"etko vie. 
Na"e odvetvie je plné nov#ch 
technológií, hnojív, osív, ale aj 
samotného nazerania na agro-
technické postupy. Je potrebné 
tieto trendy sledova(, lebo nám 
mô'u prinies( prostriedky na 
)al"í rozvoj,“ prízvukuje Andrej 
Adamovi!.

Dobr#m úrodám napomáha-
jú aj priate%ské vz(ahy, ktoré ro-
vesníci dolnodubovského pred-
sedu medzi sebou majú. Ich 
základ polo'ila stredná po%no-
hospodárska "kola v$Trnave, po 
ktorej sa "iesti kamaráti z$ ro!-
níka rozhodli pre agronomick# 
smer na nitrianskej univerzite. 

Dnes sú v"etci v$praxi a$neustále spolu ko-
munikujú. Majú zalo'en# napríklad spolo!n# 
chat, kde sa upozor&ujú na nástup ochorení 
alebo "kodcov, hovoria o$skúsenostiach so 
strojmi alebo samotnou prípravou pôdy.

„To vymie&anie skúsenosti je medzi po%-
nohospodármi ve%mi dôle'ité. Posúva nás 
dopredu, lebo sa doká'eme vyhnú( chybám, 
ktoré spravil niekto in#,“ prízvukuje Andrej 
Adamovi!. Pritom spomína, 'e na stretávke 
z$ vysokej "koly boli "iesti spolu'iaci pevne 
zakotvení v$po%nohospodárstve skôr v#nim-
kou. Vä!"ina ostatn#ch z$ro!níka na"la svoju 
pracovnú budúcnos( mimo agrosektor. Ne-
!udo, agronomick# smer kon!ili v$ polovici 
devä(desiatych rokov a$vtedy sa rezort skôr 

zu'oval, ako roz"iroval. Mladí 
in'inieri nastupovali do po%-
nohospodárstva, kde staré 
zanikalo, ale nové e"te nebolo 
definované.

Akoby symbolicky, sa 
A.$ Ada movi! stal predsedom 
dru'stva v$ prelomovom roku 
2004, ktor# bol nie iba pre 
po%nohospodárov, ale pre 
celú spolo!nos( v#znamn#m 
medzníkom. Slovensko vstú-
pilo medzi krajiny Európskej 
únie a$na"i po%nohospodári po 
rokoch zmien a$ neistôt v$ ag-
rárnej politike dostali pevn# 
základ v$ podobe spolo!nej 
európskej agropolitiky. Dnes 

je dru'stvo v$Dolnom Dubove aj v)aka fon-
dom EÚ vybaven# najnov"ou technikou, kto-
rá mu umo'nila sta( sa v$mnoh#ch oblastiach 
lídrom. Dva roky po sebe sa pod%a vyhodno-
tenia sú(a'e NAJ stali top pestovate%om rep-
ky na Slovensku. Zdá sa, 'e ani v#sledky za 
tento rok ich o$titul nepripravia. Úroda najdis-
kutovanej"ej plodiny na"ich polí zostala len 
pár desatinami pod piatimi tonami z$hektára.

„Bez adekvátneho vybavenia technikou 
by sme nedokázali pripravi( pôdu tak, ako 
sa nám to darí dnes, a$vykonáva( operácie 
presne v$termíne, ktor# plodiny vy'adujú. Pa-
mätám si, ako vyzeral ná" dvor v$roku 2004. 

Mno'stvo star#ch traktorov, ktoré sme ne-
ustále opravovali,“ spomína predseda.

Prelomov# bol pod%a neho Program roz-
voja vidieka 2007 – 2013, ke) sa klasické 
po%nohospodárske podniky dokázali vybavi( 
technikou. Sprievodn#m javom investícií sa 
stala aj zmena poh%adu na na"e polia. Nerov-
né parcely plné hrúd, na ktor#ch desa(ro!ia 
slú'ili najmä cíferské disky, sa akoby zázra!-
ne, v$ priebehu pár rokov, vyhladili. V)aka 
nov#m postupom, ktoré priná"ajú desiatky 
v#robcov techniky, odrazu aj ve%ké polia vy-
zerajú lep"ie ako mnohé záhrady.

Dolnodubov!ania sa sna'ia potenciál 
takto upraven#ch lánov vyu'íva(. Spolu s$no-
v#mi osivami dosahujú úrody, ktoré u' dávno 
prevy"ujú celoslovenské priemery. K*mna 
p"enica sa im v$ aktuálnej 'atve odv)a!ila 
priemerkou 8,6 ton z$hektára. A$dokonca jed-
na z$odrôd sypala na pä(desiatich hektároch 
bez dvesto kilogramov a' desa( ton z$hektá-
ra. Podobne pote"il aj hrach, ktor# je v)aka 
nedôvere k$zámorsk#m k*mnym zmesiam aj 
dobre obchodovate%n#, a$tak má v$dru'stve 
dobrú perspektívu.

„Sna'íme sa robi( veci s$maximálnym v#-
sledkom, lebo nikdy nevie", !i po dobrom ro-
ku nepríde zl#. Aby nás nepriaznivé obdobie, 
ktoré z$ !asu na !as v$ po%nohospodárstve 
nastane, zastihlo v$dobrej kondícii a$my sme 
mali vytvorenú finan!nú rezervu,“ uzatvára 
Andrej Adamovi!.

KONTAKT
Ro!nícke dru"stvo podielnikov
919 52 Dolné Dubové
Predseda: Ing. Andrej Adamovi#
Tel.: +421/ 33/ 5592 146
+421/ 33/ 5592 317
e-mail: rdpdd@centrum.sk
www.rdpdd.sk

V!mera obhospodarovanej pôdy 830 ha
Po"et pracovníkov 14

Porast kukurice jasne oddelen! od po"nej cesty.

Andrej Adamovi# je tento rok spokojn! aj s$porastom 
cukrovej repy.

Dru%stvo dlhodobo vyu%íva stroje nemeckého v!robcu techniky Lemken.
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Pevn!m pilierom dru"stva 
v!Prese"anoch je v!roba osív kukurice

Predsedom Po!nohospodárskeho dru"-
stva „Ponitrie“ v#Prese!anoch je u" 30 
rokov Ing. Pavel Havá$. Priaznivé pod-

mienky, v# ktor%ch toto dru"stvo hospodári, 
sú vhodné na pestovanie viacer%ch plodín 
vrátane t%ch &peciálnych. Vo!akedy sa tu 
darilo aj tabaku, koreninovej paprike, cibuli, 
fazuli... Dru"stevníci chovali hydinu aj o&ípa-
né. „Za t%ch tridsa' rokov v&ak stále nie$o 
ru&íme a#najviac ma mrzí, "e zostávame na 
nieko!k%ch málo plodinách. Keby sme e&te 
nebodaj nemohli pestova' repku, proti ktorej 
sa hlavne tento rok vyvolala ve!ká diskusia, 
u" naozaj neviem, $o by nám zostalo a# na 
$om by sme nie$o aj zarobili,“ rozhor$uje 
sa predseda. Dop()a ho agronóm Ing. Milo& 
*i&ka: „Musíme predsa nejako dodr"a' zá-
sady osevn%ch postupov, striedanie plodín. 
Nemô"eme v&ak produkova' nie$o, o# $o 
nie je záujem na trhu.“ Problémy s# odby-
tom a#zmeny v#podmienkach po$as sezóny 
predsedu trápia: „Niekedy sa stáva, "e zmlu-
va je len zdrap papiera. Mô"ete ju ma', ale 
ke+ dôjde k#odberu, podmienky sa zmenia. 
No a# potom sa bu+ dohodneme, alebo na 
budúci rok od nás nezoberú ni$. My ve!k%m 
odberate!om ch%ba' zrejme nebudeme, na-
kúpia od in%ch.“

V# sú$asnosti sa v# dru"stve rozhodujú 
o# budúcnosti cukrovej repy v# ich chotári. 
Práve sa kon$í viazanos' v# rámci &tvorro$-
nej zmluvy, tak na stole le"í otázka: pesto-
va' $i nepestova'? Ak nie, tak $o pestova'? 
„Zostala nám repka, p&enica, jarn% a#ozimn% 
ja$me), cukrová repa, kukurica. Rok 2019 
bol posledn%, ke+ sme pestovali slne$nicu 
na 100 a" 120 ha, ale v#poslednom období 
bol problém s#odbytom, aj cena klesla, preto 
sme ju vymenili za necel%ch 50 ha sóje bez 
GMO do k,mnych zmesí pre "ivo$í&nu v%ro-

bu. Aj s#kukuricou sú v&ak problémy, preto"e 
úprava na pou"itie do krmiva je na Slovensku 
ve!mi drahá. Lacnej&ie kúpime hotov% &rot. 
Tak"e opä' rozm%&!ame, $o na budúci rok 
namiesto nej,“ pribli"uje hlavn% agronóm.

V%znamnou aktivitou dru"stva je pestova-
nie osiva kukurice pre spolo$nos' KWS. Vo 
svojom regióne boli prví, ktorí s#t%m za$ali u" 
v# roku 1994. A#o# tom, "e svoju prácu robia 
na vysokej úrovni, sved$í to, "e odvtedy ne-
pretr"ite 28 rokov produkujú slovenské osivo 
prispôsobené na na&e podmienky. K# tomu, 
"e mô"u by' jedn%m z#vybran%ch pestovate-
!ov, im pomohli aj funk$né závlahy, bez kto-
r%ch by spolo$nos' nemohla s# mno"ite!om 
zmluvu uzavrie'. V# priebehu t%ch 28 sezón 
boli len dve také, ke+ závlahy nepotrebovali. 
„Iná$ sa musí zavla"ova' hlavne v#kritickej fá-
ze, v#priebehu kastrácie kukurice, $o sa deje 
vä$&inou po$as "atvy,“ hovorí Ing. M. *i&ka 
a# upres)uje: „Za$ali sme na 20 ha, museli 
sme vyskú&a', $i to zvládneme, lebo to nie 
je také jednoduché. Postupne sme v%meru 
roz&irovali, jeden rok sme mali dokonca 150 
ha, teraz sa dr"íme na v%mere okolo 70 ha 
s#t%m, "e vä$&inou máme dva hybridy a#rov-
naké dva má podnik v# inom regióne. Ak sa 
jednému nevydarí, vydarí sa druhému. V"dy 
sa mô"e vyskytnú' aj nejaká chyba alebo prí-
de nie$o zhora – vietor, !adovec, nezvládne 
sa sejba alebo kastrácia. Je to ve!mi riziková 
plodina, v%sledok ovplyv)uje ve!a faktorov. 
Samozrejme, ke+ vyjde, je dobre ohodnote-
ná, ale musí v&etko klapnú'. Ke+ sa z#piatich 
ro$níkov vydaria tri, je to dobré.“ O#v%zname 
tejto práce hovorí aj legislatíva – mno"ite! má 
prednos' a# musia sa mu prispôsobi' aj su-
sedia – treba dodr"ova' minimálne 300-met-
rovú izoláciu, bli"&ie sa nesmie pestova' iná 
kukurica, aby nedo&lo k#ne"elanému opele-

niu.
V#"ivo$í&nej v%robe cho-

vajú dru"stevníci v#Prese!a-
noch 219 dojníc, ktoré pro-
dukujú kvalitné mlieko, ale 
cena stále nepokr%va ná-
klady, aj ke+ sa zapo$ítajú 
dotácie. „Teraz sme v#takej 
fáze, "e pre&!apujeme na 
mieste a#tak to vyzerá, "e to 
pre&!apovanie je na to, aby 
sme zru&ili e&te aj to, $o má-
me. Hlavne sa to t%ka "ivo-
$í&nej v%roby,“ povzdychne 
si predseda a#nie je optimis-
tick% ani v# to!ko propago-
vanej podpore pestovania 
zeleniny a#ovocia: „Na&tar-
tova' &peciálnu rastlinnú 
v%robu pod!a predstáv pá-
nov ministrov, to je science 
fiction. Ch%ba tu systém, 
ktor% bol a# fungoval. Mali 

sme tu v&etko, do -iech sme vozili 800 ka-
miónov zeleniny, pri$om ju pestovali nielen 
dru"stvá, ale aj drobní pestovatelia. Zmizol 
systém v%kupov, doprava, spracovanie, pre-
daj. Ve!a vecí sa zmenilo, obchod s#ovocím 
a#zeleninou ide cez re'azce, ktoré jednotlivec 
nedoká"e zásobi'. Ak teda chceme na&tarto-
va' slovenskú produkciu, je potrebné najprv 
vybudova' sklady, distribúciu, cel% systém, 
ktor% doká"e zásobi' obchodné re'azce. 
.udia ur$ite majú záujem o# plnohodnotnú 
chu' a#kvalitu slovensk%ch produktov, len ich 
cena nemô"e by' dvojnásobná oproti dove-
zen%m produktom. Aj to treba najprv vyrie&i' 
&tátnou podporou, iná$ budeme toto v&etko 
robi' zbyto$ne, !udia siahnu po lacnej&om 
produkte,“ uzatvára Ing. P. Havá$.

KONTAKT
Po!nohospodárske dru"stvo 
„Ponitrie“
956 12 Prese!any
Predseda: Ing. Pavel Havá#
Tel.: +421/ 38/ 5315 280
e-mail: pdpreselany@slovanet.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 2 188 ha
Po#et pracovníkov 40
Po#et dojníc 219 ks
$ist! obrat 3%455%644 eur

Pri podmietaní traktor John Deere 8345 vyu!íva 
presnú navigáciu.

V"PD „Ponitrie“ v"Prese#anoch má ekonomiku pod 
palcom Mgr. Andrej Majtán a"pôdny fond Ing. Hana 
Vincúrová.

Aj ke$ tunaj%ie dojnice produkujú kvalitné mlieko, jeho cena stále 
nepokr&va náklady.
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Mladí !udia majú v!Koromli 
dvere"otvorené u# po$as %koly

Chotár najv!chod-
nej"ieho ú#astníka 
sú#asného rebrí#ka 

Top Agro lemuje "tátna hra-
nica s$Ukrajinou a$nachádza 
sa na doh%ad od prechodu 
Vy"né Nemecké. Z$h%adiska 
hospodárskych v!sledkov 
v"ak nejde o$&iadnu perifé-
riu slovenského po%nohos-
podárstva. Ro%nícke dru&-
stvo v$Koromli patrí tradi#-
ne k$ najlep"ím, aj napriek 
tomu, &e kvalita miestnych 
pôd nedosahuje ve%mi vy-
sokú bonitu, zasahuje u& aj 
do podhorskej oblasti.

Vá&nym problémom 
ná"ho po%nohospodárstva je #oraz vy""í ve-
kov! priemer pracovníkov a$ nedostato#n! 
záujem zo strany mlad!ch. Na hospodár-
skom dvore v$ Koromli v"ak mo&no #asto 
stretnú' aj "tudentov, ktor!m sa vedenie 
dru&stva sna&í ukáza' zmysel práce v$po%no-
hospodárstve u& po#as "koly. Duálne vzde-
lávanie nie je &iadnou svetovou novinkou, ide 
len o$ jeho reálne pou&itie v$praxi. Nedávno 
táto správne zvolená cesta skuto#ne pomoh-
la dru&stvu roz"íri' kolektív svojich zamest-
nancov.

V$ Koromli sme boli na náv"teve aj pred 
rokom v$ auguste. (o sa odvtedy zmenilo, 
okrem zv!"enia zamestnanosti? Prv!krát 
zasiali vlani na jese) sladovnícky ozimn! 
ja#me) na v!mere 27 hektárov. „Spravili 
sme dobré rozhodnutie a$ ve%mi nás pote-
"ila hektárová úroda 7,2 tony. *koda, &e 
s$ ne+alekou sladov)ou sme mali zmluvne 
zakontrahovan!ch len 100 tony po 160 eur 
jednu. Sklamaní sme zostali z$nákupnej ceny 
zvy"ného mno&stva, lebo i"lo o$ja#me) s$v!-
born!mi sladovníckymi parametrami,“ hovo-
rí k$ téme prvej plodiny z$ tohtoro#nej &atvy 
predseda$RD Ing. Pavel$Fe#ík. Problematic-
kou z$h%adiska pestovania sa tu v$posledn!ch 
rokoch javí repka. Na úrode 
2,3 tony z$ hektára sa naj-
viac podpísalo vla)aj"ie su-
cho pri vzchádzaní a$ loka-
lizácia v$ blízkosti lesa. Ing. 
P. Fe#ík vysvet%uje: „Ke+ 
sme videli zl! v!voj repky, 
u& sme po#as vegetácie 
do nej ve%a neinvestovali. 
Na druhej strane sa dobre 
predala po 365 eur za tonu. 
Spokojní sme aj s$ platob-
nou disciplínou odberate%ov 
Interagros a$Arimex.“ Osev 
repky v$dru&stve mierne zní-
&ili, zo 120 hektárov sa po-
sunuli k$aktuálnym 100$ha, 
ide o$ pestovate%sky náro#-

nú lokalitu. Vzorne spolupracujú s$okolit!mi 
v#elármi, ktorí pova&ujú repkov! med za je-
den z$najcennej"ích.

Z$ mierne zní&enej v!mery 158 hektárov 
zberali ozimnú p"enicu, preto&e zasiali viac 
ja#me)a. Na potenciál miestnych pôd bo-
la hektárová úroda 5,65 tony ve%mi dobrá. 
S$kvalitou to u& bolo trochu hor"ie, najmä ob-
sah dusíkat!ch látok a$lepku zaostal za t!m, 
na #o sú v$dru&stve dlhodobo zvyknutí. „,at-
va bola asi naj'a&"ia za posledn!ch 20 rokov. 
Neustále da&de, ktoré pravidelne preru"ovali 
zber, sa podpísali aj na kvalite. Kombajny vy-
chádzali na pole vä#"inou a& poobede okolo 
16-tej a$chodili sme z$po%a na pole, h%adajúc 
vyhovujúcu vlhkos',“ hovorí predseda. V$no-
vej sezóne za#ínajú pestova' tvrdú p"enicu, 
produkciu z$ 26 hektárov odoberie spolo#-
nos' zo Serede.

Dru&stvo v$Koromli je známe aj ako "pi#-
kov! pestovate% sladovníckeho jarného ja#-
me)a. Vla)aj"ia rentabilita prispela k$zv!"e-
niu v!mery a$na jar zasiali a& 135 ha. Úroda 
takmer pä' tony po hektári ich nesklamala, 
hor"ie to u& bolo s$realizáciou #asti produk-
cie. Pod%a zmluvy dodali do michalovskej 
sladovne 358 tony v$cene po 185 eur. ,ia%, 

+al"ích zmluvn!ch takmer 300 ton odmietol 
odberate% pre diskutabiln! v!skyt plesniv!ch 
z-n. Stratu zo zru"enia zmluvy vy#íslili na pri-
bli&ne 15 000 eur. V$Koromli, podobne ako 
v$mnoho in!ch podnikov z$okolia, sa vá&ne 
zam!"%ajú nad t!m, ako +alej pri realizá-
cii sladovníckeho ja#me)a. Od pestovania 
ustupova' nechcú, ale otázkou zostáva, ak! 
zmysel má pre nich sú#asná zmluva so sla-
dov)ou. Najviac by sa asi mal zamyslie' ma-
na&ment sladovne, preto&e karta sa mô&e u& 
v$budúcej sezóne obráti' v$ich neprospech.

V$#ase na"ej náv"tevy sa s%ubne ukazo-
vala sója. Na celej 104-hektárovej v!mere 
to bola odroda Lenka a$ cel! odbyt u& bol 
zmluvne dohodnut!. Ing. P. Fe#ík zva&u-
je aj roz"írenie osevného plánu, u& v$blízkej 
budúcnosti bude preto na tunaj"ích poliach 
mo&né vidie' pohanku a$vari aj ostropestrec 
mariánsky.

Z$celkovej v!mery pôdy je vy"e 420 hek-
tárov trval!ch trávnych porastov. Podhorské 
lúky a$pasienky poskytujú kvalitné krmoviny 
pre mäsov! dobytok plemena Limousine. 
V$minulom roku dru&stevníci realizovali v$&i-
vo#í"nej v!robe v!znamn! projekt. Kúpa 
nov!ch strojov a$postupné zvy"ovanie po#tu 
zvierat prispeli aj k$zv!"eniu zamestnanosti. 
Zmluva s$Úradom podpredsedu vlády SR pre 
investície a$ informatizáciu (Pomoc najmenej 
rozvinut!ch okresov) bola podpísaná vlani 
v$auguste, následná kontrola nezistila &iad-
ne pochybenia, ale na vyplatenie polovice zo 
140$000 eur #akali dru&stevníci márne e"te 
aj po roku.

KONTAKT
Ro!nícke dru"stvo Korom!a
072 62 Korom!a 165
Predseda: Ing. Pavel Fe#ík
Mobil: +421/ 905 219 625
Tel.: +421/ 56/ 6593 484
e-mail: rd.koromla@lekosonline.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 995 ha
Po#et stálych pracovníkov 13
Tr$by 477%019 eur
Zisk po zdanení 59%229 eur

Poh!ad na administratívnu budovu RD Korom!a.

Predseda RD Korom!a Ing. Pavel Fe"ík v#nádejne vyzerajúcom poraste sóje.

Mgr. Nikoleta Padová pri$la do dru%stevného kolektívu 
nedávno, na starosti má ú"tovníctvo.
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Pobedim tento rok prehráva  
nerovnú partiu s!po"asím

V! druhej polovici ok-
tóbra za"íval Juraj 
Lednick#, predseda 

Po$nohospodárskeho dru"-
stva v! Pobedime, stres. 
Jedin# ruch, ktor# na hos-
podárskom dvore po%u&, 
spôsobuje teleskopick# 
manipulátor. Nakladá letnú 
úrodu ja%me'a do kamió-
na. Traktor pripraven# so 
seja%kou na hospodárskom 
dvore vy%káva. Vôbec nie 
je isté, %i sa dnes dostane 
do po$a rozmo%eného od 
da"(a. Dru"stevníci v! Po-
bedime by boli radi, keby u" 
kone%ne siali ozimnú p)eni-
cu. Tento rok so zakladaním 
novej úrody obilnín e)te ne-
za%ali.

Neustále v#datné da"de, 
ktoré neutíchajú od záveru 
septembra, neprajú asi "iadnym po$nohos-
podárom. T#m v!Pobedime, v!okrese Nové 
mesto nad Váhom, zalo"enie ozimín trvá zvy-
%ajne pribli"ne t#"de'. Ani predpove( po%a-
sia na (al)ie dni ich nete)í. Opä& sa ukazujú 
úhrny zrá"ok, ktoré okrem zakladania novej 
úrody komplikujú aj zber tej aktuálnej.

Pozberan# nemajú ani hektár cukrovej 
repy alebo kukurice. V! dobré roky vie cuk-
rová repa prinies& aj 80 a!viac ton z!hektára. 
V!ostatn#ch such)ích to bolo len okolo pä&-
desiat. Vedenie dru"stva sa obáva, "e tohto-
ro%né zrá"ky zrazia cukornatos& produkcie 
k! 14-percentám. To by spolu s! priemerne 
ukazujúcimi sa porastmi &ahalo ekonomiku 
jej pestovania do %erven#ch %ísel. Finan%ne 
najlep)ie im dlhodobo vychádza pestova-
nie zrnovej kukurice. Pred nieko$k#mi rokmi 
dosiahli úrodu pätnás& ton z!hektára. V!)tan-
dardnom roku sú v)ak spokojní s!úrodami na 
úrovni ôsmich a" desiatich ton.

V! roku 2020 majú na konci októbra po-
zberané len letné plodiny, ktoré sypali cel-
kom slu)ne. Problém nastal len pri ich kvalite. 

Úto%iace fuzariózy preradili k$ú%ov# sladov-
nícky ja%me' aj %as& potravinárskej p)enice 
do k*mneho obilia. To má, samozrejme, vplyv 
na cenu, ale odrádza aj záujem obchodníkov 
o!plodiny. Preto sú sklady zatia$ takmer plné 
a! rann# poh$ad na vysklad'ovanie ja%me'a 
je pod$a predsedu skôr v#nimo%n#.

K#m Juraj Lednick# rozpráva o!v#robnej 
)truktúre podniku a!aktuálnych, ale aj minu-
loro%n#ch úrodách, z!hospodárskeho dvora 
po%u& odchádza& traktor. Seja%ka smeruje na 
pole. Októbrov# de' s!dvoma dvojkami v!dá-
tume je ve$mi prijemn#. Ne%udo, "e traktoris-
ta ide zasia& prvé tohtoro%né hektáre p)eni-
ce. Teploty prekra%ujú pätnás& stup'ov a!ob-
loha je bezobla%ná. +istá idylka. A" do doby, 
ke( sa v! kancelárii objaví agronóm Róbert 
Melicher. Otvorí dvere a!bez pozdravu podá 
stru%nú správu: „Jojo zapadol na úvrati.“

Predsedu dru"stva informácia neprekva-
pila. Za ostatn# mesiac padlo v! regióne asi 
160 milimetrov zrá"ok. Slne%né po%asie, 
ale aj pôda, ktorá sa zdala u" presu)ená, 
na úvrati zradila. „No ni%, vytiahnu& traktor 
a!po%káme, mo"no poobede to pôjde“ od-
povedá stru%ne predseda dru"stva. Tu)il, "e 
situácia mô"e takto dopadnú&, ale nechcel si 
dovoli& premárni& (al)í de'. Do (al)ej vlny 
zrá"ok zostával u" len nasledujúci de' a!po-
tom sa ukazuje, "e práce budú opä& na pár 
dní preru)ené.

Juraj Lednick# je predsedom dru"stva u" 
desa& rokov. Predt#m pôsobil rovnak# %as 
v! spolo%nosti, ktorá dodáva po$nohospo-
dárom techniku. Napriek tomu, "e obe ob-
lasti súvisia s!dorábaním chleba, hovorí, "e 
je v!nich ve$a rozdielov. „Ke( si obchodník, 
ve$a %asu trávi) na cestách. Nie si s!rodinou, 
ale vie) si napríklad lep)ie naplánova& %as. 
Ke( si po$nohospodár, si síce s!rodinou ove-
$a %astej)ie, ale program sa ti mení z!hodiny 
na hodinu. Toto som ako obchodník ve$mi 
%asto neza"íval,“ vraví.

Dru"stvo je zamerané hlavne na rastlinnú 
v#robu a!odchov b#kov. E)te vlani sa dru"-
stevníci orientovali aj na produkciu mlieka, 
ale nakoniec ju zru)ili. „Odchádzali nám $udia 
do starobného aj do invalidného dôchodku. 
Nahradi& ich nebolo vôbec jednoduché. Ú"it-
kovos& sme pritom nemali zlú, 23 a" 24 litrov 
na dojnicu. +o nám ekonomicky nepomáha-
lo, bol v)ak rozsah ná)ho chovu. Mali sme 
len sto dojníc,“ vysvet$uje predseda.

Od vlani im zostal v! rámci "ivo%í)nej v#-
roby len v#krm b#kov. Do Pobedima prichá-
dzajú 100- a" 200-kilové b#%ky a!odchádzajú 
zvä%)a osemstokilové zvieratá. Stály odbe-
rate$ je z! Rakúska. „Zam#)$ame sa aj nad 
vybudovaním vlastného bitúnku s!v#rob'ou 
v#robkov. Nateraz sme vo fáze prípravy 
projektu,“ hovorí Juraj Lednick#. K! realizá-
cii vzh$adom na finan%nú náro%nos& nateraz 
nedo)lo. Dru"stvo v)ak pravidelne obnovuje 
svoje technológie. Najnov)ie, pred nieko$k#-
mi mesiacmi, do podniku pribudol nov# ná-
ves. „V! ostatnom období sme kúpili aj dva 
v#konné traktory a!z!fondov EÚ sme dostali 
príspevok na postrekova% a!seja%ku. Z!euro-
fondov sme financovali aj komplexnú obnovu 
silá"nej jamy,“ vymenúva Juraj Lednick#.

,al)ie investície budú v!najbli")ích mesia-
coch riadne zva"ova&. Investova& by bolo do 
%oho, ale vzh$adom na ni")iu kvalitu letn#ch 
plodín a!neist# zber t#ch jesenn#ch, má ce-
lé predstavenstvo dru"stva my)lienky úplne 
inde. „Na sedemdesiaty prv# rok fungovania 
dru"stva nebudeme spomína& úplne s!rados-
&ou. Verím, "e ho uzatvoríme s!%o najmen)ími 
stratami a!zmenami v!osevnom pláne, ktoré 
robíme pod vplyvom po%asia, a!dúfam, "e vy-
tvoríme dobr# základ budúcej úrody. Aj ke( 
dnes to tak nevyzerá,“ uzatvára predseda.

KONTAKT
Po!nohospodárske dru"stvo 
so#sídlom v#Pobedime
916 23 Pobedim 470
Predseda: Ing. Juraj Lednick$
Tel.: +421/ 32/ 7406 821
e-mail: pdpobedim@pdpobedim.sk
www.pdpobedim.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 820 ha
Po#et zamestnancov 12

Sladovnícky ja!me" v#aka nadmern$m zrá%kam tento 
rok sp&"a len k'mne parametre.

S(v$krmom b$kov je Ing. Juraj Lednick$ spokojn$.

V$konné stroje sú pripravené na za!iatok jesenn$ch 
prác.



FARMING HEROES
POWERED BY

HORSCH umo!"uje farmárom a mana!érom po celom svete pripravi# ich farmy
na budúcnos#, na dosiahnutie $pi%kov&ch v&konov, na v&robu vysoko kvalitn&ch potravín,  

a teda na prevzatie zodpovednosti za prírodu a za spolo%nos#.

Oficialny zástupca pre Slovensko :  Oto Bize, tel.: 0901 708 015, oto.bize@horsch.com

V!hradné zastúpenie pre Slovensko : EMATECH s.r.o., Rado$ina, tel.: 0905 989 115, www.ematech.sk
 HRIADE' spol. s.r.o., tel.: 0903 896 136, www.hriade(.sk 
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Spolchov: Zemi verne slú!, 
!ivú"krajinu zachová#

Medzi sto najlep!ie hospodáriacich 
po"nohospodárskych podnikov 
v# tohtoro$nej sú%a&i Top Agro sa 

prebojovala aj spolo$nos% Spolchov V'chod-
ná. Vymedzuje sa unikátnym, do hlbokej his-
tórie Slovenska siahajúcim spôsobom spo-
lo$ného hospodárenia na pôde. Spolchov 
je toti& esero$kou, ktorej vlastníkmi je 950 
ob$anov V'chodnej, b'val'ch urbarialistov. 
Teda potomkov poddan'ch, ktorí sa k#svo-
jim roli$kám, pasienkom a# lúkam dostali 
po zru!ení poddanstva v#polovici 19. storo-
$ia. Trvalo (al!ích 30 rokov, k'm zemepáni 
z#Hrádockého panstva im vy$lenili $as% svo-
jich pozemkov do spolo$ného vlastníctva. 
Nedostali ho zadarmo, pôdu museli vykúpi%.

Táto kapitola slovensk'ch dejín je v# pa-
mäti národa takmer zabudnutá. Je ve"mi dô-
le&itá, lebo to boli !ikovní, podnikaví b'valí 
poddaní, ktorí originálnym spôsobom ob-
hospodarovania polian – lúk s# ostrov$ekmi 
lesnej vegetácie – vytvorili jedine$nú krajinu. 
Jej typick'm znakom je v# hornom Liptove 
tzv. pasienkov' riedkoles.

Krajina sformovaná ov$iarstvom, ale aj 
pastvou dobytka nám pomaly mizne z# o$í. 
Po zriadení TANAP-u, ktor' vyhnal ovce, do-
bytok a# ich pastierov z#hô"nych tatransk'ch 
pasienkov v#nadmorskej v'!ke presahujúcej 
1 200 metrov a#následnom zalo&ení ro"nícke-
ho dru&stva, sa zásadne zmenilo obrábanie 
pôdy.

Stáda oviec vo V'chodnej v# priebehu 
posledn'ch pä%desiatich rokov za$ali klesa% 
úmerne s#klesajúcim po$tom "udí ochotn'ch 
sa venova% profesii ov$iarstva. To vyvrcholi-
lo t'm, &e transformované dru&stvo s#nov'm 
zahrani$n'm vlastníkom stratov' chov oviec 
zru!ilo. A# predsa sa na v'chodnianskych 
lúkach, ktoré strá&i mohutn' Krivá), opä% 
rozlieha cengot spie&ovcov. Prelomov'm 
bol rok 1994, ke( si V'chod)ania zalo&ili 
Pozemkové spolo$enstvo b'val'ch urbaria-
listov (PSBU), ktoré sa stará o#4 400 hektá-
rov pôdy. Na vä$!ine v'mery rastie les, ale 
sú$as%ou chotára je aj 326 hektárov zacho-
van'ch lúk a#pasienkov. Na nich Spolchov, 
geniálne jednoduchá podnikate"ská jednotka 

po$ítajúca len 9 "udí (konatelia, ú$tovní$ka, 
traktoristi a# ba$a s# valachmi), chová okolo 
600 oviec, ktoré patria $lenom pozemkového 
spolo$enstva.

Juraj Halahija, predseda PSBU V'chod-
ná, zárove) konate" Spolchovu dáva do 
pozornosti nielen produkciu ov$ieho mlieka, 
z# ktorého na sala!i vyrábajú syr sp*)ajúci 
v!etky parametre bioproduktu, ale aj maleb-
nú krajinu.

Podielnici PSBU, ktorí si nechajú pás% 
ove$ky, dostanú z#polovice mlieka vyprodu-
kovaného na sala!i desa% kilogramov syra 
i#nieko"ko litrov &in$ice na jednu bahnicu. Syr 
!upnú do mrazni$ky alebo zaúdia $i vyrobia 
stopercentnú ov$iu bryndzu. Druhú polovicu 
mlieka predáva Spolchov Liptovskej mlie-
karni. To zabezpe$uje $as% zdrojov na krytie 
prevádzkov'ch nákladov.

Na jar, ke( bahnice privedú na svet po-
tomstvo, zostávajú jahni$ky a# baran$eky 
v# starostlivosti podielnikov. Ke( v# jeseni 
dorastú, naporúdzi je $erstvá baraninka do 
klobás $i na gulá!. No je tu aj in', nemenej 
dôle&it' ved"aj!í efekt. O# zvieratá sa treba 
de) $o de) stara%. Ke( na prázdniny prichá-
dzajú vnú$atá, o&íva celé rodinné hospodár-
stvo. Deti pomáhajú rodi$om nachysta% seno 
a#stara% sa aj o#chlievy. Medzit'm obdivujú 
jah)atá a#sú$asne nadobúdajú reálnu pred-
stavu, ko"ko práce sa skr'va za hrudou syra 
$i porciou bryndzov'ch halu!iek alebo chut-
ného mäska $i klobásky na tanieri.

„Vyrástlo nám pokolenie detí, ktoré skve-
le ovláda po$íta$, ale nevie, kde sa kon$í 
virtuálna realita a#za$ína reálny &ivot,“ vraví 
Juraj Halahija. V!imli si to aj dru&stevníci vo 
V'chodnej, kde robia u& viac rokov exkur-
zie pre deti. Prichádzajú s# rodi$mi, kúpia si 
vstupenky po 5-6 eur a#uvidia, ako vyzera-
jú ovce, kozy, kravi$ky. „Len&e ke( sa mne 
uliahnu jahniatka, moje vnú$atá sú pri tom. 
Ak sú dvoji$ky alebo troji$ky, prikrmujú ich 
f"a!kou mlieka, to je pre sú$asnú generáciu 
detí nevídan' zá&itok. Prispieva k# tomu, &e 
sa v# mladom $loveku prebúdza a# posil)uje 
vz%ah k#ove$kám, ktoré formovali a# formujú 
na!u krajinu a# sú$asne nám dávajú chutné 
potraviny. Drobné hospodárstvo podielnika 
urbára nenápadne u$í deti, ako sa chovom 
zvierat postara% o#seba i#krajinu, v#ktorej &i-
jeme,“ porovnáva rozdiel medzi exkurziou 
a# &ivotom na rodinnom gazdovstve Juraj 
Halahija.

Spolchov nie je zameran' na maximalizá-
ciu zisku. K"ú$ov'm je dosiahnu% hospodár-
sky v'sledok umo&)ujúci reprodukciu, teda 
ma% zdroje na nákup plemenn'ch baranov, 
potomstvo ktor'ch zvy!uje kvalitu dojného 
stáda. Sú to aj peniaze na traktory a#(al!iu 
potrebnú techniku na obrábanie lúk a#mnoho 
in'ch prevádzkov'ch potrieb. Be&ná produk-
cia mlieka by nesta$ila na pre&itie firmy, ag-

rodotácie ju udr&iavajú nad vodou a#prispie-
vajú k# tomu, &e krajina sa vracia ku svojim 
kore)om.

Spolchov nav!tívili mnohí urbárnici z#oko-
lia. Pá$ilo sa im, ako vyzerajú lúky, &e rodiny 
b'val'ch urbarialistov sú potravinovo se-
besta$né, ale mnoh'ch odradilo, &e v!etky 
zdroje, ktoré Spolchov vyprodukuje a# získa 
z#dotácií, idú znova „len“ na udr&anie repro-
duk$ného cyklu. P'tali sa: to je v!etko, $o 
z#toho máte? „Ako v!etko? Krajina opä% o&i-
la, "udia, ktorí ju spravujú, znovu jedia chut-
né, kvalitné potraviny, je to vari málo?“ p'ta 
sa Juraj Halahija. Je pritom prinajmen!om 
sympatické, ke( hovorí, &e sú$asná prospe-
rita Spolchovu nevznikla iba jeho zásluhou, 
ale je v'sledkom úsilia mnoh'ch (al!ích $le-
nov jeho predstavenstva.

Poukazuje aj na problémy. Ovce doja ru$-
ne. Zohna% ba$u a#valachov je $oraz %a&!ie, 
ale V'chod)ania sa dr&ia tradície. Vydr&í? 
+as odpovie na túto otázku. Jedno je isté, 
Spolchov priniesol V'chodnej a# Slovensku 
príklad, ako sa poctivo stara% o# krajinu. Je 
uká&kou, ako princíp súru$enstva a#svojpo-
moci funguje v#21. storo$í.

KONTAKT
Spolchov, s.r.o.
032 32 V!chodná
Tel.:+421/ 44/ 5295 629
e-mail: urbarvychodna@stonline.sk
urbarvychodna@centrum.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 4 400 ha
Po#et pracovníkov 9
Fenomén – sebesta#né pozemkové spolo#enstvo obnovujúce pôvodn! ráz  
krajiny horného$Liptova

Ove!ky Spolchovu na pa"i pod majestátnym Krivá#om.

Juraj Halahija, konate$ Spolchovu, s%preh$adom 
mana&uje podnikanie urbárnikov.

V%Spolchove doja ovce ru!ne.
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Intenzitu v!Pruskom mô!u zhati" 
len#kotrmelce v#dota$nej politike

Po!nohospodárske dru"stvo v#Pruskom 
dokázalo za ostatn$ch desa% rokov 
viac ako zdvojnásobi% v$robu mlieka. 

Vlani prv$ raz vyrobili vy&e &tyri milióny litrov 
mlieka, k$m pred desiatymi rokmi nevedeli 
prekro'i% ani dvojmiliónovú hranicu. „Vlani 
nám tr"by rástli jedine z# produkcie mlieka. 
Medzi rokmi 2018 a#2019 sme dokázali zv$&i% 
dodávku pre mliekare( o#550-tisíc litrov. Ak 
by k# tomuto kroku nedo&lo, ve!mi %a"ko by 
sme zabezpe'ili prudk$ nárast miezd, ktor$ 
nastal aj z#dôvodu rôznych príplatkov,“ ho-
vorí Ján Kop&o, predseda dru"stva.

Pruské sa nachádza v#priemyselnej oblas-
ti Pova"ia, kde je ve!mi nízka nezamestna-
nos%. Nov$ch kolegov tak musia zauja% nielen 
pracovn$mi podmienkami, ale najmä v$pla-
tami. Vla(aj&í nárast miezd v&ak zaprí'inili aj 
zmeny v# legislatíve, rôzne víkendové a#svia-
to'né príplatky im zv$&ili mzdy pri v&etk$ch 
profesiách, lebo práca v#po!nohospodárstve 
a# najmä v# "ivo'í&nej v$robe je nepretr"itou 
prevádzkou. „)tát t$mto rozhodnutím pria-
mo ohrozil zranite!né skupiny obyvate!stva, 
ke*"e osobné náklady tvoria aj u#nás v$razn$ 
podiel na celkov$ch nákladoch – a" 28-per-
cent,“ tvrdí Ján Kop&o.

V# dru"stve pracuje sedemdesiat !udí, 
ktorí okrem intenzívnej "ivo'í&nej v$roby 

nachádzajú uplatnenie v#rastlinnej v$robe aj 
v# diverzifikovan$ch 'innostiach. Celá &truk-
túra je orientovaná na produkciu. Najlep&ie 
to dokazuje fakt, "e v#Pruskom chovajú viac 
kusov hovädzieho dobytka, ako majú hektá-
rov po!nohospodárskej pôdy.

Tr"by podniku presahujú dva milióny eur 
a#prírodné podmienky, v#ktor$ch hospodária, 
im napriek slu&nej intenzite v$roby nedoká"u 
zabezpe'i% zisk bez podpôr. Tie sa podie!ajú 
na celkov$ch v$nosoch pribli"ne jednou &tvr-
tinou. „Podpory minieme do eura a#napriek 
tomu doká"eme vytvori% zisk pribli"ne len 
50-tisíc eur. Ka"d$ v$razn$ kotrmelec v#pod-
pornej politike preto vnímame s# ve!k$mi 
obavami. Ak by na&e podpory klesli o#desa% 
percent, vedeli by sme hospodári% s#vyrov-
nan$m rozpo'tom. Ak by v&ak zmeny v#ag-
rárnej politike priniesli v$raznej&ie zní"enie 
podpôr – napríklad z# dôvodu stropovania, 
museli by sme 'o najr$chlej&ie zlikvidova% "i-
vo'í&nu v$robu a#súbe"ne zni"ova% zamest-
nanos% na prijate!nú úrove(,“ zam$&!a sa J. 
Kop&o.

Poukazuje pritom na fakt, "e vä'&ina pod-
pôr, ktoré tamoj&ie dru"stvo 'erpá, rovnako 
ako ktor$ko!vek po!nohospodársky podnik 
na Slovensku, pochádza z# Európskej únie. 
Hospodári v#Pruskom ich cez vlastnú v$ro-
bu a#zamestnanos% pou"ijú na rozvoj vidieka, 
ale aj na&ej krajiny. Z#hodnôt, ktoré doká"u 
vytvori% aj z#finan'n$ch prostriedkov EÚ, ná-
sledne zaplatia takmer milión eur na mzdách, 
odvodoch a,# samozrejme, na daniach. „My 
podpory, ktoré dostaneme z#Európskej únie, 
prakticky pre"enieme cez na&u 'innos% a#do 
nieko!k$ch mesiacov posunieme na ú'ty 
&tátnych a#miestnych in&titúcií vo forme rôz-
nych platieb – daní, odvodov, nájomného. 
O#'o viac neistoty vkladá &tát do podpornej 
politiky, o#to menej mô"eme myslie% na dlho-
dobé a#rozvojové programy,“ kon&tatuje Ján 
Kop&o.

Pripomína pritom, "e za ostatn$ch dvad-
sa% rokov si nespomína na agropodnikate!a, 
ktor$ by sa vrátil k#produkcii surového krav-
ského mlieka, ak ju v#minulosti zru&il. Niekto-
ré rozhodnutia vypl$vajúce z#neistoty mô"u 
by% skuto'ne nezvratné. „Mô"em naplánova% 
investíciu do ma&tale, ke* neviem, 'i ná-
hodou o# rok nebudem musie% ma% dvadsa% 
hektárové parcely a#'i aj ve!kos% na&ej farmy 
bude prijate!ná pre na&ich predstavite!ov?“ 
p$ta sa predseda.

Stavebn$m investíciám, ktoré by priná&ali 
efekt v# nasledujúcich desa%ro'iach, sa síce 
nateraz vyh$bajú, ale naposledy v$razne in-
vestovali do strojov aj technológií. Intenzitu 
tamoj&ej v$roby dobre znázor(uje aj to, "e 
pruskí hospodári mali dlhodob$ problém 
s#dostatkom slamy na podstielanie. Mohla za 
to intenzívna "ivo'í&na v$roba v#kombinácii 
s#rastlinnou v$robou, ktorá má vzh!adom na 
hornaté prostredie slovensko-'eského po-

hrani'ia a#blízkych Vr&atsk$ch bradiel svoje 
limity.

V# t$chto mesiacoch spustili separátor 
a#sterilizátor, ktor$ vyrába z#hnojovice sepa-
rát, vhodn$ na podstielanie. Ide o# takzvanú 
plastickú podstie!ku. Spolu so slamou, ktorú 
u" nemusia dokupova%, vytvára ve!mi dobré 
podmienky pre dojnice. K#nastielaniu sterili-
zovaného separátu kúpili aj &pecializované 
samochodné zariadenie. Do "ivo'í&nej v$ro-
by v#ostatn$ch mesiacoch obstarali aj mal$ 
obratn$ teleskopick$ manipulátor.

Do rastlinnej v$roby pribudol nov$ &tyri-
stoko(ov$ traktor ur'en$ na naj%a"&ie po!né 
práce, ako je orba, diskovanie alebo podr$-
vanie. K# nemu bolo potrebné zaobstara% aj 
adekvátne náradie – napríklad disky, ktoré 
doká"u spracova% pôdu a" do 25 centimet-
rov. Okrem toho hospodári z# Pruského in-
vestovali do rozmetávadla priemyseln$ch 
hnojív, samozberacieho vozu, lisu na slamu, 
ale aj novej seja'ky na presn$ v$sev repky, 
cukrovej repy, kukurice alebo ciroku. V&etky 
investície sú realizované na sú'asnú intenzi-
tu v$roby, ktorá je z#h!adiska po'tov zvierat 
takmer na hrane.

Ján Kop&o verí, "e tak, ako v# ostatn$ch 
rokoch dokázali zvy&ova% produkciu mlieka 
najmä zvy&ovaním ú"itkovosti, bude sa to 
dari% aj v#najbli"&ích rokoch. Méta v#Pruskom 
je dlhodobo daná a#nemenná: pä% miliónov 
litrov mlieka od pä%sto dojníc.

KONTAKT
Po!nohospodárske dru"stvo 
„Vr#atec“
018 52 Pruské 118
Predseda: Ing. Ján Kop#o
Tel.: +421/ 42/ 4492 525
e-mail: j.kopso@pdpruske.sk
www.pdpruske.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1 528 ha
Po#et hovädzieho dobytka 1 650 ks
Podiel $ivo#í%nej v!roby na celkov!ch tr$bách 75 percent

Do rastlinnej v!roby pribudol nov! "tyristoko#ov! 
traktor ur$en! na naj%a&"ie po'né práce, ako je orba, 
diskovanie alebo podr!vanie.

Ján Kop"o hovorí, &e o($o viac neistoty vkladá "tát 
do podpornej politiky, o(to menej mô&u myslie% na 
dlhodobé a(rozvojové programy.

Okrem mlie$neho hol"tajnu v(Pruskom chovajú 
aj(pribli&ne sto kusov mäsového dobytka.
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Ani !pi"kové v#sledky nepriná!ajú 
Bobrovu primeran# zisk

Hornooravské dru!-
stvo v" Bobrove do-
sahuje v#borné v#-

sledky v" produkcii mlieka, 
ba na po$udovanie – aj 
v" rastlinnej v#robe, ktorá 
na oravské podmienky nie 
je predur$ená. Podhor-
ské oblasti, dlhé a"$asto aj 
v" t#chto rokoch treskúce 
zimy a"nadmerné úhrny zrá-
!ok kladú zv#%ené nároky 
na schopnosti tamoj%ích 
hospodárov. Tomá% Lúcha-
va, predseda bobrovské-
ho dru!stva, reprezentuje 
strednú generáciu hospo-
dárov na pôde, ktorá do 
po&nohospodárstva vstúpila 
v" 90-tych rokoch minulého 
storo$ia. Mala obrovské od-
hodlanie a"ponúkali sa jej mo!nosti vypl#va-
júce zo zmeny ekonomicko-spolo$ensk#ch 
pomerov, ale $asom vytriezvela. Neustále 
zvraty v" agrárnej politike bez dlhodob#ch 
koncepcií, spojen#ch skôr s"marketingov#mi 
v#krikmi ako s"reálnym rie%ením nahromade-
n#ch problémov, aj ich zneisteli.

Dnes hospodária, dosahujú dobré v#sled-
ky, ale ak sa ich sp#tate na smerovanie ich 
spolo$nosti o"pä' alebo desa' rokov, zvá!-
nejú. Poukazujú na to, !e v" lep%om prípade 
síce agrárne koncepcie existujú, ale tí, ktorí 
ich prijali a"mali aj nap()a', od ich realizácie 
sami ustúpili. Mana!éri, ktorí zamestnávajú 
desiatky &udí, tak $asto nevidia ciele, ktoré 
chce spolo$nos', zastupovaná najvy%%ím 
agrárnym úradom v"krajine dosiahnu'.

Takto hospodária aj v" Bobrove. Chova-
jú dojnice. Majú ich 350 kusov. Aj v#sledky 
dosahujú dobré. Priemerná bobrovská $ier-
na hol%tajnka dojí 9 000 litrov mlieka ro$ne. 
Vzh&adom na oravské podmienky ide o"v#ni-
mo$né v#sledky. Aktuálny celo%tátny prie-
mer v"ú!itkovosti presahujú takmer o"%tvrti-
nu. Za nadpriemernou ú!it-
kovos'ou sú najmä kvalitné 
objemové krmivá. Opä', na 
oravské podmienky, ke* sú 
dni $asto preru%ované zrá!-
kami, v#nimo$n# jav. Zdalo 
by sa, !e takéto v#sledky sa 
musia prejavi' aj na ekono-
mike i"hospodárení.

Nie je to tak. Chov ho-
vädzieho dobytka a" pro-
dukcia mlieka zabezpe$ujú 
podniku dlhodobú stratu. 
Vypl#va aj z" vy%%ieho po$-
tu zamestnancov viazan#ch 
na !ivo$í%nu v#robu. Tí sú 
potrební, lebo investície do 
budov a" technológií sú dl-
hodobo ni!%ie, ako by dan# 
typ chovu vy!adoval.

Najlep%ie situáciu v"produkcii mlieka do-
kumentuje asi skuto$nos', !e od roku 1990 
bola na Orave postavená len jedna nová 
ma%ta&. Pred dvoma rokmi v" Tvrdo%íne. Aj 
tá vrhla tamoj%ie dru!stvo do obrovsk#ch 
problémov. Situáciu pravdepodobne vyvo-
lala najmä neochota zo strany Pôdohospo-
dárskej platobnej agentúry rie%i' problém, do 
ktorého sa dostali tvrdo%ínski hospodári nie 
vlastnou vinou.

V"Bobrove sa v"ostatn#ch rokoch poda-
rilo vybudova' aspo) novú dojáre). Tú!ili by 
v%ak aj"po nov#ch ustaj)ovacích priestoroch. 
Po polstoro$í by si ich tamoj%ie kravy – re-
kordérky, zaslú!ili. Ekonomika v%ak nepustí. 
To, $o v" in#ch %tátoch vyrovnáva dlhodobá 
a"cielená %tátna politika spojená s"podpora-
mi, u"nás takmer nefunguje. Ako inak si vy-
svetli' známy graf zo Zelenej správy, kde sú 
jednotlivé okresy znázornené farbou ich hos-
podárskeho v#sledku? Za roky sme si ako-
si zvykli, !e $ervené regióny reprezentujúce 
stratu sú na severnom Slovensku a"farba ju!-
n#ch oblastí je zelená a"znamená zisk.

Rozdiely sa preh(bili e%te presunom pros-
triedkov z"druhého do prvého piliera a"ke*!e 
platby na znev#hodnené oblasti sú vypláca-
né z"oslabeného piliera, stratili hlavne tí, ktorí 
hospodária v"znev#hodnen#ch oblastiach.

„Mám vá!nu obavu, $i sa podarí podpori' 
región, kde je na%im ka!dodenn#m chlebom 
mlieko. +i u! kravské, alebo ov$ie. V"t#chto 
mesiacoch sa rozhoduje o"tom, ako sa budú 
ma' aj po&nohospodári v" severn#ch oblas-
tiach Slovenska a" $i sa podarí napravi' ne-
dávne krivdy z"minulosti,“ zam#%&a sa Tomá% 
Lúchava. Ke*!e u! roky zastáva aj pozíciu 
predsedu tamoj%ej regionálnej po&nohospo-
dárskej komory, má dobr# preh&ad o"hospo-
dárení na Orave. Ekonomika !ivo$í%nej v#ro-
by bez v#raznej%ích podpôr je dlhodobo udr-
!ate&ná len za cenu minimálnych investícií, 
ktoré nedosahujú ani hodnoty jednoduchej 
reprodukcie. A" to je postupné ekonomické 
umieranie. Práve toho sme teraz na Orave 
svedkami.

Pri rastlinnej v#robe to závisí kataster od 
katastra. Ten bobrovsk# poskytuje vcelku 
úrodné pôdy, a"tak aj rastlinná v#roba doká!e 
v" lep%ích rokoch prinies' priemerné v#sled-
ky. V"Bobrove jej %truktúru u! roky nemenia. 
Pestujú ostropestrec mariánsky, jarnú repku, 
ale hlavne ozimnú p%enicu, ovos a"kukuricu 
na silá!. Dru!stvo má podiel aj"v"spolo$nos-
ti, ktorá na %estnástich hektároch pestuje 
kanadské $u$oriedky. ,peciálna rastlinná 
v#roba, po ktorej roky voláme, je tak zhmot-
nená v"konkrétnom prístupe a"aj vhodne zvo-
lená pre danú oblas'. V*aka vedomostiam 
a"vstupom doká!u aj tu neustále produk$ne 
rás'. Priemerné úrody $u$oriedok sú rok od 
roka vy%%ie. Bobrov$ania veria, !e ich úsilie 
a"úspe%né hospodárenie, si v%imnú aj tí, ktorí 
by mohli svojimi rozhodnutiami podpori' aj 
„$ervené“ regióny zo Zelenej správy.

KONTAKT
Podielnické ro!nícko-obchodné 
dru"stvo
Dru"stevná 263
029 42 Bobrov
Predseda: Ing. Tomá# Lúchava
Tel.: +421/ 43/ 5587 418
e-mail: luchava@prodbobrov.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1 005 ha
Po#et zamestnancov 28
Tr$by 1%186 000 eur

Produkciu mlieka zabezpe!uje !ierny hol"tajn.

Zr#ova! Pöttinger pribudol na dru$stve len nedávno, informuje Tomá" Lúchava.

Ke% sa &a zima op'ta...
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Agrodru!stvo Bystré je stálicou 
na!mape najlep"ích

!o znamená by" úspe#n$m v% po&no-
hospodárskom sektore? Samozrejme, 
v%prvom rade sa ka'd$ pozrie na eko-

nomické ukazovatele. Ale pomyseln$ klobúk 
dole treba da" najmä pred t$mi, ktorí dosa-
hovanie dobrej ekonomiky doká'u sk(bi" so 
silnou 'ivo)í#nou v$robou a% zamestnanos-
"ou. Trvalo udr'ate&né po&nohospodárstvo si 
bez chovu zvierat "a'ko predstavi", a%taktie' 
sociálna úloha fungujúceho dru'stva na de-
dine je priam nevy)íslite&ná. Tento opis vzor-
ne sp(*a Agrodru'stvo Bystré, navy#e ve&mi 
stabilne v%posledn$ch rokoch.

Hne+ v%úvode ná#ho rozhovoru predseda 
Ing. Miroslav Ko#) zdôraz*uje, 'e na v$sled-
koch dru'stva má v$znamn$ podiel ka'd$ je-
den z%celkovo 42 zamestnancov. Vá'i" si prá-
cu &udí dnes nie je z+aleka pravidlom, hlav-
ne v% prípade vstupu rôznych investorov do 
po&nohospodárskych podnikov. O% tunaj#om 
kolektíve najlep#ie hovorí to, 'e mnohí spája-
jú cel$ pracovn$ 'ivot s%dru'stvom. !oskoro 
im odchádza nieko&ko pracovníkov mechani-
zácie do dôchodku. Mysleli na to v%predsti-
hu a% v% poslednom období zamestnali troch 
mlad$ch a, ako sa v%krátkom )ase ukázalo, 
#ikovn$ch nasledovníkov. Jedna náro)ná 
personálna v$zva v#ak na mana'ment dru'-
stva aktuálne )aká, od jej vyrie#enia závisí 
aj budúcnos" chovu oviec. Potrebujú nájs" 
nového ba)u, preto'e pracovná pú" Jozefa 
Habi*áka sa po 45 rokoch ch$li ku koncu. 
Pokra)ovate&a sa nedarí nájs" ani v%historic-
ky známej ov)iarskej obci Haligovce, odkia& 
pochádza aj Jozef Habi*ák.

V% rámci osevného postupu vysievajú 
v% Bystrom jednotlivé plodiny v% posledn$ch 

rokoch na stabiln$ch v$merách. Akurát, 
vzh&adom na vla*aj#iu zaujímavú rentabilitu 
pri pestovaní, zasiali minulú jese* na úkor 
p#enice viac ozimného sladovníckeho ja)-
me*a. Z% takmer 100 ha pozberali v%prieme-
re 6,3 tony z% hektára. Ve&mi pekn$ 'atevn$ 
v$sledok a%podpísaná zmluva s%odberate&om 
na 165 eur za tonu boli nádejou na slu#né 
prvé peniaze. O% to viac zostali v% dru'stve 
zasko)ení po rozhodnutí sladovne, kde sa 
po zistení hned$ch #pi)iek na zrne rozhodli 
odstúpi" od zmluvy. Základné sladovnícke 
parametre pritom vykazovali vysokú kvalitu. 
Nakoniec sa podarilo ja)me* preda" inému 
spracovate&ovi za 130 ,/t. Otázku, )i sa da-
lo tento rok pri sladovníckom ja)meni aspo* 
trochu pri'múri" oko, by si mali polo'i" zá-
stupcovia sladovní. Je najmä v% ich záujme, 
aby mali vôbec )o nakupova" od na#ich pes-
tovate&ov v%budúcnosti.

V%Bystrom e#te viac sklamal jarn$ ja)me*. 
Pod medziro)n$ prepad úrody z%pä" na 3,4 
tony z% hektára sa podpísalo predov#etk$m 
neskoré odno'ovanie v%dôsledku v$razného 
nedostatku zrá'ok, pri)om tento stav trval 
celú jar a' do konca mája. Následne miestny 
chotár zasiahlo doslova monzúnové obdobie 
da'+ov, teda nastal r$chly skok z%extrému do 
extrému a%za obdobie pribli'ne poldruha me-
siaca spadlo a' 300 mm zrá'ok. Z%h&adiska 
v$voja porastov v#ak zrá'ky pri#li neskoro. 
Ja)me* e#te odno'il, ale bo)né odno'e u' 
nevytvorili plnohodnotné zrno, )o sa preja-
vilo na nízkom podiele ja)me*a nad sitom 
a% na celkovej úrode. Da'divé po)asie po-
kra)ovalo aj cez 'atvu a%zní'ilo kvalitu obilia. 
„Z%po&a sme doslova kradli, tak "a'kú 'atvu 

si nepamätám. Za)ali sme 
za)iatkom júla a%skon)ili po 
mesiaci,“ tvrdí Ing. Miroslav 
Ko#).

Doplníme e#te úrodu 
repky, v% priemere sypala 
po hektári 2,9 tony a% p#e-
nica 5,3 tony. V%)ase na#ej 
náv#tevy (druhá augustová 
dekáda) sa pekne ukazo-
vali jesenné plodiny – sója 
a% kukurica. V% miestnych 
podmienkach majú obme-
dzené mo'nosti najmä na 
pestovanie prvej z%nich. V$-
ber parciel zu'ujú niektoré 
ve&mi svahovité pozemky 
a% tie so zna)nou prímesou 
kame*ov. Vla*aj#ia hektá-
rová úroda 2,3 tony nie je 
preto vzh&adom na miestny 
potenciál vôbec zlá. Na sóju 
sa v% dru'stve nepozerajú 
len cez úrodu, ale aj ako na 
v$bornú predplodinu pre 
p#enicu. Minul$ rok pote#ila 

kukurica s%úrodou zrna 10 tony z%hektára sa 
ocitla na #pici rentability.

Dobre sa podarilo spe*a'i" repku, na 
)om má nemal$ podiel obchodovanie cez 
V$robno-odbytové dru'stvo obilnín a% olej-
nín. !lenmi sú podniky prvov$roby hlavne 
z%okresu Pre#ov a% )iasto)ne aj%Vranov nad 
Top&ou. Odberatelia oce*ujú )istotu jednot-
liv$ch komodít, ktoré v%Bystrom upravujú na 
novej )isti)ke

Agrodru'stvo Bystré je známe aj v$bor-
n$mi v$sledkami v%chove hovädzieho dobyt-
ka a%oviec. Na farme v%!iernom nad Top&ou 
chovajú plemeno Slovenské strakaté, aktu-
álne 180 dojníc s%ú'itkovos"ou 8 200 litrov. 
Chov 500 oviec je sústreden$ na stredisku 
v%Hermanovciach nad Top&ou, kde vyu'ívajú 
na pa#u blízke svahovité pasienky.

KONTAKT
Agrodru!stvo Bystré
094 34 Bystré 606
Predseda: Ing. Miroslav Ko"#
Mobil: +421/ 905 539 116
Tel.: +421/ 57/ 4881 280
e-mail: agbystre@mail.t-com.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 1 716 ha
Po#et stálych pracovníkov 42
Tr$by 1%374%456 eur
Zisk po zdanení 28%618 eur

Nastupujúca generácia v!Bystrom. Na snímke z"ava: Luká# Hübler, Tomá# 
Luká$ a!Matú# Virba. V!pozadí nov% diskov% podmieta$ Pöttinger Terradisc, 
zakúpen% v!tomto roku.

Ba$a Jozef Habi&ák na pasienku so svojimi ove$kami, 
pri ktor%ch pre'il cel% svoj 45-ro$n% pracovn% 'ivot. 
Nahradi( takého spo"ahlivého $loveka, pre ktorého 
bola práca 'ivotn%m poslaním, bude po jeho odchode 
do dôchodku nesmierne náro$né.

Administratívna budova pre#la nedávno vonkaj#ou 
rekon#trukciou.
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Odbornos! má v"a.s. AGRORENT 
zelenú, aj ke# nepriná$a ve%ké peniaze

V! roku 2019 sme mali ra-
dos" zo zrnovej kukurice 
a! za#ili sme sklamanie 

v!chove o$ípan%ch. Takto stru&-
ne zhodnotil vla'aj$í rok pred-
seda predstavenstva AGRO- 
RENT, a.s., Nesvady Ing. Ján 
(imunek. Ako jedni z! má-
la slovensk%ch chovate)ov si 
v! spolo&nosti nechali o$ípané 
s!uzavret%m obratom stáda, do 
ktorého investovali nemálo pro-
striedkov. Ján (imunek spomí-
na, #e ke* v!roku 2005 prevzali 
po)nohospodársku spolo&-
nos" v! Nesvadoch, zdedili po 
predchádzajúcich majite)och 
nedostavanú ma$ta) pre 400 
o$ípan%ch a! dodáva: „Nebola 
skompletizovaná technológia, 
tú starú sme postupne vymie-
'ali za novú, vylep$ili sme ustaj-
'ovacie priestory, v%krm máme 
na slame, do ktorej pridávame 
baktérie. Tie rozkladajú ma$ta)-
n% hnoj, &ím sa u)ah&uje jeho 
vysklad'ovanie. Hlavné v$ak je, 
#e v!tom priestore mô#eme od-
chova" dva turnusy v%krmov%ch 
o$ípan%ch.“

Kvalitu v%krmov%ch o$ípa-
n%ch v! Nesvadoch zabezpe&ili 
aj genetikou. Krí#ili slovenskú 
o$ípanú plemenom Landrace, 
ktoré je mimoriadne plodné, 
charakterizuje ho vä&$í telesn% 
rámec a!má viac mäsa. Geneti-
ka a!starostlivos" o$etrovate)ov 
o! zvieratá prispeli k! zv%$eniu 
odstavu na 24,5 ks. Na za&iatku 
produkovali v!spolo&nosti 3 800 
odstav&iat ro&ne, v! sú&asnosti 
je to u# 11 600 kusov. Majú 440 
matiek a!vo v%krme 2 600 o$ípan%ch, ktoré 
predávajú slovensk%m spracovate)om. Te-
da, investície do chovu o$ípan%ch znásobili, 
zefektívnili a!skvalitnili produkciu.

Popri nov%ch technológiách v$ak museli 
v! spolo&nosti rie$i" aj dopravu. Dnes si u# 
toti# spracovate) nevozí zvieratá svojimi do-
pravn%mi prostriedkami, ale chovate) si musí 
zabezpe&i" dopravu sám. Spracovate)om sa 
tak zní#ili náklady a! chovate)om sa zv%$ili. 
V!praxi mo#no rast nákladov prirovna" jedno-
ducho k!cene jednej o$ípanej. „V!kone&nom 
dôsledku tak vlastne v! porovnaní s! nedáv-
nym obdobím predáme síce 40 o$ípan%ch, 
ale v!kase zostane suma len za 38 zvierat,“ 
po"a#ká si Ing. Ján (imunek. Spracovatelia 
pritom s! nimi hrajú cenov% vabank. Vla'aj-
$ie ceny za kilogram #ivej o$ípanej sa po-
hybovali od 1,04 eura do 1,30 eura. A!hoci 
sa vo firme nádejali, #e pred Vianocami sa 
rozkolísanos" cien ustáli, dostali za kilogram 
1,07 eura. „Záver roka nás sklamal. Zrejme si 
obchodníci zabezpe&ili lacné brav&ové mä-

so zo zahrani&ia, dotované tamoj$ími vláda-
mi. My sme do chovu vlo#ili ve)a finan&n%ch 
prostriedkov, odbornos", zabezpe&ili sme 
nové technológie, nov% genetick% materi-
ál, dosiahli sme lep$í prístup o$etrovate)ov 
k! zvieratám, ale na$a snaha zostala pred 
bránami dobr%ch ekonomick%ch v%sledkov,“ 
smutne kon$tatuje $éf firmy, ktorá patrí me-
dzi moderné na Slovensku. Dokonca sa pus-
tili do mapovania cien v!obchodoch a!zistili, 
#e obchodníci zvä&$a predávali papr&ky na 
huspeninu – menej hodnotné &asti o$ípanej 
– za 1,60 eura za kilogram, &o je v!porovnaní 
s!predajom kila o$ípan%ch iba za jedno euro 
ve)k% nepomer. Odstav&atá z! Nesvád pre-
dávajú aj slovensk%m po)nohospodárom aj 
drobnochovate)om a! &as" si nechávajú na 
v%krm.

V! rámci #ivo&í$nej v%roby stojí za pozor-
nos" aj chov stepného rohatého dobytka pre 
rados" a! potechu najmä detí z! matersk%ch 
$kôl, ktoré &asto chodia za zvieratami. A!e$te 
tu majú 280 jalovíc. Kooperujú so spolo&nos-

"ou Po)nohospodár v!Nov%ch Zámkoch, pre 
ktorú jalovice chovajú. Ka#dé 2 – 3 mesiace 
im presúvajú 20 jalovíc. A!#e vlo#ili do chovu 
odbornos" aj fortie), potvrdzuje fakt, #e dojni-
ce holn$tajnky v!Po)nohospodári, a.s. patria 
k!popredn%m na Slovensku. +ivo&í$nu v%ro-
bu dop,'a v!Nesvadoch aj chov 97 oviec pre 
vlastnú potrebu.

Mimoriadne dôle#itou oblas"ou v! súvis-
losti so starostlivos"ou o! zvieratá je krmo-
vinová základ'a. Preto venujú produkcii 
krmovín ve)kú pozornos". Hospodária v!ku-
kuri&iarskej oblasti, tak#e sa darí krmovinám 
na ornej pôde, ale aj kukurici, obilninám, 
olejninám, slne&nici, hrachu, prosu &i hor&i-
ci. Skú$ali vlani pestova" aj cukrovú repu, ale 
v!tomto roku od nej pre nízke zrá#ky v!tejto 
lokalite u# rad$ej upustili. Jednoducho – bez 
závlahy sa repa pestova" nedá.

A!ke* tak zhrnieme ten vla'aj$í rok, pod)a 
Jána (imunka bol slu$n%. Trápi ho v$ak ve)a 
vecí, ktoré brzdia samotné agropodnikanie 
a!neve$tia ni& dobré pre budúcnos". K!naj-
vä&$ím problémov pod)a neho patrí absencia 
agrárnej koncepcie. „Bez nej nedoká#eme 
smerova" podnikanie na nieko)ko rokov do-
predu,“ zdôraz'uje. Nemenej ho hnevajú, 
ako v$etk%ch poctiv%ch po)nohospodárov, 
nedorie$ené vz"ahy k! pôde. „Pozemkové 
úpravy sú v!nedoh)adne, &o tie# neve$tí dob-
rú budúcnos" agropodnikania. Ale najviac ma 
trápi nezmyselná de)ba po)nohospodárov na 
mal%ch a!ve)k%ch. -i#e na jednej strane Slo-
vensko otvára náru& pre ve)k%ch zo zahrani-
&ia a!na druhej zatracuje vlastn%ch ve)k%ch 
a! naz%va ich oligarchami. Bol by som rád, 
keby sa ujasnil pojem oligarcha. Sú to far-
mári, ktorí gazdujú na 3!000 a!viac hektároch 
pôdy alebo na 10 000 a! viac.“ Pod)a neho 
mô#u pokojne #i" a!podnika" ved)a seba malí 
aj ve)kí. Malí farmári doká#u potravinov% trh 
obohati" o!rôzne regionálne $peciality, a!tak 
sa!mô#u navzájom dop,'a".“

KONTAKT
AGRORENT, a.s.
Dru!stevná 221/2
946 51 Nesvady
Predseda predstavenstva:  
Ing. Ján "imunek
Mobil: +421/ 905#721#504
Tel.: +421/ 35/ 7692 108
e-mail: agrorent@stonline.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 3 180 ha
O#ípané 440 prasníc

Chov jalovíc je prospe!n" v#rámci kooperácie pre obidve spolo$nosti – 
AGRORENT aj Po%nohospodár.

Do chovu o!ípan"ch vlo&ili ve%a financií, napriek tomu sa brav$ové 
mäso zvä$!a dová&a zo zahrani$ia.

Uhorsk" stepn" dobytok robí rados' najmä de'om.
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V!PD Smre"any vládne 
zdrav!"sedliacky rozum

Ako vyzerá dobre vedené po!nohos-
podárske dru"stvo? Nepochybne je 
ním podnik, ktor# sa poctivo správa 

k$pôde, na ktorej hospodári, a$rovnako %est-
ne vo%i !u&om, ktorí do' vlo"ili svoj majetok 
(polia, lúky, zvieratá, inventár a$ prácu), aby 
ho zve!adili. Dru"stvo je sú%asne viac ne" 
len podnikate!ská jednotka, ktorej ide o$zisk 
a$prosperitu, dru"stvo je zárove' organizáci-
ou, ktorá je budovaná na princípoch solidari-
ty, svojpomoci, vzájomnosti. Tak jeho princí-
py pred vy(e 150 rokmi sformuloval Samuel 
Jurkovi% a$ tak ich pretavujú do "ivota dru"-
stevníci v$Smre%anoch.

)tvoro obcí, v$ katastri ktor#ch hospo-
dári dne(né po!nohospodárske dru"stvo – 
Smre%any, Okoli%né, *iar a$Veterná Poruba 
– polo"ilo základy spolo%ného hospodárenia 
v$priebehu pä+desiatych rokov minulého sto-
ro%ia. Pre(lo dramatickou cestou kolektivi-
zácie, postupného upevnenia b#val#ch JRD, 
ktoré sa v$ roku 1972 zlú%ili do JRD Dru"ba 
a$ po transformácii vydr"ali v$ spolo%nom 
celku dodnes. Vydr"ali preto, lebo dru"stvo 
sa nielen ekonomicky, ale aj po sociálnej 
stránke osved%ilo po%as ne!ahkého obdobia 
transformácie.

Ke& sa hovorí o$úspe(n#ch (portovcoch, 
ale nielen o$ nich, jednoducho o$ úspe(n#ch 
!u&och, poukazuje sa %asto na ich charakter. 
Aj stabilita PD Smre%any súvisí s$charakte-
rom, s$t#m, "e si udr"alo pre liptovské po!no-
hospodárstvo typickú profiláciu v$rastlinnej aj 
"ivo%í(nej v#robe. To, "e sa napríklad venuje 
stále pestovaniu zemiakov, ktorého sa vzdali 
nielen na Liptove, ale aj Spi(i %i )ari(i, teda 
v$ typick#ch zemiakarsk#ch oblastiach, je 
uká"kou aj rovného !udského charakteru, aj 
agronomického umenia i$toho, "e vedia svoj 
produkt zhodnoti+.

Musela prís+ a" pandémia koronavírusu, 
ktorá priniesla Slovensku definitívne vytriez-
venie z$doteraz uplat'ovan#ch agrárnych po-
litík ponovembrov#ch vlád. Pokles sebesta%-
nosti k$40 percentám ukázal, kam a" vedie 
podcenenie role po!nohospodárstva a$ ak# 
je jeho prínos pre región, ak v$'om fungujú 
"ivotaschopné po!nohospodárske podniky. 
Na jar roku 2020 po%as prvej vlny pandémie 
prichádzalo do Smre%ian po 30-40 osobn#ch 
áut s$jedin#m cie!om – získa+ zdravé zemia-
kové sadivo do$záhrad %i záhumienok a$tak si 
poisti+ vlastnoru%n#m pestovaním sebesta%-
nos+ rodín druh#m slovensk#m chlebom.

Onen dopyt po zemiakoch nepochybne 
povzbudili zábery na centrálne sklady re-
+azcov, ktoré zásobujú slovenské obchody 
takmer v#lu%ne potravinami z$dovozu – vrá-
tane zemiakov. Ich v#mera na Slovensku 

klesla hlboko pod 
osemtisíc hektá-
rov a$ rovnako ako 
v$ brav%ovom mä-
se je krajina v$ ich 
produkcii deficitná. 
Aj na Liptove, lebo 
okrem nieko!k#ch 
men(ích pesto-
vate!ov zemiaky 
pestujú u" len v$PD 
Smre%any, a$ to na 
ploche 57 hektárov. 
Zvy(ok sú drobní 
pestovatelia s$ v#-
merou spolu do ne-
cel#ch 50 hektárov. 
Zemiaky v$dru"stve, 
to je zamestnanos+, 
vyu"itie investícií 
do triediarne, skla-
dov a,$ pravda"e, 
aj osevn# postup 

a$ vôbec zdrav# sedliacky rozum. Dru"stvo 
v$ Smre%anoch má jednu z$ posledn#ch 400 
mlie%nych fariem na Slovensku. Priemerná 
ro%ná dojnos+ kráv tu dosahuje 9-tisíc lit-
rov mlieka, ro%ná dodávka sa pohybuje na 
úrovni 3,7 milióna litrov, %o znamená, "e 
podnik pri priemernej ro%nej spotrebe 170 
kilogramov na obyvate!a zabezpe%í mlieko 
a$ mlie%ne v#robky pre takmer 22-tisíc !udí. 
Je to v#sledok dobrej chovate!skej aj pleme-
nárskej práce, chovajú tu plemená mlie%ne 
aj mäsové, zhodnocujú investície do tech-
nológií, predov(etk#m v(ak odveké prírodné 
podmienky s$mno"stvom lúk a$pasienkov.

Prezieravos+ je znakom dobre mana"ova-
n#ch podnikov. Len má-
loktor# po!nohospodár-
sky podnik obnovil svoju 
cestnú infra(truktúru, tá 
v$ Smre%anoch (etrí tech-
niku, zr#ch!uje jej pohyb 
a$ slú"i nepochybne aj 
!u&om, ktorí naprie% cho-
tárom sa vydávajú na po-
tulky tatranskou prírodou. 
Mô"u sa zastavi+ v$ sala(i 
na chutné bryndzové ha-
lu(ky, ktoré najlep(ie vy-
jadrujú chu+ Liptova.

Dobre spravovan# 
chotár je príspevkom 
dru"stva k$ "iaducemu 
vzh!adu krajiny, k$ ekoló-
gii. Jednoducho vytvára 
podmienky na dobr# "ivot 
!udí, ktorí trvalo ob#vajú 
územie pod Tatrami ale-

bo sem prichádzajú, aby zregenerovali svoju 
r#chlym "ivotn#m tempom unavenú myse! 
a$telo.

Kedysi sa hovorilo, "e dedina je jedna 
rodina. Platí to aj o$dru"stve, ktoré myslí na 
v(etk#ch svojich %lenov. Aj na t#ch, %o stáli 
pri jeho za%iatkoch. Nezarábali ve!a, odtrhli si 
%asto od úst, ale polo"ili pevné základy dru"-
stvu. To im ich nezi(tnos+ vracia napríklad 
v$podobe takej v(ednej, ale potrebnej veci, 
ako je tepl# obed. Denne sa uvarí v$dru"stve 
vy(e sto obedov a$tretina z$nich putuje do do-
mácností star#ch dru"stevníkov za symbolic-
kú cenu 1,20 eura. Pri príle"itostí okrúhlych 
"ivotn#ch jubileí sa dru"stevníci stretávajú na 
posedeniach, zaspomínajú na %asy, ke& oni 
boli motorom rozvoja. Domov odchádzajú 
s$dobr#m pocitom, nestratili kontakt s$dru"-
stvom, ktorému upísali svoj "ivot. Pote(ením 
je aj finan%ná odmena.

Dru"stvo, ako zdôraz'uje jeho dlhoro%n# 
predseda Ján Janí%ek a$spolu s$ním cel# ma-
na"ment – ekonóm Milan Vozár, agronómka 
Anna *embová, zootechnik Jozef Sali( a$ve-
dúci technick#ch slu"ieb Maro( Mlynar%ík 
– je viac ne" podnikate!sk# subjekt, ktor# 
neh!adí len na ekonomiku. Musí h!adie+ aj na 
!udí, ktorí za ním stoja. Aj preto stále mô"u 
!udia hovori+ o$PD Smre%any ako o$na(om, 
svojom dru"stve.

KONTAKT
Po!nohospodárske dru"stvo
032 05 Smre#any
Predseda: Ing. Ján Janí#ek
Tel.:+421/ 44/ 5586 118
e-mail: udolie@isternet.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 2 391 ha
Po#et pracovníkov 80
Zisk po zdanení 14 800 eur
Fenomén – posledn! pestovate" zemiakov na$Liptove

Zber zemiakov v!ré"ii smre#ianskych dru"stevníkov.

Ján Janí#ek patrí dlhé roky k!$pi#kov%m po&nohospodárskym mana"érom 
na!Liptove aj na Slovensku.
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Dru!stvo v"Lieskovci 
roz!iruje"sortiment aj slu#by

Po !nohospodá rske 
dru"stvo Lieskovec 
hospodári vo zvlne-

nej zvolenskej kotline v#ka-
tastroch $trnástich obcí. 
Tradi%nú rastlinnú produk-
ciu trhov&ch plodín i#krmo-
vín dop'(ajú vo firme $pe-
ciálnou rastlinnou v&robou. 
Zvä%$ujú a# modernizujú 
"ivo%í$nu v&robu, z# ktorej 
spracúvajú aj %as) ma$ta!-
ného hnoja do peletovanej 
formy na hnojivo. A#u" aj tak 
pestr& sortiment kvalitn&ch 
vlastn&ch potravinárskych 
v&robkov roz$irujú o# *al$ie 
produkty. No pribudol aj 
predaj spotrebného mate-
riálu pre po!nohospodárov, 
ktor&m zárove( ponúkajú aj 
$pecifické slu"by.

+truktúra osevu zabez-
pe%uje najmä krmivo pre 
"ivo%í$nu v&robu, mno"enie osív a# zrniny 
pre trh. Na 1#380 ha ornej pôdy dru"stevníci 
pestujú p$enicu ozimnú i#jarnú, repku olejnú, 
ja%me( ozimn&, sóju, slne%nicu a# kukuricu 
na silá" i#na zrno. Viacro%né krmoviny pes-
tujú na 100 hektároch. Trvalé trávne porasty 
zaberajú 720 hektárov, z#toho 400 ha tvoria 
lúky. Pre zvieratá vyrábajú ro%ne 3#500 ton 
silá"e, 1#700 ton sená"e a#z#lúk asi 1#200 ton 
sena. Ma$ta!n& hnoj aplikujú ro%ne na 250 
hektároch a# vápnia 80 ha pozemkov. No 
darí sa im aj v#$peciálnej rastlinnej v&robe – 
okrem cesnaku zaznamenali pozitívny ohlas 
zákazníkov na samozber cukrovej kukurice. 
Dokonca sa pustili do pestovania zeleniny 
vo vyv&$en&ch záhonoch. „Ur%ená je hlavne 
pre mami%ky z#mesta, ktoré sú rady, "e mô-
"u pre deti kúpi) zeleninku bez chémie,“ te$í 
sa záujmu riadite!ka Ing. Martina Luptáková. 
Vyu"ívajú aj vlhké prostredie pivnice na#pes-
tovanie hlivy ustricovej. Na budúci rok chcú 
roz$íri) v&meru cukrovej kukurice a#prida) aj 
zelen& hrá$ok pre „samozbera%ov“.

Zámer zv&$i) po%et dojníc sa zatia! síce 
nepodaril, zavinili to hlavne povolenia na 
stavbu novej, vzdu$nej ma$tale, ale riadi-
te!ka sa nevzdáva. U#sú%asn&ch 320 dojníc 
sa zv&$ila dojivos) na 7#995 kg za rok. Chov 
nosníc roz$írili o# podstielku. Okrem 2 725 
nosníc vyk,mia ro%ne aj 300# 000 brojlerov, 
v# $iestich cykloch. Chovajú ich 42 dní, aby 
malo mäso najlep$iu kvalitu a#predávajú ich 
pri hmotnosti okolo 2,5 kg. Okrem vají%ok 
teda ponúkajú zákazníkom aj %erstvú, chla-
denú kuracinu. Vrásky na tvári im v$ak teraz 
robí cena dová"aného kuracieho mäsa, ktorá 
klesla na 0,50 eura za kilo, tak"e sú nútení ís) 
a" „do mínusu“. Do pol roka by v$ak chce-
li otvori) vlastn& bitúnok na hydinu, a#preto 
dúfajú, "e toto je len prechodná situácia. 
Trus brojlerov&ch kur%iat spolu s#podstielkou 
spracúvajú na organické hnojivo pod zna%-
kou „Lieskovsk& granulovan& hydinov& trus“. 
Je vhodn& na zeleninu i# kvety a# pou"ívajú 
ho aj na zvy$ovanie podielu humusu v#pôde 
a#na zlep$ovanie jej $truktúry.

Darí sa aj predajni „Lies-
kovsk& farmárik“, ktorá za 
rok zdvojnásobila svoju 
plochu aj#ponuku. Zdvojná-
sobil sa tie" po%et zákaz-
níkov, ktorí sem neváhajú 
prís) na nákup nezriedka aj 
z# 200-kilometrovej vzdiale-
nosti. Rastúci záujem moti-
voval zorganizova) rozvozy 
po Slovensku – na v&chod 
aj na západ, a#tak k#ambu-
lantnému vozidlu pribudlo 
aj chladiarenské auto. Záu-
jemcovia z#men$ích farmár-
skych predajní pribúdajú 

a# u" dnes berú objednávky zo 45 predajní 
z#celého Slovenska. V#dru"stve plánujú pre-
daj roz$íri) aj o#formu e-shopu, len treba vy-
rie$i) spôsob, ako dopravi) %erstvé potraviny 
ku koncov&m zákazníkom. „Navy$e, nieko!-
ko hotelov a# re$taurácií v#okolí akceptovalo 
na$u cenu %erstvej hovädziny a#podarilo sa 
nám dosta) kvalitné potraviny aj do niekto-
r&ch $kôl a#$kôlok. Teda kone%ne aj tu budú 
môc) !udia jes) lokálne v&robky,“ pochválila 
sa Ing. M. Luptáková.

V#dru"stve v#Lieskovci veru obchodného 
ducha nezaprú a#nez!akli sa ani *al$ej v&zvy. 
Na hospodárskom dvore od februára 2020 
pribudol „Farm-servis“. Predaj(a ponúka 
$irok& sortiment spotrebn&ch materiálov pre 
men$ích po!nohospodárov – osivá, krmivá, 
fólie, sie)oviny, silá"ne plachty, náhradné 
diely, rôzne náradie, prostriedky osobnej 
ochrany a#mnoho iného. Okrem toho zabez-
pe%ujú aj predaj a#servis kardanov&ch hria-
de!ov, v$etk&ch v&konnostn&ch kategórií. 
Sta%í prís) a#objedna) si, hoci aj na mieru. Aj 
pre tento tovar chcú %oskoro zriadi) elektro-
nick& obchod.

Riadite!ka PD Lieskovec Ing. Martina 
Luptáková sa# te$í z# postupn&ch úspechov 
a#nazna%uje ich filozofiu: „prvoradé je udr"a) 
kvalitu, roz$irova) sortiment a# podporova) 
lokálnych v&robcov“. Chce uspokoji) svojich 
zákazníkov a#poskytnú) priestor pre miestnu 
men$iu produkciu. Napokon, rie$i) prvov&ro-
bu, spracovanie, predaj, distribúciu, marke-
ting, pritom neustále komunikova) so zákaz-
níkmi a#vym&$!a) stále nové inovatívne pro-
jekty, si vy"aduje nesmiernu energiu, fantáziu 
a#elán. A#to v#tomto podniku, ktorého du$ou 
je „Mana"érka roka 2019“, veru nech&ba.

KONTAKT
Po!nohospodárske dru"stvo 
Lieskovec
Hrádocká 2718
962 21 Lieskovec,
Riadite!ka: Ing. Martina Luptáková
Tel.: +421/ 45/ 5370 116
e-mail: pdlieskovec01@stonline.sk
www.pd-lieskovec.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 3#000 ha
Tr$by 2 974#351 eur
Po%et pracovníkov 58
Podiel $ivo%í&nej v!roby na celkov!ch tr$bách 57 percent

Na hospodárskom dvore pribudol Farm-servis pre men!ích ro"níkov.

Riadite"ka Ing. Martina Luptáková úspe!ne roz!iruje sortiment v#predajni 
„Lieskovsk$ farmárik“.

%ikovné &ienky v#mliekarni vyrábajú chutné v$robky.
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Agro-Racio vie,  
ako spestri! produkciu

Poh!ad spolo"nosti na 
po!nohospodárstvo 
a# rolu po!nohospo-

dárov sa mení. Cítia to aj 
v# spolo"nosti Agro-Racio, 
ktorá hospodári v# Liptove. 
Rastie dopyt po tradi"n$ch 
regionálnych potravinách, 
predov%etk$m z# ov"ieho 
mlieka, po jah&acine, %'av-
natej krehkej hovädzine, 
vají"kach od „%'astn$ch“ 
sliepok zobkajúcich trávu 
a# "ervíky na dvore. A# sú-
"asne, ak$ to paradox, 
vidie"ania prechádzajúci 
na mestsk$ %tandard (ivo-
ta, za"ínajú ma' problémy 
s#farmami, kde sa tieto dob-
roty produkujú.

„Akoby sú"asníci zabú-
dali, (e ka(dá minca má rub 
aj líce, (e ove"ky, kravi"ky 
a# prasiatka dávajú nielen 
mlieko a#mäso, ale sú"asne 
s#ním vzniká aj hnoj, (e po!nohospodári sa 
s#technikou do chotára, ktor$ obklopuje ob-
ce, dostanú len cez komunikácie pretínajú-
ce dediny,“ rámcuje sú"asnú spolo"enskú 
atmosféru typickú nielen pre Liptov, ale pre 
celé Slovensko riadite! Agro-Racio )ubomír 
Rakyta.

V#Agro-Raciu sú presved"ení, (e (ivot na-
pokon veci utrasie a#tak, ako sa vyliata rieka 
vráti po povodni do koryta, aj vidiek, mesto 
a#po!nohospodárstvo sa budú navzájom re%-
pektova', lebo sa vzájomne potrebujú.

Prestí( po!nohospodárov porastie t$m 
viac, "ím vä"%ia bude spätná väzba medzi 
pôdou, zvieratami a#produktmi, ktoré si !udia 
kupujú a#krajinou, v#ktorej (ijú. In$mi slovami, 
na zjedenie musí by' nielen samo jedlo, ale 
prí'a(livá musí by' aj krajina, v#ktorej ho po!-
nohospodári dorábajú.

V#Agro-Raciu u( na meniacu sa atmosfé-
ru doby zareagovali. Vidno to na sa skladbe 
pestovan$ch plodín i#na %truktúre (ivo"í%nej 
v$roby, ktorá posilní ponuku produktov tam, 
kde vznikli – na miestnom regionálnom tr-
hu. Ukazuje sa, (e finálnu produkciu nemusí 
klasick$ po!nohospodársky podnik robi' za 
ka(dá cenu vlastnoru"ne, ale jednoduch%ie 
je vyu(i' kooperáciu s#partnermi, ktorí spra-
cúvajú ov"ie mlieko alebo jato"ne zvieratá.

„V#Galovanoch chystáme do konca roku 
2020 otvori' predaj&u, kde by sme poskytli 
okrem vají"ok od sliepok z#ná%ho podstiel-
kového chovu aj mlie"ne a#mäsové v$robky. 
Na%imi partnermi sú známy sala% Krajinka, 
Liptovská mliekare& a# Agrodu(stvo Krivá. 
Spracúvajú mlieko a#zvieratá, ktoré boli do-
chované v# na%om priestore. Ide o# to, aby 
sme pod"iarkli pôvod potravín, to, (e sú pro-
duktom Agro-Racia, pripomenuli "erstvos', 
minimálnu uhlíkovú stopu a#pestovate!skú "i 

chovate!skú %ikovnos' !udí ná%ho regiónu,“ 
hovorí )ubomír Rakyta.

V# podstate sa tak v# staronovej podobe 
objavuje to, "o bolo v(dy pre Liptov v#ka(dej 
etape po!nohospodárstva a# potravinárstva 
v$voja typické – snaha o#sebesta"nos' a#pri-
rodzené spojenie celého v$robno-spraco-
vate!sko-obchodného cyklu. Ten sa rozvíjal 
pred kolektivizáciou i# po"as éry *tátneho 
majetku Liptovsk$ Mikulá% a#nachádza svo-
je vyjadrenie typické pre sú"asnos' aj dnes. 
Kon%tatujú to Vladimír Poliak a#*tefan Jani"i-
na, ktorí svoj profesionálny (ivot pre(ili v#"a-
soch pred aj po roku 1989.

Na "o teraz vsádzajú v#Agro-Raciu? Zá-

kladom ka(dého dobre fungujúceho po!no-
hospodárskeho podniku je pôda. Medzi pes-
tovan$mi plodinami porastie plocha krmovín, 
hrachu a#pohánky, ustúpi repka. Spestrenie 
je vyvolané snahou dosiahnu' harmóniu, 
symbiózu pestovan$ch plodín a#zárove& pre-
dáva' na trhu to, "o (iada spotrebite!. Ten 
sa chce stravova' zdrav%ie, preto napríklad 
Mlyn Tren"an uzavrel zmluvu na pestovanie 
pohánky. Osivári zasa chcú osivo +ateliny 
a#lú"nych tráv, preto(e "oraz viac po!nohos-
podárov sa pú%'a do obnovy trávnych poras-
tov. To nadiktovalo nové parametre rastlinnej 
v$roby.

Samozrejme, (e je tu snaha zlep%i' pro-
dukciu kvalitn$ch krmív pre vlastnú (ivo"í%nu 
v$robu. Ak chce Agro-Racio celoro"ne po-
núka' mliekar&am ov"ie mlieko, musí by' re-
produkcia oviec nastavená na 12 mesiacov 
roka. Základom je dobrá kondícia zvierat vy-
pl$vajúca nielen z#v$datnej zelenej pa%e, ale 
aj z# dostatku krmív mimo vegetácie, podo-
t$ka Tomá% Mo"áry, ktor$ mana(uje v#Agro-
-Raciu chov oviec a#dobytka.

V# ka(dej firme sa prehodnocuje vyu(itie 
kapacít. V# Agro-Raciu sa rozhodli o(ivi' aj 
chov o%ípan$ch. Mäso a#v$robky z#nich by 
ponúkli vo vlastnej predajni. Na severe Slo-
venska obsadili trhy po!ské v$robky, je naj-
vy%%í "as o(ivenou produkciou zvierat dosta' 
na trh potraviny, ktoré vyprodukovali miestni 
po!nohospodári. V# tom je záruka (ivota-
schopnosti a#sebesta"nosti celého regiónu.

Na podnikanie sa pritom ponúka ve!a 
mo(ností. Napríklad na jednom z#dvorov vo 
Svätom Krí(i bola v#tôni stromov ve!ká nádr( 
vody pripravená pre hasi"ov. Sta"ilo sa na 
&u pozrie' o"ami podnikavého hospodá-
ra a#dnes sa v#nej chovajú pstruhy, ke+ sa 
vyu(íva "istá prieto"ná voda privádzaná do 
pstruhového rybníka z# meliora"ného sys-
tému. Je to uká(ka toho, ako mo(no roky 
neproduktívny objekt premeni' na zdroj "er-
stvého rybacieho mäsa, ktorého zastúpenie 
na jedálnom lístku Slovákov je stále nízke.

O#tom, "i sa podniku darí, rozhodujú pre-
dov%etk$m !udia, ktorí v#&om pracujú. Tí "elia 
dvom zásadn$m podmienkam. Tou prvou je 
nevyspytate!né po"asie. Druhou sú ekono-
mické podmienky ur"ované vládnou agrár-
nou politikou. Tá by mala by' "itate!nej%ia, 
stabilnej%ia a#bez ve!k$ch prekvapení. Aj Ag-
ro-Racio si prenajíma pôdu od Slovenského 
pozemkového fondu. A# vôbec nepova(uje 
za normálne uprostred po!nohospodárske-
ho roka posiela' dodatky k#platnej nájomnej 
zmluve a# zvy%ova' nájomne 2,5-násobné. 
Podnik predsa nie je schopn$ adekvátne 
zvy%ova' objem tr(ieb.

Ak u( %tát h!adá zv$%enie príjmov, mal by 
si posvieti' na v%etk$ch producentov potra-
vín, aj na ve"ne nespokojn$ch mal$ch farmá-
rov, ktorí chcú vy%%ie podpory, ale spravidla 
svoju produkciu predávajú bez nále(itej cer-
tifikácie, ako(e z#dvora, zamestnávajú !udí na 
"ierno a#neodvádzajú %tátu nále(ité odvody.

KONTAKT
Agro-Racio, s.r.o.
Palugyaiho 896
031 01 Liptovsk! Mikulá" – 
Svät!#Krí$
Riadite%: Ing. &ubomír Rakyta
Tel.:+421/ 44/ 5541 326, 5570 283
e-mail: agro-racio@agro-racio.sk

V!mera po"nohospodárskej pôdy 3 878 ha
Po#et pracovníkov 78
Zisk po zdanení 38$687 eur

Chov oviec patrí k!prioritám "ivo#í$nej v%roby. Z&ava 'ubomír Rakyta riadite& 
Agro-Racio, Vladimír Poliak, jeden!z!troch zakladate&ov spolo#nosti a!Tomá$ 
Mo#áry, $éfzootechnik.

Jazierko, ktoré premenili na pstruhovú vodu. 
Z&ava!doprava 'ubomír Rakyta, (tefan Jani#ina, 
konate&, Vladimír Poliak, Majo Poliak a!Tomá$ Mo#áry.
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Slovo k!sú"a#i  
o!Najkraj"í chotár roka 2020
Po tom, !o sa v" roku 2019 prihlásilo 

do sú#a$e 14 po%nohospodárskych 
podnikov, sme sa te&ili na 20. ro!ník 

sú#a$e o" „Najkraj&í chotár na Slovensku“. 
Ukazuje sa toti$, $e u"nás pribúda &ikovn'ch 
hospodárov, ktorí pru$ne reagujú na potre-
by trhu a"ponúkajú nielen chutné vlastné po-
traviny, ale aj atraktívne slu$by na vidieku. 
Jednoducho, pridanú hodnotu nechávajú 
na vidieku. Pod%a !lenov hodnotiacej komi-
sie, ktorú tvoria zástupcovia Klubu po%no-
hospodárskych novinárov, Slovenskej po%-
nohospodárskej a" potravinárskej komory, 
Slovenskej agentúry $ivotného prostredia 
v" Banskej Bystrici, Slovenskej po%nohos-
podárskej univerzity v" Nitre, Agroin&titútu 
Nitra, &.p. a" Vidieckeho parlamentu, by si 
ocenenie zaslú$ili v&etci do jedného.

Za ostatn'ch devätnás# ro!níkov nav&tí-

vila komisia, ktorá hodnotí úrove( hospo-
dárenia, prístup podnikate%a k"starostlivosti 
o"pôdu a"zvieratá a"celkovo ku krajine a"jej 
obyvate%om, desiatky úspe&n'ch po%no-
hospodárov. Napriek tomu, $e ekonomické 

ukazovatele ich zatia% nevyná&ajú na prvé 
miesta v"rebrí!ku TOP Agro, ich práca si za-
slú$i pozornos# a" ich fortie% uznanie. )i u$ 
ide o"vä!&ie podniky, nad 500 hektárov, ale-
bo men&ie, !asto s"v'merou len pár hektá-

rov. Podstatné je nie!o iné. Láska k"tomuto 
povolaniu.

Vieme, $e ich práca nesmierne baví. Vie-
me, $e sa chcú a"majú !ím pochváli#. Aj to, 
$e aj ostatní chcú o"nich vedie# viac. Mladí 
aj star&í si zaslú$ia ocenenie a"v*aku za to, 
!o robia pre %udí, pre zvieratá aj pre prírodu. 
Ale v"tomto roku sme sa, $ia%, nemohli pre-
sved!i# na vlastné o!i, ako sa starajú o"svoj 
chotár. Zabránili nám v" tom bezpe!nostné 
opatrenia v"súvislosti s"pandémiou ochore-
nia COVID-19. Sú#a$ o"Najkraj&í chotár roka 
2020 sa preto neuskuto!nila. Veríme v&ak, 
$e na budúci rok sa u$ podarí zdokumen-
tova# prácu po%nohospodárov v"20. ro!níku 
sú#a$e o"Najkraj&í chotár roka 2021.

Ponúkame aspo( malú mozaiku t'ch, 
ktorí zasiahli srdce !lenov odbornej komisie 
v"uplynul'ch ro!níkoch.

Zelená kosba v!PPD Liptovská Tepli"ka.

SHR O#ga Apoleníková s!ove"kou na Sala$i v!Pru%ine.

&udovít Va$$ a!mladí ovocinári z!Bo$ácej.

Farmárka Gabika 'echovi"ová a!jej mak z!Jarnej.



International Seed Federation

!len

Seed is Life IS Dimenzio  
P!enica pre Slovensko

www.osivo.sk

 � plastická a univerzálna odroda p!enice 
ozimnej s jedine"nou kombinácia vysokej 
úrody, vysokej potravinárskej akosti 
a#v$borného zdravotného stavu

 � vynikajúce agronomické vlastnosti 
s#nadpriemernou úrodou v#intenzívnych 
podmienkach pestovania  
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Ro!ník – 1995/1996

Za!iatok sú"a#e charakterizoval mal$ po!et odvá#livcov zmera" si 
svoje sily v%podnikaní na pôde. Rebrí!ku iba 25 po&nohospodárskych 
firiem trónilo PD DEVIO Nové Sady (okr. Nitra) na !ele s%predsedom 
Ing. Ivanom Oravcom (v%sú!asnosti vedie dru#stvo Ing. Igor Jakubi!-
ka). Hoci v% tom !ase mnoho podnikov zaznamenalo 30-percentn$ 
pokles v$konnosti, v%Nov$ch Sadoch ju rozvíjali. Aj v'aka tomu, #e 
sa im podarilo udr#a" kontinuitu dru#stva zv$(ili produktivitu práce 
na jedného pracovníka zo 171-tisíc korún v% roku 1989 na 510-tisíc 
v%roku 1995.

Ro!ník – 1996/1997

Rebrí!ek úspe(n$ch tvorilo u# 100 po&nohospodárskych firiem a%na 
jeho !ele stálo Dru#stvo podielnikov Stro!ín (okr. Svidník) s%predse-
dom Jánom Senajom (dnes AGISS, s.r.o., Stro!ín – konate& Rasti-
slav Ile!ko). Dru#stvo zalo#ili vlastníci pôdy v%roku 1994 na troskách 
skrachovaného predchodcu z% iniciatívy starostu obce. Ke'#e nízka 
bonita pôdy nedávala záruku na dobré úrody, za!ali sa orientova" na 
chov hospodárskych zvierat. Zriadili o(ipáre) a%do priestorov b$valej 
granula!nej linky nas"ahovali jalovice. Neskôr zrekon(truovali kravín 
a%polo#ili tak základy úspe(ného chovu hovädzieho dobytka.

Ro!ník 1997/1998

Na !ele TOP 100 po&nohospodárskych firiem stálo Servisné dru#-
stvo ro&níkov, Rastislavice (okr. Nové Zámky) s%riadite&om Ing. Pav-
lom Klinkom (v% sú!asnosti PD Rastislavice – predseda Ing. Ján 
Grambli!ka). Dru#stvo vzniklo v% roku 1992 na troskách b$valého 
(tátneho majetku. Vtedy 48 vlastníkov pôdy za!ínalo z%ni!oho, po-
stupne odkupovali po&nohospodárske mechanizmy. Dru#stvo je 
úspe(né dodnes. Aj v'aka tomu, #e po zl$ch skúsenostiach a%po 
ve&kom sklamaní s odberate&mi si postavili vlastné sklady so zaria-
deniami na úpravu zrnín a darí sa im lep(ie.

Ro!ník 1998/1999

Najlep(í mana#ment v%tomto ro!níku bol z%Po&nohospodárskeho v$-
robno-obchodného zdru#enia SHR v%Mostovej (okr. Galanta). Jeho 
predseda Ing. Peter Horváth vtedy prezradil, #e (tyria súkromní ro&-
níci spojili svoje sily a%vsadili na pestovanie zeleniny a% in$ch plodín. 
Zahrani!né skúsenosti ich posúvali do budovania dodávate&sko-od-
berate&sk$ch vz"ahov v%obchode najmä so zeleninou. Kvalitnou !er-
stvou zeleninou zásobovali (aj zásobujú) trh, ve&kosklady, obchodné 
re"azce. Konate& zdru#enia Ing. Peter Horváth je v(ak presved!en$, 
#e silu znásobia iba v%spojení viacer$ch pestovate&ov zeleniny.

TOP Agro má u! 25 rokov
Sú"a# najlep(ích mana#mentov TOP Agro Slovensko vznikla v%!ase, ke' verejnos" zaznávala 
chlebové odvetvie, ke' sa rôzne politické skupiny sna#ili rozbi" vyspelú po&nohospodársku 

v$robu a%medzi po&nohospodármi za!ala prevláda" apatia. Novinári, ktorí sa v%tom 
!ase venovali dorábaniu potravín, sa%rozhodli podnieti" poctiv$ch ro&níkov k%sú"a#ivosti 

a%motivova" ich, aby sa sna#ili presved!i" verejnos", #e sa vedia postara" o%pôdu na vysokej 
odbornej úrovni, #e vedia dorobi" kvalitné mäso, mlieko, zrniny, olejniny aj krmoviny, ba aj 

zeleninu a%ovocie. Aj ke' podmienky neboli ru#ové, rok !o rok sa usilovali dokáza", #e majú 
dostatok gurá#e a%schopností popasova" sa s%problémami, ktoré ich gniavili. Absolútni ví"azi 

25 ro!níkov sú"a#e to svojimi aktivitami potvrdzujú.
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Ro!ník 1999/2000

Agrolet, s.r.o., Bratislava (u# neexistuje, lebo sa rozdelil na súkromné 
firmy v%krajoch) sa stalo absolútnym ví"azom sú"a#e. Riadite& spolo!-
nosti Ing. Daniel Svr!ek vtedy zdôraznil, #e letecké práce na poliach 
sú u#ito!né pre v(etk$ch po&nohospodárov. Spolo!nos" vlastnila 32 
lietadiel a%investovala aj do obslu#nej techniky, vybavenia letísk a%do 
v$roby mal$ch (portov$ch lietadiel. Lietadlá plnili granulovan$m hno-
jivom alebo ochrann$mi prostriedkami na zabezpe!enie zdravého 
porastu na poli. U# v% roku 1997 spolo!nos" za!ala podnika" aj na 
pôde. Neskôr pribudla aj #ivo!í(na v$roba.

Ro!ník 2000/2001

Mich-Agro *ari(ské Micha&any (okr. Pre(ov) sa ocitla na najvy((om 
stupni rebrí!ka TOP 100. Majite& spolo!nosti Ing. Jozef Fabián tvrdil, 
#e tajomstvom úspechu je chov kráv. Jeho dojnice s%vysokou ú#itko-
vos"ou mali pohodu v% rekon(truovan$ch schátral$ch budovách po 
b$valom skrachovanom dru#stve. Ke' za!ínal gazdova", prebral po 
b$valom dru#stve zvieratá s%dojivos"ou 2 700 litrov surového krav-
ského mlieka na dojnicu za rok. Po deviatich rokoch u# dávali po 
7%100 litrov mlieka za rok. +ia&, táto po&nohospodárska firma u# dnes 
neexistuje. Ku koncu roka 2009 ju zru(ili.

Ro!ník 2001/2002

Absolútnym ví"azom sú"a#e bola spolo!nos" Fructop, s.r.o., Ostratice 
(okr. Partizánske). Ovocné sady zalo#ili dvaja mladí po&nohospodárski 
in#inieri, ktorí získali predt$m skúsenosti v%zahrani!í. U# vtedy vedeli, 
#e #iaden ovocinár nezmô#e ve&a v%rokovaní s%obchodn$mi re"azcami. 
Viacerí producenti preto zalo#ili odbytové zdru#enie SK FRUIT, ktoré 
(etrí ka#dému ovocinárovi a# 70 percent !asu. Iniciátorom bol práve 
konate& Fructopu Ing. Milo( *ebo. V%Ostraticiach sa v$borne darí naj-
mä jablkám, ktoré spracúvajú aj na ("avy bez prídavku cukru.

Ro!ník 2002/2003

Generálny riadite& najúspe(nej(ej spolo!nosti HORDEUM, s.r.o., 
Sládkovi!ovo Ing. ,udovít Sleziak CSc. (dnes je konate& Ing. Patrik 
Války) vtedy !asto zdôraz)oval: „*etri" na osivách je (etrenie na ne-
správnom mieste.“ V%tom istom roku získali (&achtitelia zo Sládkovi-
!ova aj Zlat$ kosák za novú odrodu sladovníckeho ja!me)a Nitran. Aj 
'al(ie roky #ali úspechy za nové vy(&achtené odrody a%mnohé z%nich 
sú zapísané aj v%Listine registrovan$ch odrôd na Slovensku. A%pokia& 
ide o% tvrdenie, #e je hazard (etri" na osive, prax ukázala, #e je to 
pravda.

Ro!ník 2003/2004

SHR Mária Pintová z%Novej Strá#e pri Komárne si s%man#elom vybo-
jovali titul absolútny ví"az, aj ke' gazdovali na v$mere 200 hektárov 
po&nohospodárskej pôdy, ktorú v%minulom re#ime u#íval *tátny ma-
jetok Komárno. Ke' získali v%Novej Strá#i%pôdu re(tituenti, prenajali 
ju Pintovcom. K$m Ján Pint zúro!oval skúsenosti z%pôsobenia v%*tát-
nom majetku v%Zlatnej na Ostrove, Mária okrem iného dohliadala naj-
mä na ro&nícku kasu a%dodávate&sko-odberate&ské vz"ahy. Darilo sa 
im pri pestovaní zrnín, ale aj papriky. Hospodárenie o#ivili neskôr v$-
krmové o(ípané a%b$ky.

Ro!ník 2004/2005

Od prvého roku sú"a#e sa do nej zapájali aj spracovate&ské firmy. 
V%tomto ro!níku sa vy(plhal na najvy((iu prie!ku rebrí!ka najlep(ích 
Old Herol, s.r.o., Tren!ín. Konate& a%v$konn$ riadite& Ing. Jozef Rea 
(konate& doteraz) vtedy kon(tatoval, #e sa firme podarilo pokori" ve&-
kú !as" !ierneho obchodu s%liehovinami, !o potvrdzuje rast predaja 
takmer o%dve tretiny v%porovnaní spred dvoch rokov. Parlament toti# 
v%roku 2004 schválil nov$ zákon o%spotrebnej dani z%liehu a%liehovín. 
Teda zákon padol do úrodnej pôdy a%Old Herold zdvojnásobil zisk.
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Ro!ník 2005/2006

Na !elo najlep(ích mana#érov sa dostal Ing. Ivan Gombár, Agro-
-markt z%Dvorov nad +itavou (okr. Nové Zámky) – dnes Agro-Gombár, 
s.r.o. Ako skúsen$ mana#ér (pred rokom 1989 (éfoval mechanizácii 
v%JRD Dubník) za!al gazdova" na rodinnej pôde. Neskôr prevzal bar-
do)ovské dru#stvo, ktoré sa dostalo do konkurzu. Krok za krokom 
a%premyslene zúrod)oval 1%322-hektárov$ chotár. V%!ase, ke' pôdu 
za!al u#íva", boli polia zarastené trvácnymi burinami a%rozpadajúce 
sa strechy padali novému hospodárovi na hlavu. Po siedmich rokoch 
sa mu pôda odv'a!ila za starostlivos" v$bornou úrodou. V$sledkom 
sa te(il s%man#elkou a%celou rodinou.

Ro!ník 2006/2007

Rodinná firma MOGBI Hrachovo, s.r.o. (okr. Rimavská Sobota) vsa-
dila na produkciu mlieka u# pri svojom vzniku v%roku 1996. Aj napriek 
jeho cenov$m v$kyvom ich pod&a konate&ky Ing. Gabriely Králikovej 
doká#e mlieko roky u#ivi". V(etku !innos", najmä rastlinnú produkciu, 
podriadili v$robe krmív vo vysokej kvalite. „Svoju pe!a" na prospero-
vaní rodinnej firmy nechávajú najmä &udia,“ tvrdí Gabika, ako ju v(etci 
volajú. Aj v'aka nim sa firma nieko&kokrát za (tvr"storo!nú existenciu 
sú"a#e TOP Agro dostala do rebrí!ka najlep(ích. Pod&a nej sa sta-
rostlivos" o%teliatka neskôr vráti aj v%podobe kvalitného mlieka.

Ro!ník 2007/2008

Pre producentov spolo!nosti Mach Hydina Budmerice, s.r.o. (okr. Pe-
zinok) sú zahrani!né trhy v$zvou. Venuje sa najmä rozmno#ovaciemu 
chovu hydiny a%produkcii brojlerov$ch jednod)ov$ch kur!iat. Liahne 
konkurujú svetov$m renomovan$m firmám. Tento rodinn$ podnik u# 
viac rokov úspe(ne pôsobí na stredoeurópskom trhu a%pod&a proku-
ristu Zdenka Trauttmansdorf Weinsberga firme sebesta!nos" v%od-
chove a%chove rodi!ov zárove) zabezpe!uje produkciu dostato!né-
ho mno#stva vlastn$ch násadov$ch vajec.

Ro!ník 2008/2009

Znovuzrodené PD Krajné (okres Myjava) je uká#kou meniacich sa 
vz"ahov k%pôde a%k%po&nohospodárskej produkcii v%90-tych rokoch 
minulého storo!ia a%v%prvej dekáde 21. storo!ia. Pôdu z%pôvodného 
dru#stva za!ali obrába" (iesti podielnici najmä v'aka slu#bám dru#-
stva, ktorému zostali na pleciach dlhy a%"ahy exekútora. Podielnikom, 
ktorí za!ali vyu#íva" pôdu, i(lo najmä o% to, aby z% tejto !asti Myjav-
sk$ch kopaníc nezmizla po&nohospodárska v$roba. Seno z% lúk pre-
dávali chovate&om koní, ovocné sady !istilo stádo ove!iek. Inak ich 
pozornos" sa orientovala iba na rastlinnú v$robu.

Ro!ník 2009/2010

PD Pokrok, Ostrov (okr. Pie("any, od 29. 5. 2015 GRANELAM, a.s.) 
vyniesla na vrchol rebrí!ka osivárska v$roba. Vedenie na !ele s%pred-
sedom Ing. Jurajom Schuchmannom (na foto v&avo) vsadilo na nové 
technológie spojené s%vedou a%technikou a%vysoká kvalita produkcie 
pred!ila aj zahrani!ie. Spomedzi 1 200 sú"a#iacich po&nohospodár-
skych firiem na Slovensku sa dru#stvo stalo absolútnou (pi!kou aj 
v'aka zmene (truktúry v$roby. Posilnili produkciu osív a%obmedzili 
#ivo!í(nu v$robu. Na zachovanie genofondu si nechali 30 prasníc 
a%v%chove hovädzieho dobytka sa za!ali orientova" na v$krm tak, aby 
ro!ne odchovali 400 b$kov.

Ro!ník 2010/2011

Druh$krát sa na !elo rebrí!ka dostalo PD Pokrok, Ostrov (okr. Pie(-
"any – od 29. 5. 2015 GRANELAM, a.s.). Sved!í to o%stabilite firmy, 
ktorá má vykry(talizovanú v$robnú nápl). Dokon!ili a%spustili do pre-
vádzky komorovú su(iare) spolu s%príjmom, odlis"ovaním a%selekciou 
klasov osivovej kukurice. V'aka nej sa zv$(ilo spracovanie osív o%tre-
tinu. Nadväzujúcou investíciou je spracovanie druhotn$ch surovín – 
oklaskov na brikety. V%tom !ase boli jediní v$robcovia v%Európe.
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Ro!ník 2011/2012

Najlep(ím po&nohospodárskym podnikom sa stala spolo!nos" MM+J 
*amorín – Mlie!no (dnes Donau farm Padá), s.r.o.). Spolo!nos" patrí 
do skupiny Donau farm, ktorú zalo#ili dánski farmári. Generálny ria-
dite& Michael Houman vtedy tvrdil, #e disciplína, hmotná motivácia, 
v$konná technika a%nové technológie posúvajú firmu dopredu. Firma, 
ktorá sa venuje rastlinnej aj #ivo!í(nej v$robe, nezabúda na dohody 
so v!elármi, lebo jej &udia vedia, #e bez v!eli!iek a% ich ope&ovania 
mô#u o% v$born$ch úrodách iba sníva". Postrekova!e riadené GPS 
dodajú ka#dej piadi pôdy to, !o práve potrebuje.

Ro!ník 2012/2013

+ezlo najlep(ej spolo!nosti prevzal riadite& a%konate& spolo!nosti Ag-
ro Divízia, s.r.o., Selice (okr. *a&a) Ing. Jozef Mészáros. Spolo!nos" 
vznikla pretransformovaním sa z%dru#stva, ktoré sa rozdelilo na Agro 
divíziu a%ZOO divíziu. Vyu#ili európske peniaze napríklad na v$stavbu 
kotolne na spa&ovanie slamy, pri!om získané teplo vyu#ívajú na su-
(enie kukurice. Kúpili samochodn$ postrekova! najmä na boj proti 
kukuri!iarovi, preto#e kukuricu pestujú a# na polovici v$mery. Dobu-
dovali sklady a%mô#u uskladni" sedemtisíc ton zrnín a%od roku 2013 
bude slú#i" nov$ stroj na !istenie kanálov.

Ro!ník 2013/2014

Krásne a%chutné ovocie zo sadov spolo!nosti Danubius Fruct, s.r.o., 
Dunajská Lu#ná (okr. Senec) u# roky valcuje aj pulty nadnárodn$ch 
re"azcov. Spolo!nos", ktorá vyrástla z% malej rodinnej firmy, dnes 
ponúka kvalitné ovocie zo sadov a%neskôr skladov, bez ktor$ch sa 
ovocinárska firma nezaobíde. Aj deti poznajú jablká so zna!kou 
„Dobré jablká“. Ale aj iné druhy ovocia a%prírodn$ch ovocn$ch (tiav 
pln$ch potrebn$ch minerálov a%vitamínov. Konate& spolo!nosti Ing. 
Jozef Vozár je na dobré jablká hrd$. Modern$ ovocn$ sad na v$mere 
120%ha vydáva kvalitnú úrodu.

Ro!ník 2014/2015

Druh$krát po sebe sa ovocinárska spolo!nos" Danubius Fruct, s.r.o., 
Dunajská Lu#ná (okr. Senec) stala absolútnym ví"azom sú"a#e naj-
lep(ích mana#mentov TOP Agro. Jej zna!ku „Dobré jablká“ u# pozná 
celé Slovensko. Za 20 rokov vyrástla ovocinárska farma na 170 hektá-
rov, pribudla triediare) ovocia, klimatizované sklady, vlastné predajne 
a%dokázala sa presadi" aj v%obchodn$ch re"azcoch. Stabilné úrody do-
siahli v%sade aj v'aka kvapô!kov$m a%protimrazov$m závlahám a%za-
nietenosti, odbornosti a%disciplíne ovocinárov. Okrem ovocia ponúka 
spolo!nos" zákazníkom aj lisované ovocné ("avy a%su(ené ovocie.

Ro!ník 2015/2016

Tentoraz si na !elo rebrí!ka TOP 100 zasadlo dru#stvo Gemerpro-
dukt Valice, OVD, Rimavská Sobota. Jej zakladatelia predseda Ing. 
Franti(ek Tóth (na fotke) a%Ján Balogh vybudovali dru#stvo na zde-
vastovanej pôde a%na mieste spustnutého vinohradu. Vedeli, #e Va-
lická dolina má jedine!n$ terroir dan$ klímou a%zlo#ením pôdy bohatej 
na vápnik. Valické víno má svoje !aro, tak ako aj 25 druhov ovocn$ch 
(tiav, ktoré putujú do obchodov a%najmä k%de"om do (kôl. Pod jed-
nou strechou toti# nielen pestujú vini! a%ovocie, ale aj finalizujú, !o 
prospieva ekonomike dru#stva.

Ro!ník 2016/2017

Nová história spolo!nosti Agrospol, s.r.o., Michalovce sa za!ala písa" 
v% januári 2009, ke' sa jej majite&mi stali Nemci Daniel Kraus a% jeho 
otec Herbert. Po (tyroch rokoch spolo!nej práce na takmer (tyritisíc 
hektároch po&nohospodárskej pôdy v(ak otec zomrel a%opraty vzal do 
rúk syn Daniel. Ukazuje sa, #e ich chytil správne, !o potvrdzujú hospo-
dárske v$sledky, ktoré spolo!nos" vyniesli na !elo rebrí!ka TOP%100. 
Okrem rozsiahlej rastlinnej v$roby a%chovu hovädzieho dobytka bez 
trhovej produkcie mlieka prevádzkujú aj hotel v%Michlovciach.
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Ro!ník 2017/2018

Prv$krát si na najvy((í trón úspe(n$ch mana#érov zasadli a# dvaja 
predstavitelia absolútnych ví"azov. Rodinná spolo!nos" Agroma!aj, 
a.s., Krá&ová pri Senci (okr. Senec – predseda predstavenstva Ing. 
Juraj Ma!aj – v%strede) a%Agrospol, s.r.o., Michalovce (konate& Da-
niel Kraus – v&avo) získali rovnak$ po!et bodov. Ma!ajovci sú známi 
pestovatelia zemiakov a%tie od nich konzumuje ka#d$ druh$ Slovák. 
Súkromná spolo!nos" z%Michaloviec zase bodovala najmä kukuricou 
(z%1%450 ha zobrali priemerne a# po14 ton z%hektára) a%sójou.

Ro!ník 2018/2019

Najznámej(í pestovatelia zemiakov na Slovensku si Agroma!aj, a.s., 
Krá&ová pri Senci (okr. Senec) získava konzumentov aj kore)ovou ze-
leninou, cibu&ou, kapustou, paprikami a%melónmi. V$merou 5 500 ha 
je najvä!(ím pestovate&om zeleniny na Slovensku. Jej (éf Ing. Juraj 
Ma!aj prezrádza, #e on so súrodencami je u# (iestou generáciou Ma-
!ajovcov, ktorí hospodária v%katastri obce Krá&ová pri Senci. Dnes sa 
v(ak ich pôdne krá&ovstvo rozrástlo do viacer$ch katastrov. Nosnou 
plodinou sú zemiaky. Ich pestovaniu podriadili cel$ osevn$ postup.

25. ro!ník – 2019/2020

Franti(ek Szaxon, SHR, Zatín (okr. Trebi(ov) sa u# nieko&ko rokov 
umiest)uje v%tabu&ke TOP 100. Takisto aj rodinná firma SAXAGRO, 
s.r.o., ktorá vznikla v%roku 2002 po likvidácii dru#stva v%obci. A%hoci sa 
tentoraz Franti(ek Szaxon ako samostatne hospodáriaci ro&ník stal 
absolútnym ví"azom sú"a#e, tvrdí, #e za jeho úspechom treba vidie" 
celú jeho rodinu (man#elku Teréziu, synov Franti(ka, Petra a%Tomá(a 
s%rodinami). SHR aj s.r.o. pôsobia v%symbióze, preto#e vyu#ívajú je-
den strojov$ park, tie isté priestory aj &udí. A%to pri pestovaní krmovín, 
zeleniny, obilnín a%olejnín aj pri chove mäsového dobytka plemena 
Limousine.

V"znamné jubileum
Tohto roku uplynie 25 rokov, 
!o novinári zaoberajúci sa 
po"nohospodárstvom pripra-
vili prvé vyhodnotenie naj-
lep#ích po"nohospodárskych 
podnikov na Slovensku a$vy-
dali prvú ro!enku s$ názvom 
TOP Agro Slovensko. Ide 
o$ najstar#ie podujatie, ktoré 
vyhodnocuje najlep#ie ma-
na%érske v&kony. Sme dr%i-
te"mi ojedinelej tradície.

Za!ínali sme skromne. Prvá 
„topka“ z% roku 1995 nebola 
vlastne ani klasick$m reb-
rí!kom top sto mana#men-
tov, ale skôr v$ber elitn$ch 
25%podnikov. -asopis zosku-
pil základn$ kme) novinárov, 
pre ktor$ch bolo po&nohospo-
dárstvo takou istou #ivotnou 
vá()ou ako pre sam$ch po&-
nohospodárov. Bolo to obdo-
bie, ke' sa chlebové odvetvie 
dostalo na perifériu spolo!-
nosti i%médií a%na mu(ku si ho 
brali len v% súvislosti s% dotá-
ciami, ktoré sa pova#ovali za 
zbyto!ne vyhodené peniaze 
da)ov$ch poplatníkov.
Chceli sme spravodlivej(í 
poh&ad na t$ch, !o dorába-
li chlieb a% starali sa poctivo 
o%krajinu. H&adali sme spôsob, 
ako bez nad.#ania komuko&-
vek, !i ide o%dru#stvo, rodinnú 
farmu, akciovku !i esero!-
ku, oceni" (pi!kov$ mana-
#érsky v$kon. V% spolupráci 
s% V$skumn$m ústavom eko-
nomiky po&nohospodárstva 
a% potravinárstva v% Bratislave 
sa zrodil model vyhodnoco-
vania, ktor$ bral do úvahy pri-
pomienky sú"a#iacich. Sú"a#, 
ktorú si zobrali pod patronát 
ministri po!núc Petrom Ba-
com a% pokra!ujúc v(etk$mi 
jeho nástupcami, preveril !as.

Spome)me si na t$ch, !o stáli 
pri zrode a%zvä!(a vydr#ali ce-
lé (tvr"storo!ie. Poznáte ich 
tváre aj prácu: So)a Ludvi-
ghová, Jana Jank/, Lora Dob-
rucká, Ladislav Szilvási, Jozef 
Sedlák. Niektorí sa !asom 
vytratili, ako Jozef Dukes, iní, 
!o po sebe zanechali dobrú 
spomienku, u# nie sú medzi 
nami, ako Michal *trbák, Sta-
nislav Bar!ák !i Milan Maloch. 

K% práci sa pridal aj stredn$ 
genera!n$ prúd Milan Deb-
nár, Malvína Gondová, Martin 
Jur!o, Vladimíra Debnárová 
a% 'al(í. A% je tu aj mladá ge-
nerácia Juraj Huba !i *tefan 
*!ecina.
Nemô#eme nespomenú" rolu 
VÚEPP a%jeho riadite&ov – Gej-
zu Blaasa, *tefana Budaya, 
v% ostatn$ch rokoch *tefa-
na Adama, ako aj analyti!ky 
Zuzany Chrastinovej. Bez nich 
by nebolo TOP Agro Sloven-
sko. Rovnako oce)ujeme prí-
kladnú spoluprácu so samo-
správami, SPPK i%'al(ími.
TOP Agro nám umo#nilo by" 
v%úzkom kontakte s%po&nohos-
podármi, farmármi, vedcami, 
búra" m$ty a%za#ité predstavy 
o%po&nohospodárstve, (íri" re-
álne informácie v%matersk$ch 
médiách o% r$chlo sa% menia-
com odvetví vyu#ívajúcom 
najmodernej(ie technológie.
TOP Agro Slovensko je viac 
ne# podujatie novinárov, je to 
ná( spolo!n$ podnik s%po&no-
hospodármi, farmármi, rezor-
tom, podujatie, ktoré sa usilu-
je by" zrkadlom zobrazujúcim 
na(e spolo!né sna#enie lep-
(ie hospodári" na pôde. T$m 
tvori" lep(iu a% kraj(iu krajinu 
pre #ivot v(etk$ch obyvate&ov 
Slovenska.

Ka!d" rok sa uskuto#$uje slávnostné vyhodnotenie sú%a!e Top Agro 
v&niektorom kúte Slovenska. V&príjemnom prostredí ú#astníci preberajú 
ocenenia, ich du'u obohatí krátky kultúrny program a&neskor'ie pri chutnej 
ve#eri a&dobrom vínku majú mo!nos% sa a! do neskor"ch ve#ern"ch hodín 
porozpráva%, vymeni% si skúsenosti a&informácie.
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Jozef Urminsk!: TOP Agro dáva u! 
25 rokov "ancu posúva# sa dopredu
Jediná po!nohospodárska 

spolo"nos#, ktorá spolupracuje 
s$Klubom po!nohospodárskych 

novinárov (KPN) nepretr%ite celé 
&tvr#storo"ie, je Po!nohospodársko-
podielnické dru%stvo (PPD) Pra&ice so 
sídlom v$Jacovciach. Z$toho ho 24 rokov 
viedol Ing. Jozef Urminsk'. Dru%stvo 
sa nielen%e ka%doro"ne zapájalo do 
sú#a%e TOP Agro, ale nieko!kokrát sa 
umiestnilo v$rámci nej v$rebrí"ku svojej 
kategórie na popredn'ch miestach. U% 
vy&e roka má dru%stvo nového predsedu, 
ktor' pokra"uje v$smerovaní tak, ako to 
vyt'"ilo predstavenstvo pred viacer'mi 
rokmi.

Pán Urminsk!, va"e dru#stvo 
nevynechalo ani jeden ro$ník sú%a#e 
TOP Agro. &o Vás motivovalo zapája% 
sa do nej?
Jednou z$ambícií podnikate!ov 
v&eobecne, teda aj podnikate!ov na 
pôde, by malo by# nielen nap()a# kasu, 

ale najmä – porovnáva# sa s$in'mi. 
Ak toti% podnikate! vie, kde sa jeho 
firma nachádza, aká je v$porovnaní 
s$firmami s$podobn'm "i toto%n'm 
predmetom podnikania, mô%e sa 
zlep&ova# a$posúva# dopredu. *i%e je 
to motivácia plná in&pirácie. Túto &ancu 
dal slovensk'm po!nohospodárskym 
podnikom, rodiacim sa súkromn'm 
farmárom "i vznikajúcim rodinn'm 
farmám Klub po!nohospodárskych 
novinárov práve sú#a%ou TOP$Agro 
Slovensko. Rozhodnutie KPN 
v$roku 1995 zorganizova# sú#a% pre 
po!nohospodárske mana%menty 
umo%nilo po!nohospodárom bez oh!adu 
na formu podnikania porovnáva# sa. 
Od za"iatku bola zmysluplná a$pra&ické 
dru%stvo nechcelo túto v'zvu zahodi# 
za hlavu. Ke+%e pravidlá sú#a%e 
vypracoval a$v'sledky podnikania 
spracúva V'skumn' ústav ekonomiky 
po!nohospodárstva a$potravinárstva 
v$Bratislave, je záruka, %e rebrí"ek 

úspe&n'ch je objektívny. Ke+ sme 
sa zapájali do prvého ro"níka sú#a%e 
s$v'sledkami hospodárenia za rok 1995, 
"lenom predstavenstva dru%stva som 
povedal: „To nie je iba porovnávanie 
sa s$najlep&ími v$rámci Slovenska, ale 
vnímajme to ako h!adanie vnútorn'ch 
rezerv. Zdôraznil som, %e je to aj 
najlacnej&í marketingov' nástroj na 
reklamu "innosti dru%stva. Za investície 
do ú"asti v$sú#a%i a$informácie o$podniku 
v$samotnom "asopise v$za"iatkoch vo 
v'&ke 20-tisíc vtedy slovensk'ch korún 
(dnes 600 eur – "o je vlastne menej) malo 
dru%stvo v$sloven"ine aj v$angli"tine 
365 dní v$roku reklamu o$svojej "innosti. 
Skuto"nos# ukázala, %e to zvidite!nenie 
bolo pre dru%stvo prínosom.

Práve takáto reklama vám priniesla aj 
zaujímavú skúsenos%...
Áno, obrátilo sa na nás slovenské 
ve!vyslanectvo v$Aténach, %e by od 
nás chcel grécky podnikate! kúpi# 
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ovos, ktor' sme vtedy pestovali. 
Prekvapilo nás to a$chceli sme vedie#, 
odkia! sa o$nás dozvedeli. Odpove+ 
znela: „Z$ro"enky TOP Agro.“ Sám 
"asopis nám teda umo%)oval h!ada# si 
nov'ch obchodn'ch partnerov. Najmä 
na Slovensku. Tak%e dru%stvo celé 
to &tvr#storo"né obdobie pova%uje 
ú"as# v$sú#a%i a$ro"enke TOP$Agro 
za normálny marketingov' nástroj. 
V$podnikaní toti% v%dy platí, %e nemá 
v'znam bra# si príklad z$priemern'ch 
alebo podpriemern'ch, porovnáva# sa 
treba s$nadpriemern'mi a$&pi"kov'mi 
a$pokú&a# sa ich dohna#. Len vtedy 
bude slovenská ekonomika a$v$na&om 
prípade slovenské po!nohospodárstvo 
napredova#. To sme hne+ pochopili. 
Dru%stvo v$roku 1994 re&trukturalizovalo 
svoju v'robu a$za"ali sme posil)ova# 
pomocnú v'robu v'robou k,mnych 
zmesí. Prakticky sme obchodovali 
s$cel'm Slovenskom a$na&e postavenie 
v$rebrí"ku najlep&ích nám dávalo a$dáva 
poves# bonitnej a$spo!ahlivej firmy. 
Pozitívne sa to prejavilo pri nákupe 
surovín alebo tovarov. Nikdy nám ná& 
dodávate! nepovedal, %e tovar predá iba, 
ak dopredu za) zaplatíme.

Ako vnímate v!voj slovenského 
po'nohospodárstva za toto 
"tvr%storo$ie?
Obdobie do roku 2000 – 2004 
pova%ujem vcelku za progresívne. 
Po!nohospodárstvo e&te bolo 
v$povedomí &tátu. I$ke+ nie v%dy, 
ale vä"&inou zostávalo prioritou 
vlády a$úmerne tomu napriek ve!k'm 

starostiam s$naprávaním nespravodlivostí 
vo vz#ahu k$pôde a$k$majetku dru%stiev, 
mu spolo"nos# venovala aj pozornos#. 
Ale potom sa karta obrátila. Pri vstupe 
do EÚ sme nevyu%ili príle%itos#, 
ktorú nám tento krok mohol da#. 
V$prístupovej zmluve Európska únia 
zdôraznila, %e nás finan"ne podporí, 
ak tieto zdroje vyu%ijeme na +al&iu 
re&trukturalizáciu a$zefektívnenie 
slovenského po!nohospodárstva a$na 
usporiadanie vlastníckych vz#ahov 
k$pôde s$jedin'm cie!om: zachova# 
osídlenie a$zamestnanos# na vidieku 
cez aktívnu po!nohospodársku 
a$potravinársku v'robu. Domnievam 
sa, %e sme túto obrovskú príle%itos# 
nepochopili a$nepretavili do 
konkrétnych kon&truktívnych krokov. 
A$v'sledok? Postupne sme sa stali 
"ist'mi dovozcami hotov'ch potravín 
a$"ist'mi v'vozcami suroviny do b'valej 
európskej pätnástky. A$to je na &kodu 
slovenského po!nohospodárstva aj 
vidieka. Skúsenosti a$poznatky ukazujú, 
%e podniky, ktoré pochopili obsah 
prístupovej zmluvy, to aj premietli do 
svojej "innosti tak, %e udr%ali intenzívnu 
rastlinnú aj %ivo"í&nu v'robu a$rozvinuli aj 
pomocnú "i pridru%enú v'robu.

K(tak!m firmám sa radí vlastne aj PPD 
Pra"ice so sídlom v(Jacovciach.
Iste. Je v&ak na &kodu veci, %e to 
nepochopili politické zoskupenia, ktoré 
tvorili vládu po"as t'chto 25 rokov. 
Spravovali na&u krajinu tak, %e doviedli 
slovenské po!nohospodárstvo do 
systémovej krízy. Domnievam sa, %e 

by sa mali prija# opatrenia na princípe 
zásluhovosti. Mal by sa kone"ne vytvori# 
mechanizmus podpory z$európskych 
aj domácich zdrojov v$prospech 
tvorby pridanej hodnoty. Nie je predsa 
myslite!né, aby podstatu %ivo"í&nej 
v'roby a$s"asti i$&peciálnej zabezpe"ovali 
vo ve!kej miere iba stredne ve!ké 
po!nohospodárskej firmy. Ch'ba tu 
potenciál mal'ch podnikate!ov na pôde. 
To je chyba. Takto sa vidiek nerozvíja 
komplexne. Súbe%ne ch'ba i$adekvátna 
spracovate!ská základ)a.

Mnohí v"ak vedia a(tvrdia, #e #ivo$í"na 
v!roba je náro$ná a(v(sú$asnej 
ekonomickej situácii je jednoduch"ie 
pestova% iba pár ve'kotoná#nych 
plodín.
A$s"asti majú pravdu. Je to v&ak 
otázka nastavenia strategick'ch cie!ov. 
O$zvy&ovanie produkcie nebol ani nie 
je záujem. Myslím si v&ak, %e slovenské 
po!nohospodárstvo sa má zamera# na 
to, "o slovenská republika potrebuje 
pre svoju sebesta"nos# a$potravinovú 
bezpe"nos#. To, "o sa vyrába doma, 
"o sa spracúva doma sa dvakrát 
ráta. Namieste je otázka: pre"o sa 
neuplat)ovali podporné mechanizmy 
za posledn'ch 10 – 15 rokov tak, aby 
prispeli k$rie&eniu tohto handicapu? 
Ve+ nie sme sebesta"ní v$produkcii 
hydiny a$dová%ame pribli%ne 50-tisíc 
ton brojlerového mäsa z$*íny, Brazílie "i 
z$Po!ska. Nie sme sebesta"ní v$produkcii 
brav"ového mäsa, z$vlastnej produkcie 
pokr'vame len 40 percent slovenskej 
potreby. Obdobná situácia je aj pri 
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hovädzom mäse, pri ovocí a$zelenine. 
Na druhej strane sa na&a potravinárska 
p&enica spracúva v$Rakúsku a$Nemecku 
na bioetanol a$spätne zhruba 30 percent 
pekárensk'ch v'robkov sa ponúka 
slovenskému spotrebite!ovi vo forme 
„nedope"kov“, ktoré sa dová%ajú 
zo zahrani"ia. Predsa za to nemô%e 
farmár! Za to je zodpovedn' &tát! 
Nemusíme chodi# +aleko a$nemusíme 
sa porovnáva# s$Rakúskom ani 
s$Nemeckom. Porovnajme sa s$*eskou 
republikou. Tam sa za posledn'ch 10 – 
12 rokov vytvoril mechanizmus podpory 
diametrálne odli&n' od slovenského. 
Je +aleko zásluhovej&í a$viac motivuje. 
Svojim spôsobom obmedzuje "eského 
podnikate!a venova# sa len v&eobecnej 
rastlinnej v'robe a$posúva ho aj 
k$%ivo"í&nej v'robe, k$ovocinárstvu, 
zeleninárstvu, vinohradníctvu "i 
k$pomocnej v'robe. Na Slovensku to tak 
nefunguje.

Svoj aktívny profesionálny #ivot ste 
ukon$ili pred viac ako rokom. Ale 
srdcom ste stále v(po'nohospodárstve. 
Svoje skúsenosti zúro$ujete v(radách 
materskému dru#stvu, ktoré ste 
úspe"ne viedli 28 rokov. Párkrát ste 
mali pocit, #e po'nohospodárstvo 
nielen#e pre"'apuje na mieste, ale 
upadá. Nemáte tak trochu pocit, #e sú 
to zmarené roky?
V$%iadnom prípade. Sta"í len porovna# 
sú"asné postavenie dru%stva s$d)om 
za"iatku transformácie (28. február 
1993). My sme za t'ch 27 rokov pôvodné 
dru%stvo ekonomicky posilnili. Vyrovnali 
sme v&etky staré záväzky k$obciam, 
&tátu aj bankám, dorie&ili sme postavenie 
"lenov aj podielnikov a$dru%stvo sa 
majetkovo posilnilo.
Vyrie&ili sme aj vz#ahy k$b'val'm 
spolo"n'm podnikom, ktor'ch bolo 
dru%stvo "lenom – Agrochemick' podnik, 
Agrostav "i Spolo"n' podnik %ivo"í&nej 
v'roby. Na druhej strane sme urobili 
viaceré akvizície, vyu%ili sme fenomén 
odbytov'ch a$obchodn'ch dru%stiev. 
To znamená, %e dru%stevníci urobili 
v$zlo%it'ch podmienkach kus tvrdej 
poctivej roboty. Tak%e, ke+ sa obzrieme 
dozadu, zistíme, %e sme vyorali hlbokú 
brázdu.

Nemohla by% tá brázda hlb"ia?
Mohla. Ale to by tí, "o spravovali 
&tát, museli viac chápa# slovenské 
po!nohospodárstvo. Najmä v$posledn'ch 
10 – 12 rokoch, ke+ sa vlastne podpora 
odklonila od hlavného cie!a zachova# 
zamestnanos# a$osídlenie na vidieku cez 
cielenú a$prísne zásluhovú podpornú 
politiku. Príkladom je tak'to fakt: ke+ 
som v$roku 1991 preberal dru%stvo, 
pracovalo v$)om 600 !udí. Sto z$nich 
zamestnávala pridru%ená v'roba. Ke+ 
sme chceli udr%a# a$zve!adi# firmu, 
museli sme re&trukturalizova# v'robu 
v$súlade s$nov'mi podmienkami 
podnikania na pôde. Zefektívni# rastlinnú 
aj %ivo"í&nu v'robu, lebo v$roku 1993 sa 
liberalizovali ceny, obrovsky vzrástli ceny 
vstupov do po!nohospodárstva, ceny 
hnojív, chémie aj osív sa nieko!kokrát 
zv'&ili, len%e v'stupy, teda ceny 
po!nohospodárskych produktov (mlieka, 
mäsa aj plodín) nekopírovali rast vstupov 

a$cenové no%nice sa roztvárali. Udr%a# 
sa znamenalo racionalizova# v'robné 
procesy cez technick' a$investi"n' 
rozvoj. A$to v$praxi znamenalo s$lep&ou, 
drah&ou a$v'konnej&ou technikou 
a$s$menej !u+mi zabezpe"ova# rastlinnú 
a$%ivo"í&nu v'robu. Zárove) bolo treba 
h!ada# mo%nosti, ako !udí zamestna#. 
A$tak sme v$roku 1994 vsadili na 
pomocnú v'robu cez v'robu k,mnych 
zmesí a$od roku 1994 dodnes vyrobilo 
dru%stvo viac ako 100-tisíc ton k,mnych 
zmesí. V$re"i "ísel – vytvorilo produkciu 
za viac ako miliardu slovensk'ch korún, 
alebo 35 miliónov eur. V$priestoroch 
uvo!nen'ch zastaran'ch kravínoch sa 
produkuje viac ako 700 ton brojlerov 
ro"ne. Obdobne sme dali príle%itos# 
súkromn'm firmám. Ponúkli sme im do 
prenájmu dubiózny majetok dru%stva 
a$vytvárajú tam hodnoty – v$drevárskej 
v'robe pracuje 42 !udí. Na +al&om majeri 
rozvíjajú uhlíkovú v'robu a$zamestnávajú 
5 !udí. Inde podniká rodina, ktorá má 
plastovú v'robu. Pritom sme sa takisto 
mohli rozhodnú#, ako to urobili mnohí, 

teda jednoducho majetok odstavi#. Ak sa 
porovnáme s$Po!skom, Ma+arskom "i 
*eskom, kde boli pred transforma"n'm 
procesom rovnaké podmienky, vidíme %e 
tam urobili vä"&ie progresívne kroky ako 
na Slovensku. Pritom slovenskí farmári 
nie sú hlúpej&í, len podmienky majú 
hor&ie. Nestoto%)ujem sa s$tézou, ktorú 
si osvojili slovenskí národohospodári, %e 
priame platby majú slú%i# na dorovnanie 
príjmov. To, "o ide zadarmo, nestojí 
za ni"! Teda, ka%dá koruna platby 
z$európskych pe)azí aj z$národného 
rozpo"tu musí by# viazaná na ur"itú 
zásluhovos#. Nie je predsa myslite!né, %e 
podniky so silnou rastlinnou, %ivo"í&nou 
aj pomocnou v'robou majú na jedného 
zamestnanca zhruba iba osemtisíc 
eur dotácií. Ale ten zamestnanec musí 
vytvori# 18-tisíc eur pridanej hodnoty, 
aby firma %ila. Na Slovensku sú v&ak 

podniky, kde sú dotácie od 15- do 
25-tisíc eur na jedného zamestnanca. 
Len%e tam sa nerobí %iadna &peciálna 
v'roba, %ivo"í&na ani pomocná v'roba. 
To pod!a m)a nepriná&a &tátu adekvátnu 
návratnos#.
A$e&te si pomô%em porovnávacím 
príkladom. Za posledn'ch 10 – 15 rokov 
*eská republika urobila v$rozhodujúcej 
miere druhú etapu re&trukturalizácie 
%ivo"í&nej v'roby. K'm v$90-tych rokoch 
rekon&truovali pôvodné stavby na vo!né 
ustajnenie s$dojár)ami, za posledn'ch 
10 – 15 rokov to inovovali v$druhej 
etape tak, %e postavili nové kravíny, 
skladovacie priestory, ktoré vybavili 
modernou technológiou druhej generácie. 
K'm predt'm chovali povedzme 800 
dojníc na troch farmách, dnes majú ten 
ist' po"et na jednej farme. Podstatne 
zv'&ili produktivitu práce, zlacnili v'robu, 
zefektívnili odbyt. Na Slovensku sa to 
zvä"&a nedialo. Tu sa vyu%ilo promile 
ponúkan'ch &ancí v$porovnaní s$*eskom. 
A$dnes sa "udujeme, %e be%ia rôzne 
korup"né kauzy.

&o vás najviac trápi?
Nie je seriózne, %e v$súvislosti 
s$COVID 19 sa v&etk'm +akovalo, len 
po!nohospodári sa opomenuli. A$pritom 
bez oh!adu na mimoriadnu situáciu 
oni dorábali potraviny – mlieko, mäso, 
vajcia ... Museli k,mi# zvieratá, doji# 
dobytok, zabezpe"i# sejbu plodín aj 
o&etrenie porastov, aby bolo "o jes# 
aj po uplynutí mimoriadnej situácie. 
A$aby sme nemuseli základné potraviny 
dová%a# vo vä"&om mno%stve, ako 
teraz. Nikto si neuvedomil, %e farmu 
nemo%no na dva t'%dne "i mesiac 
odstavi# tak, ako automobilky. Nikto si 
to neuvedomil aj preto, lebo obchody 
boli stále plné. Ale dokedy? Ak by 
boli hranice zatvorené dlh&ie, mo%no 
by mnohí pochopili a$pri&li k$záveru, 
%e dorába# si to najnutnej&ie musíme 
predov&etk'm doma.

Jozef Urminsk! so sú"asn!m predsedom dru#stva v$Pra%iciach Marianom Cikatricisom.
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A!"o robi#? Ni" iné len sa zapoji# 
do svetového diania aktívnej$ie. 
Nemô%eme len pasívne vy"káva#, 
"o nám Európa dá.
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Ján Plesník  
posunul Slovensko 

do!pozornosti svetovej vedy
Pred 95 rokmi sa 23. apríla 1925 na 

kopanici Hlavá! ne"aleko Krajného 
narodil ro#níkom Martinovi a$Katke 

Plesníkovej najmlad%í syn Ján. Budúci 
priekopník modernej slovenskej vedy – 
zootechniky a$genetiky – mal kruto-drsné 
a$ predsa krásne detstvo chlapca z$ my-
javsk&ch kopaníc. Vá%nivo ma#oval. Ke" 
dospel, umenie, vedu a$dorábanie chleba 
pova'oval za k#ú! k$dobrému 'ivotu. Ako 
riadite# ústavu otvoril v$roku 1980 ojedine-
lú galériu obrazov a$sôch tam, kde by to 
nik ne!akal. Rovno v$susedstve laboratórií 
a$farmy, kde vedci skúmali a$prená%ali em-
bryá dobytka.

Vtedy 55-ro!n& mu', jeden z$ dvoch 
slovensk&ch po#nohospodárskych akade-
mikov, nosite# %tátnej ceny za vedu a$v&-
skum, si mohol dovoli( neuverite#nú ume-
leckú v&strednos(. Komunistická vrchnos( 
by mu tento kúsok bola vari aj prehltla, 
len'e Plesník predstavil na v&stave nielen 
diela Jána Kulicha, Tibora Bártfaya, ale aj 
re'imom nezná%aného a$prenasledované-
ho maliara a$sochára Andreja Rudavského. 
Jeho diela provokovali a$do neprí!etnosti 
rozzúrili ideologického tajomníka )udovíta 
Pezlára, ktor& 'iadal Plesníkovu hlavu.

Tvrdohlav& kopani!iar mal %(astie, za-
stal sa ho prv& mu' %tátostrany na Sloven-
sku Jozef Lenárt. O$*om vládne predstava 
ako u$suchárovi, skôr ustráchanom a$ la-
vírujúcom ne' rozhodnom komunistickom 
politikovi. Mo'no aj preto, 'e Gustáv Hu-
sák ho na jar roku 1968 nazval politickou 
trasorítkou. Bol to v%ak Lenárt, b&val& 
ba(ovec, ktor& si uvedomoval, 'e bez mo-
dernej vedy a$v&skumu sa Slovensko ne-
pohne vpred.

Plesník mal skvel& rozpráva!sk& dar, 
schopnos( jednoducho, ro#nícky jadrne 
vystihnú( podstatu akejko#vek zlo'itej ve-
ci. Preto v$ %es(desiatych rokoch mladé-
ho profesora predná%ajúceho na katedre 
%peciálnej zootechniky milovali %tudenti 
nitrianskej vysokej %kole po#nohospodár-
skej. Nebol to nezá'ivn&, nudn& pedagóg 
drmoliaci pou!ky zo skrípt, ale podkut& 
teoretik a$praktik zárove*, jeden z$tisícok 
íre!it&ch ro#níckych synov, mu' s$ impo-
zantnou %portovou postavou, !o vedel 
svojím príkladom strhnú( talentovan&ch 
rovesníkov k$ pozoruhodn&m vedeck&m 
v&konom.

Po!as prvej svetovej vojny padol Ples-
níkov otec do ruského zajatia, kde ho nau-
!ili vynikajúco hra( %achy. Aj syn bol skve-
l& stratég a$ taktik, a$ to aj na %achovnici 
politiky, kde sa rozhodovalo o$budúcnosti 
vedy. Na za!iatku %es(desiatych rokov sa 

mu podarilo presved!i( vysok&ch hodnos-
tárov strany, 'e krajina potrebuje rozvíja( 
po#nohospodársku vedu komplexne a$v&-
znam Nitry, kde u' dobre fungovala vyso-
ká %kola, by narástol vybudovaním mo-
derného ústavu zootechniky a$genetiky.

Ako sa mu to vlastne podarilo, pocho-
píme, ke" aspo* letmo priblí'ime jeho 'i-
votnú cestu. Od detstva ju nap+*ali drama-
tické zápletky a$ne!akané rozuzlenia. V$je-
ho 95-tich, nie márne pre'it&ch rokoch, sa 
zra!í v%etka k#ukatos( slovenského 'ivota 
po!as prvej ,eskoslovenskej republiky, 
Slovenského %tátu, obnovenej ,eskoslo-
venskej republiky a$ve#k&ch zvratov, kto-
ré priniesli roky 1948, 1968 a$1989. V'dy 
bezpe!ne smeroval k$ hlavnému cie#u, 
vymani( Slovensko zo zaostalosti – hos-
podárskej a$kultúrnej. Spolu s$generáciou 
vynikajúcich povojnov&ch vedcov podával 
dôkaz, 'e ná% !lovek má talent a$schop-
nosti ako hociktor& in& Európan.

Vzdelanie ako vy!!í princíp
E%te aj vo vysokom veku je Plesník !ul& 

mu' s$ bohatou striebornou hrivou. Cho-
dí vzpriamene, v$ o!iach mu hrajú veselé 
ohní!ky a$stále si dovo#uje %ibalstvá. Ke" 
na nedávnych parlamentn&ch vo#bách 
vhodil lístok do urny, zavtipkoval pred vo-
lebnou komisiou: „Viete, 'e som u' zabu-
dol, komu som vlastne dal hlas?“ Len'e 
pamä( mu stále dobre slú'i, vie koho volil, 
jediné, !o ho zrádza, je sluch. Ka'd& de* 
ve#a !íta, a$ bez okuliarov! Bol upe!en& 
z$dobrého cesta.

Ako %tvorro!né die(a sa hral na 'en-
ca, zaujat& kosbou spadol do studne 
a$takmer sa utopil. Od %iestich rokov pásol 
kravy a$ triasol sa strachom, aby mu la!-
né zvieratá neodbehli z$ chudobnej pa%e 
na brie'koch do %(avnatej kapusty. To by 
bol doma v&prask! -kola sa zdala chlap-
covi „ved#aj%ou zále'itos(ou“, na vlastné 
u%i po!ul, ako u!ite# s$kaplánom vyhlásili, 
'e ve#a rozumu nepochytil. Znechuten& 
v$druhej triede me%tianky prepadol.

Ako trojro!nému mu obaja rodi!ia 
odi%li na zárobky do Ameriky. Vtedy ho 
vychovávali str&ko a$star& otec. Ke" sa po 
piatich rokoch rodi!ia vrátili, nespoznával 
ich. Mama, rázna 'ena, zaviedla neuveri-
te#né novoty. Musel si um&va( zuby aj no-
hy, jes( odporne zdrav& %penát, oblieka( si 
americké %aty, v$ktor&ch bol na posmech 
v%etk&m deckám. Spolu s$bratom sa roz-
hodli, 'e z$domu ujdú, zaliezli do prvého 
jarku a$kuli plány, ktor&m smerom sa vy-
da( do sveta. Odrazu sa ozval mamkin 
hlas: „Chlapci ve!era“. V$ bruchu im %k.-

kalo, nu' sa vrátili. Po pamätnej ve!eri sa 
mama zmenila, akoby si uvedomila, 'e 
s$ de(mi treba inak. „Bola k$ nám neoby-
!ajne milá a$ odvtedy sme sa za!ali zbli-
'ova(,“ spomenie si po desiatkach rokov 
sivovlas& mu'.

V$luteránskej rodine Plesníkovcov bola 
'ivá %túrovská aj$ %tefánikovská tradícia. 
Dbalo sa na vzdelanie, rodi!ia odoberali 
a$ deti spolu s$ nimi !ítali Slovenské po-
h#ady. „Mama bola dominantná, to ona 
rozhodla, 'e pôjde s$ otcom do Ameriky, 
ale nie preto, 'e majetok by bol jej 'ivot-
n&m cie#om, bol iba prostriedkom, ako 
da( trom de(om vzdelanie. Bolo v$nej !osi 
schliemannovské. Vzdelanie bola jej Tró-
ja.“ Je to viac ne' krásny kompliment, je 
v$*om úprimná v"aka syna mame za to, 
'e sa v'dy vedela správne rozhodnú( a$'e 
verila v$jeho schopnosti.

V$ roku 1939 poslali rodi!ia syna na 
dvojro!nú ro#nícku %kolu. Nie do blízkeho 
Nového Mesta nad Váhom, ale a' do Mar-
tina. Novomestskí gardisti strhávali #u"om 
prichádzajúcim z$ okolia Myjavy odznaky 
-tefánika. Vtedaj%í Tur!iansky Sv. Martin 
bol pre Plesníkovcov symbolom sloven-
ského národného povedomia, vzdelanos-
ti a$ luteránstva. Pätnás(ro!n& Janko sa 
vybral do Martina v$sprievode otca. Prv& 
raz cestoval vlakom. Spomína, 'e otec vo 
vlaku tvrdo zaspal, „lebo pracovit& ro#ník 
bu" robil, alebo spal. V%imol som si otco-
ve urobené mozo#naté ruky a$zmocnila sa 
ma #útos( aj pocit krivdy, ktorú pácham na 
rodi!och, nehodn& ich dobroty.“ Po otco-
v&ch slovách „Janko neurob nám hanbu“ 
sa nenávidená %kola premenila „na záu-
jem a$ob#ubu.“

Plesník sa r&chlo zaradil k$ najlep%ím 
%tudentom. Na vysokej %kole vyhrával 
stávky, 'e napríklad za tri dni zvládne -pe-
ciálnu botaniku, pri$ktorej bola norma prí-
pravy na skú%ku najmenej tri t&'dne. „Vy-
hral som len vtedy, ke" som dostal znám-
ku v&born&. Prelepili mi fotografiu v$indexe 
a$ robil som skú%ky aj za spolu'iakov. 
V$ povojnovom návale – v$ prvom ro!níku 
nás bolo 1 500 – si to skú%ajúci profesori 
nev%imli,“ pribli'uje mu' s$obdivuhodnou 
pamä(ou svoje %tudentské !asy.

Boli neopakovate#né? Povstanie, prí-
chod frontu spôsobili, 'e maturitn& ro!ník 
-tátnej vy%%ej hospodárskej %koly v$Mar-
tine neotvorili. -túdium na %kolách bolo 
preru%ené, tak ako teraz po!as pandémie 
koronavírusu. Plesníkova generácia v%ak 
nemienila stráca( !as. -tudenti na vozoch 
previezli majetok %koly z$Martina do Lip-
tovského Mikulá%a a$odtia# 'eleznicou do 
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osloboden&ch Ko%íc, kde %kola pred voj-
nou sídlila.

Vyu!ovanie sa za!alo 1. júna a$20. de-
cembra 1945 trieda zmaturovala. -tuden-
ti po'iadali dekana Po#nohospodárskej 
vysokej %koly v$ Ko%iciach, aby im uznal 
prv& ro!ník 1945/1946, aj ke" sa s$matu-
ritn&m vysved!ením preuká'u a' po 20. 
decembri 1945. Dekan Samuel Kri%ka ich 
odbil s$ t&m, 'e na obnovu povojnového 
po#nohospodárstva vysta!ia s$ maturitou. 
A$tak sa trojica %tudentov na !ele s$Ples-
níkom vybrala do Brna, kde ich srde!ne 
prijal profesor Há%a, rektor Vysokej %koly 
zem/d/lskej. Ve#koryso ich prijal do prvé-
ho ro!níka. Tak sa Plesník presved!il na 
vlastnej ko'i, !o je to !esko-slovenská 
vzájomnos( a$ slovenská malos( a$ úzko-
prsos(.

Mu"i zrodu:  
Kvetko, Landau, Plesník
Plesníkov 'ivot je prechádzkou stále 

málo známymi kapitolami slovensk&ch 
dejín. Do zabudnutia upadol napríklad 
Martin Kvetko, povereník SNR pre po#-
nohospodárstvo za Demokratickú stranu. 
Práve tento mu' navrhol zalo'i( v$ roku 
1947 V&skumn& ústav zootechnick&. Vy-
písal konkurz a$Ján Plesník bol jeden zo 
%tvorice vysoko%kolákov, ktorí pre%li %pe-
ciálnou prípravou pre v&skumnú prácu. 
Kurz skon!il 30. júna 1950 a$1. júla, teda 
de* nato, u' mlad& in'inier nastúpil na 
VÚ 'ivo!í%nej v&roby vo Víg#a%i. O$devä( 
rokov sa stal jeho riadite#om. Viedol ho 
nepretr'ite 32 rokov, ojedinel& v&kon u' aj 
s$oh#adom na to, 'e on i$ústav v$poznaní 
stále napredovali.

Pä(desiate roky boli vo v&skume po-
zna!ené (a'ením sovietskeho akademika 
Trofima Lysenka proti genetike ako bur-
'oáznej vede. Plesník %tudoval v$ Brne, 
tam kde Gregor Mendel objavil základné 
zákony dedi!nosti a$ polo'il základy mo-
dernej genetiky. Jej k#ú!oví protagonisti 
profesori Jaroslav K0í'eneck& a$ Rus An-
drej Karakoz, biely emigrant, museli odís( 
z$ brnianskej vysokej %koly a$ mo'nosti 
pre "al%iu prácu na%li na Víg#a%i. Uch&lil 
ich tam vtedaj%í riadite# Ladislav Landau. 
O$dvadsa( rokov neskôr poskytne Plesník 
azyl profesorom a$docentom, ktor&ch po 
straníckych !istkách v$roku 1970 vyhodia 
z$nitrianskej vysokej %koly.

To u' je v&skumn& ústav jedenás( ro-
kov pres(ahovan& z$víg#a%skej periférie do 
Nitry. Bol to geniálny Plesníkov (ah. Tú'il 
vybudova( v&skumné centrum !o najbli'-
%ie k$vysokej %kole, skoncentrova( kapa-
city, zdroje a$ talenty na jednom mieste. 
Najprv rozmiestnili v&skumníkov v$starom 
meste. Vzápätí sa za!ala ve#ká (aj zákulis-
ná) hra o$ peniaze na postavenie nového 
ústavu s$farmou pre zvieratá a$laboratória-
mi na okraji mesta v$Nitre-Lu'iankach.

Za!iatkom sedemdesiatych rokov 
komplex otvorili. Na svoju dobu to bolo 
supermoderné pracovisko, kde bola pô-
rodnica kráv, odchovne teliat a$ jalovíc, 
dojáre*, bitúnok, laboratória na v&skum 
kvality krmív, mlieka, mäsa. Plesník u' 

roky predt&m chodil do sveta za skúse-
nos(ami. V$roku 1967 pobudol tri mesiace 
na univerzitách a$farmách v$USA, vzápätí 
napísal knihu, ako funguje americké po#-
nohospodárstvo a$!o z$neho by sa oplatilo 
na Slovensku prevzia(.

Pri%iel rok 1968, a' do augusta rok 
ve#k&ch nádejí a$ o!akávaní v$ politike aj 
ekonomike. A$ potom nastala normalizá-
cia. Plesníkom veden& ústav sa stal ostro-
vom, kde sa podarilo uchova( priestor 
pre slobodnú vedu. Rozvoju pracoviska 
nepochybne pomohla stále nerealizova-
ná tú'ba povojnovej po#nohospodárskej 
inteligencie po potravinovej sebesta!-
nosti. Len dostatok potravín mohol kra-
jine prinies( utí%enie, prekry( horkos( zo 
sovietskej invázie a$ umo'ni( zmysluplnú 
sebarealizáciu. Rodiaca sa slovenská ve-
da sa mohla oprie( u' nielen o$úzku vrs-
tvi!ku vzdelancov z$ kraja 50-tych rokov, 
ale aj o$ ambiciózne pokolenie mlad&ch 
in'inierov zo %es(desiatych rokov. Boli to 
odchovanci vtedaj%ieho rektora obilninára 
Emila -paldo*a, zakladate#a pôdoznalec-
kého v&skumu Juraja Hra%ka a,$pravda'e, 
Jána Plesníka. Do !ela rezortu sa postavil 
Ján Janovic, rozh#aden& a$kultivovan& !lo-
vek, ktor& chápal, 'e po#nohospodárstvo 
bez impulzov prichádzajúcich z$v&skumu 
nedosiahne potrebnú akceleráciu v&konu.

Ke" sa rozbiehal v&skumn& ústav na 
Víg#a%i, ro!ná dojnos( kráv na Slovensku 
sa pohybovala okolo 1 200 litrov mlieka, 
to#ko dá aj dobrá koza. Nielen kolektivi-
záciou pozna!ené pä(desiate roky, ale 
aj vlna brucelózy, slinta!ky a$ kríva!ky, 
ktoré sa následne prehnali krajinou, len 
od"a#ovali zv&%enie produkcie mlieka 
a$ mäsa. Plesníkovi bolo jasné, 'e nesta-
!í iba lep%ie k.mi( dobytok, sú!asne bolo 
treba rie%i( nové technológie, ustajnenia 
dobytka a$ %#achtením dosiahnu( vy%%iu 
v&robu mlieka a$mäsa. Postupne sformu-
loval komplexn& program chovu dobytka, 
programy %#achtenia a$hybridizácie, zása-
dy plemenárskej práce. Nebola to náhoda, 
'e ním mana'ovan& v&skumn& ústav sa 
stal najprv vedúcim celo%tátnym pracovis-
kom pre rozvoj 'ivo!í%nej v&roby v$celom 
,eskoslovensku, ke" predstihol pra'sk& 
ústav a$v$polovici 80-tych rokov tu vzniklo 
medzinárodné centrum biotechnológií pre 
cel& v&chodn& blok! Bol to pozoruhodn& 
úspech slovenskej po#nohospodárskej 
vedy. V$ roku 1989 sa na Slovensku vy-
robilo 2,5 miliardy litrov mlieka, spotreba 
dosiahla 236 litrov na hlavu a$ bola po-
rovnate#ná s$tou, ktorú mali vtedy Nemci, 
Francúzi, Holan"ania. Len na okraj, dnes 
klesla produkcia mlieka na 800 miliónov 
litrov a$ spotreba na obyvate#a dosahuje 
173 litrov...

Umenie a#veda, Slovensko 
a#svet, jedno sú
Plesníkova ve#kos( spo!ívala v$schop-

nosti sústredi( okolo seba tím skvel&ch 
spoluhrá!ov. Vedel podr'a( #udí, ktorí mali 
tzv. kádrové %krabance. Vynikajúci odbor-
ník na v&'ivu profesor Alexander Sommer 
bol spi%sk& Nemec. S$ posudkom, ktor& 

mu napísali v$ rodnej obci, by sa mohol 
uchádza( o$prácu akurát v$nejakom zapa-
dákove. Plesník ho v%ak prijal. Ke" vyho-
dili prodekana Agronomickej fakulty z$V-P 
Vladimíra Uhrína, unikátneho odborníka na 
morfológiu a$fyziológiu zvierat, Plesník mu 
otvoril dvere na ústav do Lu'ianok. Nebol 
jedin&, kto tu na%iel úto!isko a$ právo na 
sebarealizáciu.

Ako vysoko%kolsk& pedagóg vedel ve-
dou predchnú( %tudentov. Pre mnoh&ch 
bolo snom pracova( pod jeho taktovkou. 
Po skon!ení %túdia v$roku 1968 sa uchá-
dzal o$miesto na ústave Lipták Jozef Bulla. 
Na otázku, !i má nádej, mu Plesník odve-
til: „Nemám u' miesto pre zootechnikov, 
ale budujem tím genetikov. Trúfa% si?“ 
O$poldruha desa(ro!ia neskôr stál profe-
sor Bulla na !ele medzinárodného tímu 
vedcov zaoberajúcich sa transfermi em-
bryií. Do nitrianskeho ústavu pri%li investí-
cie, ktoré umo'nili vybavi( ho %pi!kov&mi 
laboratórnymi prístrojmi a$ pritiahnu( sem 
najvä!%ie talenty vedy. Ne!udo, 'e Ples-
níkom vedené pracovisko vychovalo viac 
doktorov vied, profesorov a$docentov ako 
celá rezortná vedecko-v&skumná základ-
*a.

Uprostred osemdesiatych rokov zakla-
dá Ján Plesník spolu so svojim celo'ivot-
n&m priate#om Du%anom Rollom, riadite-
#om Slovenskej filmovej tvorby, vo svete 
ojedinel& medzinárodn& festival dokumen-
tárnych filmov Agrofilm Nitra. Dvaja ve#kí 
vizionári na%li spôsob, ako spoji( v%etk&ch 
obyvate#ov planéty 'ijúcich v$dvoch zne-
priatelen&ch politick&ch blokoch. Agrofilm 
budoval most s$ v&re!n&m posolstvom 
V%etk&m #u"om chlieb a$mier.

Festival vlani oslávil 35. ro!ník. ,ím 
(a'%ie sa na Agrofilm získavajú zdroje, t&m 
atraktívnej%í je pre tvorcov filmov zobra-
zujúcich v%etky protire!enia po#nohospo-
dárstva a$potravinárstva v$rôznych kútoch 
sveta. Filmy zobrazujú ví(azstva aj prehry, 
oby!ajnú prácu farmárov a$ tímov vedcov 
v$ superlaboratóriách, stratu biodiverzity 
i$mo'nosti, ako ju uchova(. „Nie sú to len 
vecné dokumenty, filmári priná%ajú silné 
emocionálne príbehy. Na ich za!iatku stál 
Ján Plesník, ve#k& vedec a$!lovek vá%nivo 
milujúci umenie,“ v&sti'ne zhodnotil rolu 
Jána Plesníka v&konn& riadite# Agrofilmu 
Ján Huba.

Napokon v&re!n& Plesníkov odkaz 
Slovensku: „Niekedy sme národ uplaka-
n&. Mo'no aj preto, 'e sme si nikdy v$mi-
nulosti nevládli. V'dy bolo hrdinstvo by( 
v$opozícii, proti !omusi bojova( a$v$men-
talite národa sa to muselo odrazi(. Na 
druhej strane ve#ká sila ná%ho národa, 
#udu na tomto území, spo!íva v$ umení 
pre'i( aj kritické obdobia, !o vypl&va aj 
z$ur!itej hú'evnatosti a$nezlomnosti. A$!o 
robi(? Ni! iné len sa zapoji( do svetového 
diania aktívnej%ie. Nemô'eme len pasívne 
vy!káva(, !o nám Európa dá. Musíme sa 
sta( partnermi vlastnou aktivitou a$prezie-
ravou politikou. Len tak si mo'no vydoby( 
túto pozíciu. Zadarmo nám nikto ni! nedá, 
v%etky stoli!ky sú u' obsadené, v$ekono-
mike, kultúre i$vede.“
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Pú!" v#oceáne rodí zeleninu
Island je dnes jednou z! najvyh"adáva-

nej#ích turistick$ch destinácií. Sopky tu 
ustavi%ne dávajú o! sebe vedie&, spolu 

s! gejzírmi, vodopádmi a! kúpe"mi v! horú-
cich prame'och uchvacujú turistov z! ce-
lého sveta. (ivly nevyhasínajúcou energiou 
)ivia Islan*anov, menia ich jedálny lístok, 
obdarúvajú "udí uprostred zimy %erstvou 
zeleninou a!kvetmi. Ostrov príkladne a! in-
#pirujúco vyu)íva geotermálnu energiu.

Oprá#me si trochu vedomosti zo zeme-
pisu. Island le)í v!severozápadnom Atlanti-
ku tesne pod severn$m polárnym kruhom. 
Obrovské plochy jeho územia sú posiate 
lávov$mi po"ami, z!ktor$ch podchví"ou vy-
t+%ajú %ierne %adi%ové skaly. Miestami je 
planina pri pobre)í zahalená do kúdolov 
pary z!horúcich prame'ov. (ivi& sa tu nie 
je "ahko, zo 103-tisíc #tvorcov$ch kilomet-
rov pripadá na ornú pôdu jedno percento, 
to"ko aj na lesy. Je tu krátke leto s!dlh$m 
polárnym d'om, protipólom, ktorého je 
tmavá a!nekone%ná zima. Na konci januára 
sa tu rozvidnieva pred obedom.

Ke* sa na sklonku #es&desiatych rokov 
minulého storo%ia americkí kozmonauti 
pripravovali na Islande na dobytie Mesia-
ca, zdal sa im ostrov pú#&ou v!oceáne. Ke-
by sa Armstrongova posádka vrátila na Is-
land po polstoro%í od pristátia na obe)nici 
Zeme, zrejme by zmenila názor. Na#la by 
návod, ako z!nehostinnej severskej krajiny 
urobi& oázu trvalo udr)ate"ného a! atrak-
tívneho )ivota. Ve"ké, dobre fungujúce u) 
nie laboratória, ale v$robné jednotky sú 
schopné %oraz viac kry& spotrebu vitamí-
nov z!vlastn$ch zdrojov.

Bez praxe niet maturity
Zhruba 45 kilometrov od centra Reyk-

javíku sa nachádza Hveragerdi – napol de-
dina, napol meste%ko s!2 300 obyvate"mi. 
Je posiate skleníkmi, ktoré zásobujú kraji-
nu %erstvou zeleninou, a!niektor$mi druhmi 
ovocia, napríklad jahodami. Island má do-
vedna 700 horúcich prame'ov a!tu na juhu 
krajiny vyu)ili ich energiu na celoro%né pes-
tovanie zeleniny. To bol aj dôvod, pre%o sa 
sem vybrali slovenskí skleníkoví zeleninári. 
Slovensko má tie) dostatok geotermálnych 
oblastí – dovedna 25, kde teplota vody ko-
lí#e od 100 do 150 stup'ov.

Aj my vyu)ívame horúcu vodu. Zatia" 
viac na kúpanie ne) na produkciu zeleniny, 
kvetov %i vyhrievanie budov alebo dokon-
ca cel$ch miest, ako to robia Islan*ania. 
Máme sa od nich %o u%i&. Ukazujú nám, )e 
svet ani v!tom najod"ahlej#om kúte nestojí 
a!)e sa pri v$robe potravín oplatí spolieha& 
na vlastné zdroje. Kvôli %erstvosti a!%oraz 
viac aktuálnej uhlíkovej stope plynúcej 
z! dovozu a! prevozu potravín na tisícki-
lometrové vzdialenosti. Island in#piruje 
nápadmi, ako vyu)i& na ob)ivu! miestne 
zdroje.

Atrakciou Hveragerdi sú skleníky tunaj-
#ej strednej po"nohospodárskej #koly, 
ktorá úzko spolupracuje s!Islandskou po"-
nohospodárskou univerzitou. Pestujú tu 
aj banánovníky, kávovníky, kakaovníky %i 
granátové jablká. Produkcia nie je, samo-
zrejme, ur%ená na zásobovanie trhu, skôr 
je uká)kou, „keby sme ve"mi chceli, pora-
díme si aj s!pestovaním tropick$ch a!sub-
tropick$ch rastlín.“

Na %ele #koly stojí Gudridur Helgado-
ttir, prí&a)livá modrooká blondínka. Len %o 
za%ne rozpráva&, zaujme slovensk$ch po-
sluchá%ov, ke* vysvetlí spôsob #túdia po"-
nohospodárstva. ,kola má 60 #tudentov, 
ktorí ju nav#tevujú dva roky a!potom na-
sleduje 60-t$)d'ová odborná prax na far-
mách pod"a zamerania #túdia – ekologická 
v$roba ovocia a!zeleniny, ochrana rastlín, 
klasická rastlinná v$roba, krajinotvorba, 
kvetinárstvo, lesníctvo.

Práve dôraz na prax okam)ite zarezo-
nuje medzi slovensk$mi zeleninármi a!kve-
tinármi. Pá%i sa im najmä my#lienka, )e 
#tudenti pripravujú projekty, ktoré sú spä-
té s!rozvojom fariem, kde praxujú. Platia ju 
podniky, kde #tudenti pracujú. Pokia" #tu-
denti neukon%ia prax, nemô)u získa& ab-
solutórium o!ukon%ení #túdia. ,kola nemô-
)e núti& farmárov, aby prijímali #tudentov 
na prax, ale tie ich celkom prirodzene po-
trebujú, preto)e v$roba zeleniny na Islande 
rastie. Gudridur Helgadottir poznamená, 
)e Island je u) na 100 percent sebesta%n$ 
v! uhorkách, na 60 percent v! raj%inách aj 
#aláte, v!paprike na 30 percent.

Prv$ skleník vyhrievan$ geotermál-
nou energiou vybudovali na Islande v! ro-
ku 1924. O!12 rokov neskôr otvorili #kolu 
v! Hveragerdi. Tá je nielen vzdelávacou, 
ale aj vedecko-v$skumnou základ'ou, 
jej zmodernizované skleníky financovalo 
zdru)enie vlastníkov skleníkov. U) z! toho 
vidno, ako tu je vzdelávanie prepojené 
s!praxou a!prax so #kolou, ktorá reaguje 
na najnov#ie trendy a! potreby po"nohos-
podárstva, spotrebite"ov a!krajiny.

Na Islande vedia dopestova! aj banány.
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Najprv pád potom vzostup
Sú%asn$ rozvoj „po"nohospodárstva 

pod sklom“ nebol priamo%iary. V! roku 
2008 islandsk$ #tát zbankrotoval, krajina 
sa ocitla v! hlbokej kríze, ale pozoruhod-
ne r$chlo sa z! nej spamätala. Gudridur 
Helgadottir povedala, )e krízou sa za%ala 
cesta Islandu k!posilneniu jeho sebesta%-
nosti. „Po prepuknutí krízy sme si odrazu 
nemohli dovoli& dová)a& zeleninu, pre "udí 
bola drahá. Na#i farmári za%ali viac vyrá-
ba&, ale predávali za ceny primerané vrec-
ku ná#ho obyvate"stva. Boli sme na jednej 
lodi. Nikto nemal peniaze nazvy# a!to po-
silnilo vernos& domácej produkcii,“ vylí%ila 
podstatu zmeny riadite"ka.

Pre pokrízové obdobie bolo typické po-
silnenie ekologického uva)ovania spotre-
bite"ov, "udia za%ali jes& viac islandsk$ch 
produktov, preto)e si uvedomovali, )e za 
raj%inami z!Islandu je ni)#ia uhlíková stopa, 
ako keby ich doviezli z!Turecka. Riadite"ka 
#koly spomenie, ako ju pred %asom na-
v#tívili tureckí zeleninári. Ke* uvideli pod-
mienky, v!ak$ch pestujú zeleninu, povedali 
jej: „Na %o sa s! t$m vôbec trápite, zasy-
peme Island raj%inami, ak$mi len chcete.“ 
Ale pre%o by para a!horúca voda nemohla 
odvies& prácu na Islande? „Tu máme v#et-
ko pod kontrolou, je tu minimálny infek%-
n$ tlak na rastliny a! ke* sa u) vyskytne 
#kodca, aplikujeme bioochranu. Napokon 
zamestnávame svojich "udí. To v#etko sú 
dôvody, pre%o je lep#ia vlastná v$roba, 
ako tá z!dovozu,“ vysvetlila Gudridur Hel-
gadottir.

Oproti #kole sa vypína hora Olkel-
duhnukúr. Po jej úbo%í sú rozosiate malé 
domce vybudované z! lávov$ch kame-

'ov. Pripomínajú, ako Islan*ania )ili e#te 
v!prvej polovici minulého storo%ia. ,tuden-
ti sa podie"ajú na ich obnove. Riadite"ka 
#koly poznamená, )e je to dôle)ité kvôli 
historickej pamäti, aby mláde) vedela, ako 
predkovia )ili a!uvedomili si, )e pokrok nie 
je zadarmo.

Pár kilometrov od Hveragerdi sú dve 
zeleninárske hospodárstva symbolizujúce 
moderniza%nú cestu islandského po"no-
hospodárstva. Hafberg Thorsson, ktor$ 
vybudoval skleníkov$ komplex Lambhagi, 

mô)e o!sebe pokojne tvrdi&, )e nau%il Is-
lan*anov jes& #alát. Od osídlenia ostrova 
Vikingami pred vy#e tisíc rokmi jedli ich 
potomkovia zo zeleniny len kapustu, mrk-
vu a!neskôr k!nej pridali zemiaky. ,alát sa 
na jedálni%ku ocitol pred 30 rokmi.

Tridsa&ro%n$ Hafberg Thorsson najprv 
skú#al pestova& karfiol, %ínsku kapustu, 
#alát pod hol$m nebom, potom dostal 
nápad vyu)i& geotermálnu energiu z! blíz-
kych vrtov. Dnes chlapík, ktor$ budoval 
farmu so )enou a!dvoma de&mi, zamest-
náva 30 "udí a! jeho #aláty majú 18-per-
centn$ podiel na islandskom trhu. V$robu 
zintenzív'uje, podobne ako kvetinár Alex, 
ktor$ vybudoval úspe#nú zna%ku Espiflot.
ehf. Má skleníky s! rozlohou sedemtisíc 
metrov #tvorcov$ch. Ako vraví, po kríze 
sa presadil t$m, )e za%al viaza& kvety do 
kytíc. Do supermarketov ich ponúka po 10 
eur, zákazníci ich kupujú po 20 eur. Keby 
na Islande nebola lacná zelená elektrina, 
pochádzajúca z!geotermálnych elektrární, 
nemohol by kvety osvet"ova& 24-tisíc luxa-
mi. A!na rovinu prizná, )e #tát mu pomá-
ha aj vysok$mi dovozn$mi clami na kvety 
pochádzajúce z!Holandska. Pomer domá-
cej a!zahrani%nej ponuky kvetov je 80 : 20 
v!prospech islandskej.

Pre%o si Islan*ania vlastne kupujú is-
landské kvety? Alex tvrdí, )e hlavná pred-
nos& spo%íva v!nízkej uhlíkovej stope – je 
20 krát ni)#ia, ako ke* sa dovezú kvety 
z!Holandska. A!ktovie, %i odtia" a!nie z!Af-
riky alebo Latinskej Ameriky, to iba pre#li 
holandskou burzou, doplní Alexa Branislav 
Oremus z!Podhájskej. Na Slovensku je to 
posledn$ kvetinár, pestovate" gerber, vy-
u)ívajúci horúci prame', ktor$ vyhrieva aj 
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termálne bazény v! Podhájskej kúsok od 
,urian.

Re!taurácia v#skleníku s#raj$inami
Vari najviac in#pirácie ako moderne 

podnika& v!po"nohospodárstve ukázala ro-
dina Knútura Ármana a! jeho )eny Heleny. 
Vodí sa im dobre, neboja sa o!budúcnos&, 
majú pä& detí a! za #tvr&storo%ie vybudo-
vali nielen skleníky, kde dopestujú denne 
tonu raj%ín. Robia z!nich napríklad d)em, 
ale trhákom rodinného podniku je re#tau-
rácia umiestnená rovno medzi raj%inami. 
Ponúkajú tu v$bornú raj%inovú polievku 
s!piatimi druhmi domáceho chleba. Vonku 

v+zga sneh pod nohami, dnu sa parí po-
lievka obohatená o! ly)icu smotany, ktorá 
hne* nabije energiou. Na chlieb sa natie-
ra domáce maslo, k!tomu uhorkov$ #alát, 
na záver príde raj%inové pivo alebo dezert 
s!d)emom z!raj%ín servírovan$ v!%repníku.

Knútur a!Helena chovajú islandské ko-
ne. Nech sa pá%i, kto chce, mô)e si ís& za-
jazdi&. Agroturistika na islandsk$ spôsob. 
Unikátnu farmu budujú man)elia dvadsia-
typiaty rok. Kúpili opusten$ statok a!uká-
zali úplne novú dimenziu podnikania. Knú-
tur %asto akcentuje ekológiu. Napríklad 
raj%iny u) nebalí do obalov z! plastu, ale 
z!cukrovej trstiny. Vysvetlí, akú rolu zohrá-

vajú v! ope"ovaní %melia%ice, sam%ekovia 
sú leniví, oplod'ujú akurát krá"ovnú, ktorá 
)ije v!papierovej #katuli. Tomuto chlapíkovi 
to myslí, vie, po %om tú)ia sú%asníci. Jeho 
obchod ponúka produkty in natura. Mô)e 
smelo h"adie& do budúcna.

Ako hodnotili náv#tevu islandsk$ch 
podnikov slovenskí podnikatelia? Kvetinár 
Branislav Oremus zdôraznil, )e v!%ase dra-
)ejúcich energií treba uvo"ni& cestu vyu)i-
tiu zelenej energii, ktorú máme takre%eno 
pod nohami a! v#estranne ju vyu)íva& od 
pestovania plodín, kvetov, cez kúpele a) 
po vyhrievanie cel$ch sídlisk.

Karel Mal$ z! Vitazelu Marcelová za-
stupujúci aj dru)stvo Ovozela spomenul, 
)e produkcia, ktorú Slovensko dová)a zo 
severnej Afriky, %asto nesp-'a #tandardy 
na ochranu. „Ak mô)eme zeleninu dopes-
tova& doma a!vo Vitazele roz#irujú zaskle-
nú plochu zo 4 na 8 hektárov, robme to. 
Zdravie máme pod kontrolou.“ Mal$ ocenil 
prepojenie islandsk$ch pestovate"ov so 
#kolou. „Pripravujeme #tipendiá pre #tu-
dentov, inak si nezabezpe%íme kontinuitu,“ 
skon#tatoval zeleninár

Zsolt Bindics, rodák zo (itného ostrova, 
ocenil za seba aj kolegov zo zeleninárske-
ho dru)stva GreenCoop súhru islandského 
#kolstva a! farmárov. „,Práve po%as praxe 
si #tudenti vytvárajú emocionálnu väzbu 
so svojou profesiou, vzniká pradivo vz&a-
hov s! budúcimi spolupracovníkmi, ktoré 
mlad$ch "udí udr)í v!po"nohospodárskom 
prostredí.“

Branislav Oremus k! tomu dodal, )e 
„#tudenti robili v$skum vplyvu osvetlenia 
na úrodu a!kvalitu zeleniny. Tam si uvedo-
mili, ko"ko tvorivej práce zalo)enej na mo-
dern$ch technológiách poskytuje po"no-
hospodárstvo. Práve tento aspekt musíme 
na Slovensku rozvinú& e#te viac.“Na ostrove radi brigádujú aj mladí Slováci a $esi.

Vonku sneh, v skleníkoch tropické teplo.
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!o nastane po dobe glyfosátovej? 
Odpovede h"adala aj Agritechnika

Moderné po!nohospodárstvo je také, 
ktoré doká"e udr"a# vlahu v$pôde, 
minimalizova# pou"ívanie chemic-

k%ch prípravkov a$zmierni# dôsledky klima-
tickej krízy. Tak%to odkaz vyslala k$viac ako 
400-tisícom náv&tevníkov najkomplexnej&ia 
prehliadka po!nohospodárskej techniky na 
svete, ktorá sa konala v$ novembri 2019 
v$nemeckom Hannoveri.

Trendy u$ svetov%ch v%robcov techniky 
sú jasné. Obavy z$legislatívneho obmedzo-
vania chemick%ch prípravkov spôsobili, "e 
viacerí sa orientujú na takzvané hybridné 
po!nohospodárstvo. Ide o$ hospodárenie, 
ke' z$konven(ného a$ekologického po!no-
hospodárstva vyberieme tie najlep&ie rie&e-
nia. Úlohou v%robcov techniky je pretavi# 
ich do ponúkan%ch technológií.

Zauja! chce ka"d#
„Od prvotnej my&lienky, a" po zadanie 

stroja do v%roby (asto uplynie aj viac ako 
pä# rokov. V%robca techniky preto musí by# 
najmä vizionár, ktor% vie odhadnú# v%voj 
legislatívy, vrtochy po(asia, ale napríklad 
aj nálady po!nohospodárov,“ zam%&!a sa 
v$ stánku Lemken na v%stave Agritechni-
ka Róbert Pecko, zástupca rovnomennej 
zna(ky na Slovensku.

Tak%ch vystavovate!ov, ako je firma 
Lemken, bolo v$ Hannoveri zastúpen%ch 
takmer dvetisícosemsto. Expozície niekto-
r%ch spolo(ností demon&trovali ich &irok% 
v%robn% program a$ tak sa rozprestierali aj 
na tisíckach metrov &tvorcov%ch. Iné to 
skú&ali len s$ jedn%m strojom a$ nenápad-
n%m stolíkom na ploche men&ej ako desa# 
&tvorcov%ch metrov. Chceli zauja#, vyu"i# 

potenciál ve!trhu a$rozbehnú# svoju v%robu 
naplno. Kto nevystavuje v$Hannoveri, akoby 
nebol.

„)eská republika sa pravidelne zú(ast-
*uje na v%stave Agritechnika a$aj na aktu-
álnom ro(níku sa prezentuje dvadsa#&es# 
spolo(ností. Nie v&etky sú priamo zame-
rané na po!nohospodársku techniku, ale 
vä(&ina z$nich áno,“ hovorí Du&an Ben"a, 
riadite! Asociácie po!nohospodárskej a$les-
níckej techniky v$)eskej republike.

Na v%stave ch%bal po rokoch ú(asti tra-
di(n% v%robca traktorov Zetor, ktor% vlastní 
slovenská skupina HTC. Zástupcovia br-
nianskeho v%robcu u" v$ predstihu nieko!-
k%ch mesiacov ohlásili svoju neú(as# na 
ve!trhu z$ dôvodu orientácie na iné formy 
marketingu. Z$vystavovate!ov, ktorí realizu-
jú svoju v%robu na Slovensku, sa prezento-
vali tri spolo(nosti. V&etky sa zameriavajú 
na dodávky komponentov pre po!nohospo-
dárske stroje.

Slovenskí po$nohospodári na v#stave
Samotná v%roba po!nohospodárskej 

techniky nespadá pod ministerstvo pôdo-
hospodárstva, ale pod rezort hospodár-
stva. Agrorezort napriek tomu zrealizoval na 
náv&tevu v%stavy podnikate!skú misiu, na 
ktorú oslovil najmä u"ívate!ov technológií.

„Rozcestovali sme spracovate!ov a$ v%-
robcov potravín, ktorí sa po rokoch nezáuj-
mu zo strany ministerstva kone(ne prezen-
tujú na v%stavách, ktoré im postupne pri-
ná&ajú ekonomick% úspech. Teraz sme sa 
rozhodli oslovi# s$ponukou zahrani(nej mi-
sie na Agritechniku na&ich prvov%robcov,“ 
zdôraz*uje po!nohospodárom e&te v$ lie-

tadle do nemeckého Hannoveru Gabriela 
Mate(ná, vtedaj&ia rezortná ministerka.

Agrorezort organizoval cestu na v%stavu 
Agritechnika s$ predstavite!mi slovenského 
agrárneho sektora vôbec prv% raz. „Na misii 
sa zú(astnili zástupcovia po!nohospodárov 
pôsobiacich v$ rastlinnej v%robe zo Zväzu 
zeleninárov a$zemiakarov Slovenska, Ovo-
cinárskej únie Slovenska, Zväzu vinohrad-
níkov a$vinárov, Zväzu pestovate!ov cukro-
vej repy Slovenska a$Zdru"enia pestovate-
!ov obilnín,“ vymenúva Vladimír Machalík, 
vtedaj&í riadite! komunika(ného odboru 
ministerstva pôdohospodárstva.

Ke'"e po!nohospodári pri&li na v%sta-
visko tesne po otvorení areálu a$odchádzali 
len nieko!ko minút pred jeho zatvorením, 
mohli si na ploche 200-tisíc metrov &tvorco-
v%ch pozrie# napríklad aj to, ako sa v%rob-
covia techniky za(ali pripravova# na plo&n% 
zákaz pou"ívania glyfosátov.

Mechanická ochrana?
E&te v$ marci 2019 americk% federálny 

súd rozhodol, "e herbicíd Roundup, naj-
známej&í glyfosát, spôsobuje rakovinu. 
V$Európskej únii je nateraz glyfosát povo-
len%. Rozhodli o$ tom e&te koncom roka 
2017$ bruselské in&titúcie, ke' pred+"ili li-
cenciu na pou"ívanie glyfosátu a" do roku 
2022. Otázka je, ako zareagujú zodpoved-
né úrady pred uplynutím licencie. Isté je, "e 
aj v'aka verejnej mienke sa mra(ná nad 
pou"ívaním glyfosátu v$po!nohospodárstve 
za#ahujú.

Ak dôjde k$plo&nému zákazu populárne-
ho herbicídu bude to znamena# obrovsk% 
tlak na spustenie mechanickej ochrany po!-
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nohospodárskej pôdy. Vníma to tak aj Jozef 
Pápay, podpredseda Po!nohospodárskeho 
dru"stva Mo(enok, ktorého sme na v%sta-
ve Agritechnika stretli náhodou, ke'"e na 
podujatie pricestoval spolu s$'al&ími zákaz-
níkmi spolo(nosti Agrall.

„Pri mechanickej ochrane je v$ prvom 
rade otázka na v%robcov techniky, aby sa 
s$ touto po"iadavkou vedeli vyrovna#. Aby 
nám ponúkli v%konné a$ presné stroje. Je 
ve!mi dôle"ité, aby technológie dokázali 
dodr"a# krátke agrotechnické termíny, ke-
dy sa dá vykona# operácia ni(enia buriny. 
Pod!a môjho odhadu bude mechanická 
ochrana asi 5-krát pomal&ia, ako chemická 
ochrana,“ tvrdí Jozef Pápay.

Poh$ad do dielne v#robcov
Spolo(nos# po!nohospodárskeho vizio-

nára Michaela Horscha pri&la na vla*aj&iu 
Agritechniku s$viacer%mi novinkami ur(en%-
mi na mechanickú ochranu pred burinami.

Jednu volajú aj tamoj&í zamestnanci 
mechanick% herbicíd. O$novinke sa rozroz-
prával Oto Bize, ktor% je pred+"enou rukou 
nemeckého v%robcu na Slovensku.

„Novinka s$názvom Finer SL je radli(ko-
v% kypri( na ve!mi plytkú prípravu pôdy. Je 
priamo ur(en% na predsejbové mechanické 
ni(enie burín,“ informuje.

,al&ou novinkou je aj zariadenie Trans-
former, (o je ple(ka, ktorá doká"e automa-
ticky nastavova# medziriadkovú vzdiale-
nos# pod!a potreby plodín. Ple(ka ponúka 
mo"nos# vypínania niektor%ch sekcií, (o je 
vhodné na úvra#ov% mana"ment.

Podobn%m smerom ide aj jeden z$ naj-
star&ích svetov%ch v%robcov techniky Lem-
ken. Dokonca aj táto spolo(nos# naz%va ich 
novinku podobne, ako (ervená konkuren-
cia. Lemken hovorí o$ náhrade chemickej 
podmietky.

„Doká"e ju vykona# na&a novinka Kora-
lin, ktorú mô"u vidie# náv&tevníci Agritech-
niky ako prví. Ide o$ultra plytké spracovanie 
pôdy do h+bky dva a" desa# centimetrov, 
ale zmysel má pou"íva# h+bku spracovania 
maximálne do &tyroch centimetrov,“ vy-
svet!uje Róbert Pecko z$Lemkenu.

Vidie! to, %o nás posúva dopredu
Najvä(&ie novinky ve!trhu boli ocenené 

za inovácie jednou zlatou a$ tridsiatimi de-
viatimi strieborn%mi medailami. Medaile 
z$Hannoveru majú medzi v%robcami vysokú 
cenu, vzh!adom na desa#ro(ia budovanú 
prestí" v%stavy. A$ (ím zaujal porotcov v%-
robca, ktor% si siahol na zlat% kov? Predsta-
vil úplne novú elektromechanickú kon&truk-
ciu prevodovky eAutoPowr. Tá je schopná 
produkova# elektrickú energiu s$ v%konom 
100 kilowattov, ktorú následne vyu"ije pre 
agregované náradie. V%voj prevodovky pre-
biehal v$ spolupráci s$ francúzskou spolo(-
nos#ou Joskin, a$tak bolo mo"né túto kom-
bináciu vidie# i$ v$ zóne technológií budúc-
nosti, ktorá bola sú(as#ou expozície John 
Deere na v%stave. Toto rie&enie by pod!a 
zástupcov spolo(nosti malo pomôc# zv%&i# 
produktivitu o$45-pecent a$chráni# aj vrchné 
vrstvy pôdy.

Okrem zlatej medaily si spolo(nos# John 
Deere siahla aj na tri strieborné medaily. 
Dennis J. Docherty, regionálny viceprezi-
dent pre predaj a$ marketing zeleno"lt%ch 
traktorov to vysvet!uje takto: „Spolo(nos# 
John Deere investuje viac ako pä# percent 
svojich tr"ieb do v%skumu a$ v%voja. Tieto 
medaile ukazujú na&u inovatívnu silu.“

V%stava Agritechnika v$ novembri 2019 
bola poslednou komplexnou v%stavou, kde 
si po!nohospodári mohli pozrie# novinky 
pred celosvetovou pandémiou koronaví-
rusu. Na prelome marca a$ apríla 2020 sa 
mala uskuto(ni# v%stava Techagro v$Brne, 

ktorá je pova"ovaná za tretiu najvä(&iu v%-
stavu po!nohospodárskej techniky v$Euró-
pe. V$novembri 2020 sa zas mala kona# aj 
populárna SIMA v$Parí"i, ktorá je najvä(&ou 
konkurenciou hannoverského podujatia. 
Oba ve!trhy boli presunuté na nové termíny.
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Slovensko je sú!as"ou celosvetovej 
siete po#nohospodárskych novinárov
Klub po!nohospodár-

skych novinárov je 
"lenom Medzinárod-

nej federácie po!nohospo-
dárskych novinárov – IFAJ. 
Organizácia spájajúca pro-
fesionálnych novinárov zo 
v#etk$ch kontinentov vznikla 
v%roku 1956. Pre svojich "le-
nov organizuje ka&doro"né 
kongresy, vydáva newslet-
ter, motivuje ich atraktívny-
mi sú'a&ami a% vzdelávacími 
programami, ale aj oce(uje 
t$ch najlep#ích. Ka&doro"-
ne sa novinári mô&u uchá-
dza' o%ceny v%rámci rôznych 
mediálnych v$stupov (tla", 
fotografia, digitálne médiá, 
audio, video). Sú'a&e, ale 
aj vzdelávacie projekty pre 
novinárov sú #tedro podpo-
rované sponzormi z% radov 
obchodn$ch spolo"ností 
pôsobiacich v% sektore po!-
nohospodárstva. Nov$ por-
tál ifaj.org poskytuje priestor 
na prezentáciu vlastnej prá-
ce a%sprostredkúva kontakty na kolegov po 
celom svete. IFAJ má 55 "lensk$ch organi-
zácií z% jednotliv$ch krajín a% troch pridru&e-
n$ch "lenov.

Správou organizácie je poverené vedenie 
na "ele s%prezidentom, viceprezidentom, ge-
nerálnym tajomníkom a%pokladníkom. Prv$-
krát v%histórii federácie bola v% júni 2020 za 
prezidentku zvolená &ena – Lena Johansson. 
Pracuje ako po!nohospodárska novinárka 
vo #védskych médiách u& 30 rokov a%od ro-
ku 2016 pôsobila vo funkcii viceprezidentky 
IFAJ. Vo v$konnom v$bore má zastúpenie 
ka&dá "lenská krajina. Od roku 2018 v%(om 
Klub po!nohospodárskych novinárov zo Slo-
venska zastupuje Lada Debnárová. V$bor 

zasadá nieko!kokrát za rok a% rie#i zásadnú 
problematiku práce po!nohospodárskych 
novinárov. IFAJ dnes vytvára svetovú sie' na 
podporu slobodného, poctivého a%nezávis-
lého po!nohospodárskeho novinárstva.

Nedávno, pri príle&itosti Medzinárodného 
d(a slobody tla"e, 3.mája 2020, dlhoro"n$ 
prezident IFAJ Owen Roberts zverejnil svoj 
komentár. Aj on bol v%"ase jarnej koronakrízy 
núten$ zosta' doma. Ka&d$ de( otváral tla-
"en$ denník, na ktor$ bol zvyknut$ po cel$ 
&ivot a%zistil, &e má "oraz menej strán. Zato 
digitálna podoba tohto denníka prekvitala 
správami, fotografiami aj reklamami. Uvedo-
mil si, &e dnes, ke) !udia majú viac "asu aj 
na "ítanie, sú mnohí zah!adení práve na%mo-

nitory a%displeje. Pod!a Owena Robertsa sa 
v#ak ukazuje, &e dôverujú skôr t$m infor-
ma"n$m zdrojom, ktoré majú za sebou dlh-
#iu históriu aj v%tla"enej podobe.

„Tak, ako sa menia generácie, menia 
sa formy komunikácie a% s% nimi sa mení-
me aj my. No nech majú médiá akúko!vek 
podobu, nepochybne potrebujú dobr$ch 
autorov. Jednou z%hlavn$ch úloh po!nohos-
podárskych novinárov je mobilizova' spot-
rebite!ov, predov#etk$m v% "ase rastúceho 
v$znamu potravinovej bezpe"nosti. *asto 
zmätení a%ustaraní konzumenti potravín by 
mali pochopi' zmysel ich produkcie na do-
mácom poli a% porozumie' fungovaniu glo-
bálneho trhu. Úlohou novinárov je tie& po-
máha' v$robcom dosahova' lep#ie v$sledky 
v% efektivite, produktivite a% trvalej udr&ate!-
nosti t$m, &e sprostredkujú pozitívne príkla-
dy. Aj ke) agropotravinárstvo je v$znamná 
sú"as' hospodárstva, komunita &urnalistov, 
ktorá sa mu venuje, nie je ve!ká,“ pí#e Ro-
berts.

Na rok 2020 vyhlásila UNESCO tému 
„&urnalistika bez strachu alebo privilégií“. 
Pod!a údajov Spojen$ch národov je prie-
merne ka&d$ piaty de( zabit$ novinár, kto-
r$ priná#a verejnosti informácie, mnohí sú 
prenasledovaní a% zastra#ovaní. Mnoho aj 
po!nohospodárskych novinárov vo svete 
pracuje v% atmosfére strachu. Bohu&ia!, v$-
nimkou nie je ani demokratická spolo"nos', 
aká je na Slovensku. Sloboda tla"e a%etika 
autorov má zmysel najmä v%dobe, ke) rastie 
sila elektronick$ch médií a%zr$ch!uje sa #íre-
nie dezinformácií.

„Napriek v#etk$m zmenám, ktoré to"ia 
t$mto svetom, dve veci sa nikdy nezmenia: 
po prvé to, &e po!nohospodári a%potravinári 
musia k+mi' !udstvo a%po druhé, &e po!no-
hospodárski novinári im v%tom musia pomá-
ha'. Prostredníctvom medzinárodnej siete 
po!nohospodárskej &urnalistiky to spolo"ne 
mô&eme zlep#ova',“ napísal Owen Roberts.

Spolo!ná fotografia v"Dubline z"roku 2018 – Lada Debnárová najvy##ie v$avo.

Po$nohospodárski novinári na pasienku v"Irsku.



101top agro 2019/2020

Vyu!ime svoj potenciál naplno
Ladislav "echovi#,
predseda predstavenstva SZSM

Fungovanie potravinárskych 
samospráv na Slovensku 
u! dávno nemo!no vníma" 

len ako formalitu, ale skôr ako 
reakciu zástupcov v#robcov na 
neustále sa zhor$ujúcu situáciu 
na trhu s%potravinami. Cie&om je 
tento stav rie$i".

Nízka sebesta'nos" Sloven-
ska v%potravinách, slabá konku-
rencieschopnos" slovensk#ch 
spracovate&ov mäsa, vysok# 
investi'n# dlh, nadbyto'ná le-
gislatívna 'i administratívna zá-
"a!, nedostato'né prepojenie 
spolupráce medzi prvov#robou 
a% spracovate&sk#m priemyslom 
a% v% neposlednom rade takmer 
!iadna podpora oproti ostatn#m 
$tátom EÚ – to boli dôvody, kto-
ré motivovali predt#m len zried-
kavo spolupracujúcich sloven-
sk#ch spracovate&ov mäsa, aby 
sa opä" zdru!ili a% prostredníc-
tvom 'innosti Slovenského zväzu 
spracovate&ov mäsa za'ali viac 
komunikova" nielen so zástupca-
mi $tátu, medzi sebou navzájom, 
ale aj so $irokou verejnos"ou.

Dôvod, pre'o má takáto spo-
lo'ná iniciatíva opodstatnenie aj 
v% silnom konkuren'nom pros-
tredí, v%ktorom pôsobíme, je jed-
noduch# a% logick#. A%t#m je sil-
ná motivácia. Preto!e nám ako 
v#robcom prirodzene zále!í na 
tom, aby procesy na Slovensku 
správne fungovali. Ako zamest-
návatelia sme si vedomí svojej 
zodpovednosti za zabezpe'e-
nie a%zachovanie viac ako 4 000 
pracovn#ch miest, za pravidelné 
vyplácanie miezd a% príspevkov 
do $tátnej pokladne, z% ktor#ch 
je financované $kolstvo, zdra-
votníctvo 'i sociálne istoty. To 
je v$ak mo!né iba vtedy, ak sa 
nám bude v%podnikaní dari".

Z% tohto poh&adu práve spo-
lo'ná komunikácia umo!(uje 
pomenova" spolo'né problémy 

ná$ho odvetia a%zárove( by" aj 
partnermi pri ich rie$ení. Na$ou 
v#hodou ako profesijnej organi-
zácie je dlhoro'ná znalos" trhu 
a% mo!nos" poskytnú" svojim 
partnerom komplexn# poh&ad 
na problematiku priamo z%praxe. 
A%to na v$etk#ch úrovniach – od 
mal#ch a! po t#ch najvä'$ích 
spracovate&ov mäsa.

Je na$ím cie&om by" rovn#-
mi a%spo&ahliv#mi partnermi pre 
potreby zástupcov $tátu a% po-
skytnú" im svoje znalosti domá-
ceho trhu i%zo zahrani'ia, svoje 
skúsenosti a% zárove( aj návrhy 
rie$ení na zlep$enie situácie na 
Slovensku.

V% rámci zväzov#ch 'i indi-
viduálnych aktivít jednotliv#ch 
spolo'ností sa zapájame aj 
do projektov, ktoré podnecujú 
dlho zanedbávanú vzájomnú 
spoluprácu medzi prvov#robou 
a% spracovate&sk#m odvetvím. 
Práve v tejto oblasti naj'astej-
$ie nará!ame na zranite&nos" 
slovensk#ch v#robcov v dô-
sledku ich nízkej konkurencie-
schopnosti oproti v#robcom zo 
zahrani'ia. Tento fenomén je 
dôsledkom dlhodobého zane-
dbávania podpory potravinár-
stva na Slovensku. Máme síce 
kvalitné suroviny v% podobe ja-
to'ného hovädzieho dobytka 'i 

o$ípan#ch, av$ak ich zhodnote-
nie na slovenskom trhu je ve&mi 
náro'né. A%dôvod? Konkurencia 
z% okolit#ch $tátov ich vie spra-
cova" a% umiestni" na trh v#raz-
ne lacnej$ie – pri'om práve to-
to kritérium je pre spotrebite&a 
mnohokrát smerodajné.

Je naivné si myslie", !e jedi-
n#m krokom sa sú'asná situá-
cia zvráti a% na Slovensku bude 
fungova" v$etko správne, ako 
má. Sú'asn# kritick# stav si vy-
!aduje prijatie správnej stratégie 
v% podobe dobre premyslen#ch 
krokov a% zmeny legislatívy. 
A%tak ako v%ostatn#ch 'lensk#ch 
$tátoch EÚ zárove( aj systema-
tickú finan'nú podporu, ochra-
nu trhu a%cielenú marketingovú 
komunikáciu v% snahe podpori" 
slovensk#ch v#robcov.

Rie$enie vzniknutej situácie 
je síce behom na dlhú tra", av-
$ak !iadan# v#sledok v podobe  
vy$$ej sebesta'nosti v% potra-
vinách, vy$$ej zamestnanosti 
'i% ni!$ieho záporného obchod-
ného salda oproti minul#m ob-
dobiam je mo!né dosiahnu" 
jedine vzájomnou komuniká-
ciou prvov#roby, spracovate&ov 
a zástupcov $tátu. Ak chceme 
zmenu, musíme za'a" od seba. 
Nebojme sa preto vyu!i" svoj 
potenciál naplno a% vzájomnou 
spoluprácou dosiahnu" na$e 
spolo'né ciele.

Slovensk# zväz spracova-
te&ov mäsa v% sú'asnej dobe 
zastupuje pribli!ne 65 percent 
slovensk#ch spracovate&ov mä-
sa, 66 percent spracovate&ov 
korenín a% zástupcov ostatn#ch 
pridru!en#ch odvetví, pri'om 
záujem o% spoluprácu ka!d#m 
rokom narastá.
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Po!nohospodárstvo v"Srbsku 
má!v"znamné postavenie
Od ukon!enia ob!ianskej 

vojny v" krajinách b#-
valej Juhoslávie pre$lo 

u% takmer 20 rokov. Srbská 
republika je dnes zasadená 
medzi krajiny Európskej únie, 
s"ktorou uzavrela zmluvu o"sta-
bilizácii a" pridru%ení koncom 
roka 2009. Ekonomick# rast 
krajiny podporujú najmä pri-
búdajúce investície z" celého 
sveta, v#vozy a" o%ivenie trhu 
práce v&aka reforme mzdo-
vého systému. Hrubá hodno-
ta po'nohospodárskej v#roby 
v"roku 2019 dosiahla 5"559"mil. 
dolárov a" rastie. Sektor ag-
ropotravinárstva vytvára pri-
danú hodnotu 6,3 percenta 
HDP a"zamestnáva 17 percent 
pracovnej sily. (o to v$ak zna-
mená v"praxi a"ako to vnímajú 
tamoj$í po'nohospodári? Na-
skytla sa príle%itos) sp#ta) sa 
na to mladého farmára a" zá-
rove* $éfredaktora národného 
srbského magazínu o" po'no-
hospodárstve AgroBiznis Go-
rana +akovi,a.

Goran má 43 rokov a" svo-
jich sedem hektárov pôdy so 
star$ím domom kúpil v" roku 
2017. -tát mu ako mladému 
farmárovi preplatil 50 percent 
z" t#chto investícií. Vo!i %enám 
je $tát e$te $tedrej$í, tie dostá-
vajú preplatené a% 75 percent 
nákladov. Cie'om vlády je udr-
%a) zamestnanos) na vidieku, 
preto%e Srbsko s"v#merou 3,4 
mil. hektárov po'nohospodár-
skej pôdy v"teplej a"vlhkej bal-
kánskej oblasti má ideálne podmienky pre 
hospodárenie na pôde. Preva%uje rastlinná 
v#roba, najmä produkcia ovocia. V"krajine 
sa darí hlavne jablkám, hroznu, slivkám, 
broskyniam, hru$kám a" v" ostatnom !a-
se rastie produkcia bobu'ového ovocia. 
Roz$iruje sa aj v#mera obilnín a" olejnín, 
predov$etk#m v$ak kukurice. Na druhej 
strane, prudko klesajú stavy hovädzieho 
dobytka. Pod'a Gorana je to spôsobené 
hlavne vonkaj$ími okolnos)ami – najskôr 
to bolo zru$enie mlie!nej kvóty v" Európ-

skej únii a"neskôr nábo%ensko-politická si-
tuácia v"Turecku, ktoré pozastavilo dovoz 
hovädzieho mäsa zo Srbska. „Chovatelia 
v$ak ve'a investovali na zv#$enie produk-
cie, aj do certifikácie Halal pre tureck# trh. 
Momentálne vyrobia asi $tyrikrát viac ho-
vädzieho mäsa, ako spotrebujeme doma, 
a"preto stále !akajú a"dúfajú, %e sa situá-
cia upokojí a"oto!í. Idú toti% do straty, ve& 
zvieratá treba stále k.mi).“

Pri vä!$ine rastlinn#ch a" %ivo!í$nych 
v#robkoch produkcia presahuje domácu 

spotrebu, !o tla!í vládu Srb-
skej republiky presadi) v#robky 
na nov#ch trhoch. U% 20 rokov 
zaznamenáva zahrani!n# ob-
chod krajiny s"agrokomoditami 
pozitívny trend. Pod'a Gorana 
asi 30 percentn# prebytok ag-
rokomodít vyvá%ajú v"hodnote 
cca 4 mld. eur ro!ne a" dovoz 
predstavuje cca 2,5 mil. eur. 
Medzi hlavn#ch obchodn#ch 
partnerov Srbska patrí Európ-
ska únia, Rumunsko, Ruská 
federácia (v" rámci dohody 
o" vo'nom obchode), Turecko, 
Izrael !i India. Doká%u splni) 
po%iadavky kvality, mno%stva 
a" !asto i" náro!nej certifikácie. 
Najv#znamnej$ími artiklami ag-
ropotravinárskeho v#vozu sú 
okrem kukurice, non-GMO só-
je, jab/k, bobu'ovitého ovocia 
a" zeleniny aj mlie!ne v#robky 
ako syry a"maslo a"tie% mäso-
vé zvieratá – hovädzí dobytok, 
jah*atá. Ministerstvo hospo-
dárstva prísne kontroluje ka%dú 
dodávku na export a"vystavuje 
potvrdenie o"jej srbskom pôvo-
de. Predchádza t#m zárove* 
fal$ovaniu !i preba'ovaniu v#-
robkov z"in#ch krajín. Unikátna 
poloha medzi rôznymi kultú-
rami a" schopnos) prispôsobi) 
sa po%iadavkám zákazníkov 
v" kres)anskom, moslimskom, 
%idovskom !i arabskom svete, 
robia z"tejto krajiny zaujímavé-
ho a" perspektívneho obchod-
ného partnera.

Goran +akovi, obhospo-
daruje svoju farmu v"centrálnej 

oblasti Sumadija, medzi mestami Aran0e-
lovac a"Kragujevac. Venuje sa najmä pes-
tovaniu jahôd na poli a" vo fóliovníkoch. 
Chová sliepky a"na budúci rok by chcel kú-
pi) aj ovce. Z"ministerstva mô%e o!akáva) 
podporu na úrovni 50 euro na kus, ak kúpi 
registrované plemená. -tát dotuje aj nákup 
kráv sumou 200 eur na kus, na kozy a"o$í-
pane je podpora 35 eur. „Teraz sú ovce 
populárne, aj ke& pre koronu re$taurácie 
nefungovali ako obvykle a"tie% bolo menej 
svadieb a"osláv, na ktor#ch jah*acina ne-

Goran !akovi" je py#n$ na svoje chutné jahody.

Upútavka na farmárovom dome láka k%nákupu jahôd. Goran chová aj sliepky.
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mô%e ch#ba). Ale aj ke& sú dnes ceny mä-
sa nízke, 'udia dúfajú, %e o"rok bude lep$ia 
a"ovce dobre predajú. Záujem o"ne rastie 
aj z"Turecka a"Izraela,“ vysvet'uje Goran.

„Napriek odrádzaniu, ve'a farmárov 
prechádza k" monokultúrnemu pestova-
niu kukurice, !o spôsobuje eróziu a"stratu 
humusu z"pôdy. Na druhej strane ubúda 
fariem s"chovom zvierat, a"teda aj produk-
cia ma$ta'ného hnoja,“ pribli%uje Goran 
aktuálne problémy v" po'nohospodárstve 
Srbska. „Mne sa zatia' darí aplikova) prí-
rodné hnojivo, v&aka !omu sú moje jaho-
dy ove'a slad$ie. Pou%ívam napoly vyzret# 
ma$ta'n# hnoj v"dávke 100 ton na hektár 
ka%d# tretí rok, a" ten dozrieva postupne 
na poli a" zohrieva pôdu. Burinu udr%ím 
pod kontrolou v&aka !iernej fólii. Tou po-
kr#vam intenzívne vyu%ívané plochy, lebo 
pomáha aj r#chlej$iemu $tartu produkcie 
a" chráni pôdu pred mrazmi,“ pokra!uje 
Goran v" opise svojho prístupu. Pou%íva 
len biologické spôsoby ochrany a" tie% 
prostriedky na podporu !innosti pôdnych 
baktérií. „Ke& som za!ínal, pôda na far-
me bola vo ve'mi zlej kondícii, ale t#mto 
spôsobom sa akoby zázrakom za pár me-
siacov zlep$ila,“ te$í sa pestovate'. V#%ivu 
dávkuje priamo k" rastlinkám s" pomocou 
kvapkovej závlahy. Pre ovocie musí ma) 
v%dy dostato!nú zásobu vody. Goran mu-
sel najskôr investova) do v#kopu novej 
artézskej studne, ktor# ho vy$iel asi 5"000 
eur, ale ne'utuje. Po jeho jahodách je ve'-
k# dopyt. Ovocie predáva iba do" dvoch 
obchodn#ch sietí – slovinského re)azca 
Mercator a" men$ej regionálnej siete pre-
dajní Fortuna comp. Cena, ktorú dostáva 
za kilogram je 1,70"eur a"je s"*ou spokoj-

n#. Priamo na farme jahody nepredáva, 
rád v$ak nimi pote$í susedov.

Zo sú!asn#ch sedem miliónov obyva-
te'ov Srbska dnes pracuje v"agrobiznise 
asi 300" 000 producentov. V$etci sú po-
vinne registrovaní na Ministerstve po'-
nohospodárstva, lesníctva a"vôd Srbskej 
republiky, ktoré disponuje so v$etk#mi 
dôle%it#mi informáciami o" podnikoch. 
Taktie% rozhoduje o"podpore, !ím má do-
sah aj na reguláciu mno%stva produkcie. 

Ka%d# po'nohospodár dostane 50 eur na 
hektár obhospodarovanej pôdy. Okrem 
toho v$ak $tát mô%e po'nohospodárovi 
preplati) 50 percent investícií na nákup 
sadeníc !i hospodárskych zvierat, tie% na 
zavla%ovacie systémy, ochranu pred mra-
zom, infra$truktúru do ovocn#ch sadov 
a"&al$ie technológie potrebné na po'no-
hospodársku v#robu. Osobitne vysoké sú 
podpory pre mlad#ch za!ínajúcich farmá-
rov, ak#m bol aj Goran. Ten objas*uje ce-

Prvú úrodu zberá hospodár e#te z%fóliovníkov.
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l# proces: „nie je to ni! zlo%ité – predlo%í$ 
projekt o"tom, !o chce$, dokedy to potre-
buje$ a"predlo%í$ predfaktúry. Do polroka 
a% roka dostane$ peniaze, najviac v$ak 
15"000"eur. Potom dolo%í$ faktúry na do-
kladovanie reálnych nákladov a"minister-
skí mô%u prís) kedyko'vek po!as piatich 
rokov na kontrolu. Tento rok o!akávame, 
%e asi 2" 500 farmárov dostane takúto 
podporu.“ O" túto formu podpory investí-
cií mô%u podnikatelia %iada) ka%doro!ne. 
Druh#m rokom vyu%ívajú európske fondy 
IPARD, no na prvé $tvorro!né obdobie 
!akali dlh#ch 10 rokov. Pre vy$$iu kon-
kurencieschopnos) sektora musí Srbsko 
!oskoro pristúpi) k" akreditácii viacer#ch 
opatrení IPARD.

Z" h'adiska dialógu $tátu s" verejn#m 
a" súkromn#m sektorom vo v$etk#ch sfé-
rach hospodárstva je najv#znamnej$ia Ob-
chodná komora Srbska. Podie'ala sa aj na 
tvorbe Stratégie priemyselnej politiky na 
roky 2021-2030, ktorá obsahuje reformné 
kroky. Dôraz sa kládol najmä na spraco-
vate'sk# priemysel na v#robu cukru, vína 
!i pe!iva a" zhodnotenie mlieka, zeleniny 
a"ovocia, zemiakov !i sóje. Do tejto oblasti 
u% v" krajine investovalo aj viacero zahra-
ni!n#ch spolo!ností.

Pestovanie jahôd je náro!né na 'udskú 
prácu. Na farme Gorana +akovi,a pra-
cuje po!as sezóny, od marca do júla, aj 
sedemdesiat 'udí. Mimo hlavnej sezóny 
zamestnáva desa) miestnych obyvate'ov 
na pomocné práce. Platí im priemerne 
dve eurá na hodinu, pri!om denne pracujú 
osem a% 12 hodín, pod'a potreby. Zatia' 

nemal problém zohna) dostatok brigadní-
kov, aj ke& mnoho 'udí sa s)ahuje z"vidie-
ka do vä!$ích miest, hlavne kvôli lep$ím 
zárobkom. V"krajine rastie tempo v#stav-
by modern#ch fabrík, spracovate'sk#ch 
závodov, dopravnej infra$truktúry, ale aj 
obchodn#ch centier a"ubytovacích kapacít 
v"mestách. Do Srbska sa zbiehajú investo-
ri z"celého sveta, najmä z"krajín EÚ (pozn. 

priame zahrani!né investície EÚ v" rokoch 
2010-2019 predstavovali 13 mld. eur), 
Ruska, USA, (íny !i zo Spojen#ch arab-
sk#ch emirátov. Krajina sa prudko rozvíja 
a" stáva sa modern#m miestom pre %ivot 
v"mieri, ktor# je tolerantn# ku v$etk#m for-
mám %ivota a"viery. „Som $)astn# a"myslím 
si, %e tento rok bude pre Srbsko dobr#,“ 
usmieva sa mlad# farmár Goran.

Goranov vynoveny dom.

Jahodové polia o#etruje Goran aj s%pomocou modern$ch technológií.
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Július Forsthofer: Pi málo, pi dobré
Vz!ah Slovákov k"alkoholu netreba 

zatracova!. Do ur#itej miery je alkohol 
rozumná vec, len s"ním treba správne 

narába!. Aj v"#ase koronavírusu. Pi málo, 
pi dobré. Radí to Július Forsthofer, ktor$ sa 
v$robe, degustácii alkoholick$ch nápojov 
a"jeho miestu v"spolo#nosti venuje po celú 
profesionálnu kariéru. Trvá u% 60 rokov. 
Svojou prácou aj na akademickej pôde 
v$znamne ovplyvnil prístup k"alkoholick$m 
nápojom aj ich samotnú tvorbu.

Vypáli !tamperlík pálenky takého 
„"ervíka“, ako je koronavírus?
Odpove& priama – 'tamperlík pálenky 
po vypití nám koronavírus nevypáli. Ako 
povrchov$ dezinfek#n$ prostriedok by to 
mohlo ma! nejak$ ú#inok. Mal$ dú'ok – ak 
je u%it$ s"mierou – predstavuje ur#itú formu 
energetického dopingu pre organizmus. 
Ve& alkohol je sú#as!ou metabolizmu 
a"je medziproduktom v"premene 
skonzumovan$ch sacharidov na potrebnú 
energiu. Ke& na'i starí otcovia odchádzali 
ráno na pole alebo do hory, vyu%ívali tento 
stimulujúci ú#inok. (tamperlík im pomáhal, 
ak pili s"mierou.

Ako trafi# mieru pri alkohole?
Je to vec kultúry a"vzdelania. Kultúrni )udia 
si skôr vedia ur#i! rozumnú mieru. Vedia, 
%e ke& to pre%enú, následky nie sú v%dy 
príjemné, a"teda, na#o to robi!? V"marci b$va 
ve)ká sú!a% destilátov v"Radimove na Záhorí. 
Tohto roku tam sústredili viac ako 2"000 
vzoriek. To je pre )udí príle%itos! u#i! sa 
hodnoti!, degustova!, posudzova! jednotlivé 
destiláty. Nikde inde na tak$ch sú!a%iach sa 
nestretnete s"to)k$mi druhmi slivovice.

Slivovica písala slovenské dejiny. Odkia$ 
sme sa k%nej dopracovali?
Za slivky v&a#íme vala'skej kolonizácii. 
Famózna Bystrická slivka nie je z"Banskej 
Bystrice, ale z"Bystrice z"Rumunska. Priviezli 
ju ba#ovia a"valasi, ktorí spolu s"ovcami 
ko#ovali a"vysádzali strom#eky. Táto odroda 
bola pomerne úrodná a"ve)mi cukornatá, aj 
ke& plody nemala príli' ve)ké. Vyu%ívala sa 
na v$robu destilátov, lebo z"nej dobre tieklo. 
*ia), choroba 'árka ju zni#ila. Dnes máme 
namiesto nej ve)mi 'irokú paletu rôznych 
odrôd, #asto vy')achten$ch v"Ma&arsku, 
v"Nemecku, Rakúsku.

To znamená, &e ke' dnes ochutnávame 
slivovicu, nie je to tá spred 30-50 rokov, 
ke' e!te rástla bystrická slivka?
Presne tak. Ke& si vo)akedy niekto ráno dal 
pol deci bystrickej slivovice, vo vlaku alebo 
v"autobuse, ktor$m cestoval, v'etci vedeli, 
%e má dú'ok slivovice v"sebe. Dnes mô%ete 
vypi! dva deci dobrého slivkového destilátu 
a"okolie to u% nezaregistruje. To znamená, 
%e sa zmenili senzorické vlastnosti, teda 
vô+a i"chu!. Namiesto bystrickej slivky sa 
hodne ujala duranzia.

Vychodí, &e bystrická slivovica zostala 
v%chu#ovej pamäti u& len najstar!ej 
generácie Slovákov. (o dne!ní 
tridsiatnici?
Nepoznajú ju. Ke& príde do sú!a%e ojedinele 
nejaká slivovica z"bystrick$ch sliviek, 
dostane slab'ie ohodnotenie, lebo ju )udia 

u% nepoznajú. To isté sa stáva pri bielych 
slivkách, belice, belovice. Vo)akedy belice 
rástli za ka%d$m plotom, dnes nie sú. 
Pestujeme slivky odolné proti 'árke ako 
sú Stanley, ,a#anska najbolija, Lepotica, 
ale tie u% nemajú takú vô+u ani chu! ako 
pôvodná Bystrická slivka. Mnohé sú mäsité, 
orientované na produkciu du%iny, sú skôr 
kompótové ne% na pálenie.

Ak je to tak, mizne nám pred o"ami 
jeden zo základov na v)robu ovocn)ch 
destilátov.
Naozaj, dnes ke& chcete autentické ovocné 
destiláty, musíte sa votrie! do priazne 
niektorého vá'nivého ovocinára, alebo toho, 
kto páli. Ve)ké priemyselné závody vám 
ponúknu originálnu slivovicu zo sliviek. Tie 
v'ak boli vypálené v"Chorvátsku, v"Bosne, 
v",iernej Hore. Sú to iné odrody, s"in$mi 
chu!ov$mi vlastnos!ami. Preto aj slivovice 
z"nich sú iné oproti t$m pestovate)sky 
pripraven$m.

Dnes silnie volanie po pôvodn)ch 
slovensk)ch v)robkoch. Kde v!ak nájs# 
a%ochutna# pravé ovocné destiláty?

Spomínal som ve)ké degusta#né podujatie 
na Záhorí. V"Radimove ho organizujú po 
26. raz. Ale je to v"malom. Ide o"produkciu 
drobnopestovate)ov, ktorá nemô%e 
konkurova! priemyselnej ve)kov$robe ani 
mno%stvom, ani sortimentom, ale hlavne 
cenou. Uvedomme si, %e Slovensko okrem 
toho, %e má rado 'peciality, sa ob#as díva aj 
na to, ako hlboko má do vrecka.

Nebola práve cena prí"inou, ktorá 
podnietila v)robu dvojníkov ovocn)ch 
destilátov aromatizovan)ch liehovín?
Nemô%eme robi! kategorick$ rozdiel medzi 
t$m, #omu hovoríme pravé destiláty a"medzi 
t$m, #o sú liehoviny. Spotrebitelia zrejme 
vedia, %e liehovina je aromatizovan$ alkohol, 
ale nezavrhujme ho. Predsa sú liehoviny 
vysoko kvalitné. Dnes sa priemysel v$roby 
aróm vy'vihol na vysokú úrove+ a"doká%e 
vyrobi! arómu, ktorá simuluje aj vô+u 
pôvodnej Bystrickej slivky.

(o by sme mali urobi#, aby sme uchovali 
"oraz vzácnej!ie dedi"stvo ovocn)ch 
destilátov?
Je to jednoduché. V'etky v-'ky, ktoré nám 
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zarastajú náletov$mi drevinami, by sme 
mali vysadi! ovocn$mi stromami. A"chodi! 
zbiera! zrelé ovocie,"páli! a"dostáva! z"neho 
dobré destiláty. Robia to v"Rakúsku, 
Bavorsku, v"niektor$ch oblastiach 
v"Taliansku. A"my? Zanedbávame, #o 
sme mali. E'te sme nehovorili o"hru'kách 
a"jablkách. Jablkov$ destilát je zázra#n$, 
vytvára pevné ovocné telo, dá sa pomie'a! 
aj so slivkov$m aj s"hru'kov$m, len ho tam 
nesmie by! príli' ve)a. Jablkov$ destilát 
vo Francúzsku je druhé brandy. Ale my 
máme e'te iné ovocie – napríklad divé 
trnky, drienky, borievky. Na'e modré 
borievky vymierajú. V"minulom roku sa 
ich nazbieralo sotva 50 kg modr$ch 
borievok, ktoré sa viac menej pou%ijú 
pre farmaceutické ú#ely. V"minulosti sa 
nazbieralo aj 50 ton. Kríky sú zni#ené 
mul#ovaním a"nezachránili sme ani ekotyp, 
zdroj genofondu.

(o vlastne potom pijeme?
Ak nebudeme ma! dos! ovocia na v$robu 
prav$ch destilátov, a"to platí aj o"borovi#ke, 
budeme pou%íva! aromatizované. To je 
senzoricky síce prijate)né, ale tradi#ne u% 
nie, lebo úplne meníme charakter nápojov.

Vedeli ste si v%"asoch svojej mladosti 
alebo zrelého veku predstavi#, &e nás 
mô&e postihnú# "osi podobné?
Ke& som bol mlad$, vôbec nie. Teraz na 
staré kolená som videl jeden videoklip, kde 
si robili posmech, %e borovi#ka je vyrobená 
z"borovice. *ia), moderné borovi#ky budú 
onedlho viac vo+a! po ihli#í a"po smole, 
ale"nebudú ma! v"sebe dostatok toho 
lie#ivého, pravého borievkového destilátu.

Vieme sa spamäta#?
Sna%íme sa, ale zatia) sme nena'li 
dostato#nú podporu. V"zahrani#í, vo 
Francúzsku aj (panielsku, Taliansku 
je celkom be%né, %e obilie sa pestuje 
spolo#ne s"olivami, alebo pod citrónovníkmi 
a"in$mi stromami sa pasú o'ípané. 
Takéto kombinácie u"nás zatia) nikto 
nerobí, neskú'a. Príroda bola múdra, ke& 
kombinovala rastliny so"%ivo#íchmi. Ale 
dnes? Po)ovníci sa chvália, %e máme ve)a 
zveri, po)nohospodári sa s!a%ujú, %e im 
zver robí 'kody. Kto je ten spravodliv$, kto 
rozhodne, #o je správne?

Azda zdrav) rozum e!te u%niekoho 
funguje. Je otázka, do akej miery si to 
v!ímajú tí, ktorí riadia !tát.
Treba zachráni! napríklad borievku. Ke& 
chcete zalo%i! jablo+ov$ alebo slivkov$ sad, 
v"'kôlkach vám poradia, aké podpníky, aké 
typy, tvary, rozostupy, do akej pôdy sadi!, 
ako hlboko kopa! jamy, ako o'etrova!. 
Pri borievke vám toto nikto nepovie, lebo 
to nikto nevie. Stále nevieme zo semena 
borievky vypestova! sadenicu. V"prírode sa 
borievka rozosieva sama alebo s"pomocou 
vtákov. Ak je rastlinka malá, tráva ju zadusí, 
lebo borievka je ve)mi svetlomilná. Preto 
pre%íva viac menej na krka-hájoch, kde 
u% ostatné rastliny nemajú to)ko %ivín. Ale 
keby sa borievky dostali do priaznivej'ích 
podmienok, ur#ite by aj r$chlej'ie rástli. 
Mo%no aj produkcia plodov by bola 
intenzívnej'ia, ale nik to zatia) nevyskúmal.

(o vlastne budeme pi# v%budúcnosti 
z%pôvodn)ch destilátov? Nevyprofiluje sa 
línia syntetického alkoholu?

Pozor, alkohol mô%e by! aj syntetick$, 
aj naturálny. Syntetick$ alkohol nie je 
jedovat$. Je dokonca v"niektor$ch smeroch 
#istej'í ako ten po)nohospodársky. 
Ale je lacnej'í, a"keby sa zaviedol do 
troch oblastí – potravinárstva, farmácie 
a"medicíny – po)nohospodárstvo nebude 
ma! #o produkova!. Na to sú dohody. 
Syntetick$ alkohol by potla#il aj whisky, 
brandy, tequilu, rum, lebo je lacnej'í. 
Z"toho dôvodu sa preferujú prírodné 
zdroje.

Objavujú sa prv nepredstavite$né 
produkty. Neotvárame zakázanú trinástu 
komnatu
Dnes ide ve)mi do módy kanabisová 
sféra. To sú nápoje na báze konopn$ch 
alkaloidov. Neviem, #i je to tá 
najsprávnej'ia cesta. Objavujú sa aj 
alkoholické nápoje bez alkoholu. Pridávajú 
sa tam látky ako kapsaicín, ide o"'tip)avé 
zlo%ky z"papriky, alebo kanabinoidy, ktoré 
simulujú na jazyku chu! alkoholu, ale 
majú iné vlastnosti, ke& sa dostávajú do 
organizmu. Neviem, #i je to správny smer. 
Zdá sa, %e vo svete tzv. nekone#n$ch 
mo%ností, je !a%ké nejak$m iniciatívam 
bráni!.

Tak&e na otázku, "o budeme pi#,  
je pred nami jeden ve$k) otáznik?
.udia, ktorí sú zvyknutí na svoje tradi#né 
nápoje, ich ur#ite nájdu. V%dy budú 
v$robcovia, ktorí sa budú prid-%a! tradície. 
Aj tradi#né pivo, aj tradi#né destiláty budú, 
ale popri tom bude aj cel$ rad inovovan$ch, 
modern$ch v$robkov. Ale pozor, inovácia 
bude a"bude i"nová cena.
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Ropa vymazala straty
Nejasné smerovanie cien ropy pokra-!ovalo aj po!as uplynulého mesiaca. Zatia" !o po!as júla ceny ropy Brent klesli takmer k 40 USD za barel, po!as augusta komodita dokázala posilni# spä# k 50 USD za barel, aby po!as úvodu septembra komodita znovu odovzdala !as# svojich ziskov. Od ná$ho minulého v%h"adu spred $iestich t%&d'ov cena ropy Brent v sumárnom hodnotení po-silnila o 6 USD za barel, ke( sa v úvode druhej dekády septembra obchoduje za 48 USD za barel. Po júlovom cenovom prepade komodita oto!ila trend smerom k rastu. Dôvodom bolo spustenie roko-vaní !lenov OPEC o mo&nom zmrazení produkcie ropy s cie"om stabilizova# ceny. Doteraz v$ak k dohode nedo$-lo a navy$e !erstvé dáta z USA ako aj Iránu poukazujú na to, &e tieto krajiny napriek ni&$ím cenám na trhu navy$ujú produkciu. Ropa tak v úvode septembra znovu zamierila ni&$ie, konkrétne k 45 USD za barel. Momentálne sa zdá, &e ceny ropy sú uväznené v pásme 40 a& 50 USD za barel a najbli&$ie obdobie v tom-to pásme zostanú. Ist%m otáznikom v cenotvorbe je budúci v%voj dolára vo!i ko$u svetov%ch mien, ke(&e Americká centrálna banka (FED) v úvode tohto mesiaca avizovala, &e zva&uje mo&nos# zv%$enia základnej úrokovej sadzby v USA. Tento krok by viedol k posilne-niu dolára vo!i ostatn%m menám a to následne by mohlo posla# ceny ropy ni&$ie. Z poh"adu technickej anal%zy sa ropa h%be v bo!nom cenovom pásme, no stále je tu zna!né riziko pokra!ova-nia poklesu ceny komodity. AGROMAGA-ZÍN predpokladá, &e najbli&$ie obdobie sa komodita bude ma# tendenciu znovu blí&i# smerom k 40 USD za barel (pred-pokladáme pohyb v pásme 40 a& 45 USD za barel). Tento v%voj by mohol prinies# zlac'ovanie cien PHM v SR. Ke(&e os-tatn% mesiac ceny ropy vzrástli, rovnak% trend zaznamenali aj ceny slovensk%ch PHM. Natural 95 zdra&el o 3 eurocent/l na 1,23 EUR/l a nafta o 2 eurocent/l na 1,06 EUR/l. Ak by sa cenám ropy podari-lo nasledujúci mesiac oslabi# do pásma 40 a& 45 USD/barel, ceny PHM v SR by mohli klesnú# pribli&ne o 3 eurocent/l. 

(AM)
Mlieko pokra!uje na rastovej vlne Po júlovej prestávke si globálne ce-ny mlieka znovu vydlá&dili chodní!ek smerom k rastu. A to k pomerne radi-
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Zdroj: ATIS, odhad AGROMAGAZÍN

Priemerná nákupnácena v SR(cena v ! za 1 t bez DPH).

POTRAVINÁRSKA P!ENICA (tr. A)

Medziro!n" v"vojjúl 2016/júl 2015 = -15,7 %Aktuálna cena júl 2016:124,63 !/t
Predpoklad október 2016:137,30 !/t

Priem. cena za rok 2015:154,87 #/t
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KUKURICA

Priemerná nákupnácena v SR(cena v ! za 1 t bez DPH).
Medziro!n" v"vojjúl 2016/júl 2015 = +11,7 %Aktuálna cena júl 2016:143,65 !/t

Predpoklad október 2016:139,50 !/t
Priem. cena za rok 2015:128,08 #/t
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SLADOVNÍCKY JA"ME#
Priemerná nákupnácena v SR(cena v ! za 1 t bez DPH).Medziro!n" v"vojjúl 2016/júl 2015 = -7,9 %Aktuálna cena júl 2016:155,26 !/t

Predpoklad október 2016:148,15 !/t
Priem. cena za rok 2015:174,26 #/t
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REPKA OLEJKA
Priemerná nákupnácena v SR(cena v ! za 1 t bez DPH).Medziro!n" v"vojjúl 2016/júl 2015 = -2,8 %Aktuálna cena júl 2016:352,79 !/t

Predpoklad október 2016:361,89 !/t
Priem. cena za rok 2015:350,29 #/t
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Priemerná nákupnácena v SR(cena v ! za 1 t bez DPH).Medziro!n" v"vojjúl 2016/júl 2015 = -7,9 %AkAktutuáálna cena júl 2016:15555,226 !/t

PPrereddpoklad október 2016:1448,8,15 !/t
Priem. cena za rok 2015:174,26 #/t

1

12

REPKKAA OOLLELEJEJKKAA
R

Priemerná nákupnácena v SR(cena v ! za 1 t bez DPH).Medziro!n" v"vojjúl 2016/júl 2015 = -2,8 %AAktutuáuálnna a cceenana jújúl 2016:33522,7,7979 !!/!/tt
Preedpdpopokoklkladad okktóber 2016:3661,8,899 !!/t/t

Priem. cena za rok 2015:350,29 #/t

2015 prognóza

2015 prognóza

EXKLUZÍVNA RO!ENKA PRE AGROSEKTOR  

samostatne nepredajné

AGRÁRNY V$H%AD PRE ROK 2019INFLÁCIA MÔ!E
POTIAHNU" CENY

KOMODÍT E#TE
VY##IE

INF ÁC
INFLÁCIA MÔ!E

A MÔ!E
POTIAHNU" CENYYNYYYYNYNYYYYNYNYYYYNYNYNYNYYYYYYYYYYYYYYYYY

KOMODÍT E#TE#TE###TE##T##TE#T###TE#TE##TE#T#T#T#TE#T#T#T#T##T#TE#TE#TE#TE#T###T#T#TETT#T#TTTT#T#TTTTET#TE#T#TTTETTTTTTTETETTTETTETETEEEEEEEEEE
VVY##IE

®®

Odborn! mesa"ník pre pestovate#ov rastlín 
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V!sledky "OP s ja#me$om ozimn!m

Strukoviny a úrodnos% pôdy
Názory na roz&irovanie GM plodín
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&okov" WASDE report. Ke' (ína 

spo!íta v)etky svoje zásoby 
kukurice  s. 14–15

Intenzita a*extenzita
v*chove dojníc na Slovensku 

s. 12–13

Téma mesiaca: Pestovanie 
kukurice a slne!nice

s. 27–33

Zoltán Cibula:„Sedliak bez kravy nie je sedliakom“
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&ivo'í#na v(roba, ktorá tvorí 
pevn( základ „kostry“ tohto 
podniku, zah)*a nielen chov 
dojníc, ale aj chov o#ípan(ch. 
Ak dovolíte, nosnou témou 
nasledujúcej reportá$e bude 
tamoj#í chov dojníc, ktor( 
sa vyzna'uje v podmienkach 
Slovenska nadpriemernou 
hodnotou dlhovekosti 
plemenníc. To bol jeden 
z hlavn(ch dôvodov, pre'o 
sme nav#tívili PD Zavar. Na#ím 
hostite"om bol jeho predseda 
Ing. Peter Hol'ek.

SLOVHYB-2
je dnes u&  málo pou&ívan%  hybridiza!n% 
program o$ípan%ch, ktor% vznikol pod ges-
ciou nitrianskeho NPPC-VÚ)V. Jeho základ 
tvorí v prvom stupni krí&enie plemien landras 
a durok. Na krí&enky F1 generácie sa pripú$#a-
jú kance plemena yorkshire. V%krmové jedince 
majú ve"mi dobr% rastov% potenciál (viac ako 
850 g priemern% denn% prírastok &.hm.) a vy-
sokú kvalitu mäsa. A to v$etko pri vynikajúcej 
konverzii krmiva (menej ako 3 kg KZ na kg prí-
rastku &.hm.). To oce'ujú nielen odberatelia 
zavarsk%ch o$ípan%ch, ale aj odborníci, ktorí 
spomínanému hybridiza!nému programu ude-
lili Zlat% kosák v roku 2000.
Dobré v%sledky tunaj$ieho chovu o$ípan%ch sa 
odzrkad"ujú aj na jeho umiestnení v sú#a&i NAJ 
slovensk% chov. Umiestnenia na popredn%ch 
miestach nie sú ni!ím v%nimo!n%m (celkovo ich 
bolo zatia" 10). Spomedzi nich v$ak jednozna!-
ne vyt*!a dvojica prvenstiev v rokoch 2004 
a 2005 e$te v rámci plemena biela mäsová. 
Ostatné popredné umiestnenia boli dosiahnu-
té za plemeno landras (naj!erstvej$ie je za rok 
2015).
Chov o$ípan%ch chce zavarské dru&stvo reali-
zova# aj na(alej, hoci do konca roka by malo 
dôjs# k miernej redukcii po!tu prasníc v ú&it-
kovom chove (z 225 na 175). Po!et prasníc 
v rozmno&ovacom chove plemena landras (38) 
zostane zachovan%. Napriek predpokladanému 
medziro!nému poklesu po!tu prasníc by mala 
by# v tomto roku dosiahnutá vy$$ia produkcia 

jato!n%ch o$ípan%ch (o 3 %) ako v roku 2015 
(predaj jato!n%ch o$ípan%ch - 5 200).

Chov dojníc je v podniku na prvom mieste
PD Zavar patrí k podnikom, ktor%ch sú!asné 
$pi!kové stádo hol$tajnského plemena vznik-

lo kombináciou prevodného krí&enia a nákupu 
vysokote"n%ch jalovíc z Nemecka a Talianska 
(spolu 150). Vznikajúce stádo dostalo v ro-
koch 1993-1996 k dispozícii nové ustaj'ovacie 
priestory s celkovou kapacitou 600 miest. Tie 
sa podarilo naplni# rok po ukon!ení v%stavby 

Po"nohospodárske dru$stvo 
Zavar je dlhodobo úspe#né 
v sú!a$i NAJ slovensk( chov

Ma!tale postavené pred 20 rokmi sú nad"asové.

ákupu

  .    . .    
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fariem aj v(aka spomínanému nákupu vysoko-
te"n%ch jalovíc. Cenn% genofond rozmno&ovali 
zavarskí chovatelia okrem iného aj produkciou 
embryí, ktoré ponúkli aj (al$ím slovensk%m 
chovate"om.
Ako nám povedal Ing. Hol!ek, chov dojníc je 
v ním vedenom podniku na prvom mieste. Je 
dôle&it%m zdrojom príjmov a pracovn%ch príle-
&itostí v dru&stve. )ivo!í$na v%roba spotrebúva 
a& 52 % produkcie rastlinnej v%roby a mení ju 
na produkt s vy$$ou pridanou hodnotou. Pod-
nik je z h"adiska podielu tr&ieb z predaja mlie-
ka, samozrejme, ve"mi závisl% od ceny mlieka. 
To vidie# ve"mi dobre na posledn%ch 2 uzavre-
t%ch hospodárskych rokoch. K%m v roku 2014 
tvorili príjmy za mlieko 43 % z celkov%ch tr&ieb 
podniku, o rok neskôr to bolo u& len 36 % (pri 
predaji vy$$om o 141 000 l mlieka ni&$ie tr&by 

o 298 000 !). Pokra!ujúca kríza v sektore pro-
dukcie mlieka zrejme opä# „zamie$a karty“ 
v ekonomike podniku.

Dlhovekos! majú v „krvi“
K%m v prv%ch rokoch sa $"achtenie zameriava-
lo na zvy$ovanie priemernej ú&itkovosti stáda, 
posledn%ch 10 rokov má prednos# dosiahnutie 
ekonomickej v%roby mlieka. Mlieková ú&itko-
vos# sa u& tak „ne$pi!kuje“, skôr sa $"achtí na 
zdravie kon!atín a vemena, t.j. na vlastnosti, 
ktoré umo&'ujú dosiahnu# dlh$í produk!n% vek 
zvierat v stáde. Pri lakta!nej ú&itkovosti blízkej 
10 000 kg mlieka sa toti& za!ali pri niektor%ch 
dojniciach objavova# problémy s reprodukciou, 
ale aj zdravím, !o zvy$ovalo tlak na ich vyra(o-
vanie. Aj preto museli v Zavare pristúpi# okrem 
zmeny prístupu v $"achtení aj k (al$iemu náku-

pu vysokote"n%ch jalovíc, tentokrát !ervenej 
variety zo Slovenska.
Ve"k%m plusom, ktor% prispieva k dlhovekosti, 
je systém ustajnenia (vo"né s hlbokou pod-
stielkou), poskytujúci dojniciam maximálne 
pohodlie. Hoci majú najstar$ie objekty u& 
viac ako 20 rokov, stále sp+'ajú po&iadavky na 
moderné ustajnenie dojníc. Vari jedinou ve-
cou, ktorá by sa im z dne$ného poh"adu dala 
vytknú#, je nedostatok svetla. Inak tu v$ak náj-
dete prakticky v$etky prvky, ktoré zvy$ujú po-
hodu zvierat aj po!as horúcich letn%ch dní (o.i. 
aj ventilátory s rozpra$ovaním vody).
Kombináciu rozumnej mliekovej ú&itkovosti 
(okolo 9 000 kg za laktáciu) a dobr%ch &ivot-
n%ch podmienok zvierat dop+'a kvalitná a &i-
vinovo vyvá&ená k*mna dávka. Jej základom 
sú $pi!kové konzervované objemové krmivá 
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slovenské víno

Vinice sú ich ozajstnou p!chou.

príjemnej arómy a!decentnej chuti, v!"o naj-

vä"#ej mo$nej miere aj odrodov% charakter. 

Nechcú vypusti& víno z!rúk skôr, ako dosiah-

ne optimálny prejav. „Myslíme si, $e poná-

h'a& sa s!nov%m ro"níkom je zbyto"né a!bolo 

by to na!úkor celoro"nej práce nielen na#ich 

vinohradníkov, ale aj na#ej snahy vyrába& 

kvalitné vína,“ vysvet'uje hlavn% technológ 

vinárstva Dalibor Vigla#.

Napriek tomu, $e za"iatkom roka sa skoro 

v#etky vína e#te #kolia, posielajú ich na!vi-

nárske sú&a$e, kde dosahujú ve'mi slu#né v%-

sledky. Mali sme mo$nos& ochutna& nieko'ko 

z!nich a!ve'mi dobre to majú na#liapnuté oba 

Rizlingy, ale tie$ Chardonnay a! ve'mi nás 

zaujal aj Alibernet, ktor% mô$e o! pár me-

siacov za$iari&. Musíme spomenú&, $e tento 

alibernet pochádza z!najstar#ej v%sadby tejto 

odrody na!Slovensku, ktorá sa nachádza prá-

ve tu, vo!Dvoroch nad!(itavou a!má viac ako 

#tyridsa& rokov. 

Dr!ia krok s"dobou

V! ostatnom ro"níku sa práca vo! vinohra-

doch po"as kampane stala v%nimo"nou. 

Práve v!tomto roku sa ich strojov% park roz-

rástol o!úplne nov% kombajn. Samozrejme, 

$e najviac vy&a$en% je hlavne po"as zberu 

hrozna, ale ve'mi efektívne sa dá vyu$i& aj 

na! ochranu vinohradov. Doká$e o#etri& a$ 

#tyri rady naraz. Pri! zbere nahradí prácu 

a$ pä&desiatich zbera"ov a! ani kvalitatívne 

za!nimi nezaostáva. „)as, ktor% sme kom-

bajnu získali, sa v!kone"nom dôsledku odzr-

kad'uje pri!spracovaní hrozna. Na!lisovanie 

sme schopní dodáva& viac hrozna za!krat#í 

"as a!takto r%chlo spracovan% mu#t je alfou 

a! omegou kvalitného vína,“ ne#etrí slova-

mi chvály na! nového pomocníka predseda 

dru$stva Jozef Tóth. 

Pri na#ej náv#teve sme sa dozvedeli aj to, $e 

v!blízkej budúcnosti by chceli zakúpi& novú 

f'a#ovaciu linku, ktorou by mohli uzatvára& 

f'a#e aj skrutkov%m uzáverom, ten je hlavne 

medzi mlad#ími konzumentmi "oraz viac 

ob'úben%. 

Ve'kou novinkou ur"ite bude aj v%stavba no-

vej pivnice, ktorú budú krá#li& nové drevené 

sudy. V nich budú vyzrieva& hlavne "ervené 

vína, "ím by sa mala e#te zv%#i& ich kvalita.

Hlavn! technológ Dalibor Vigla".
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vinotéka vo vínotéke

P ráve na! odkaz Ringbürgerov, boha-

t%ch kremnick%ch me#&anov a! ob-

chodníkov s!vínom, sa v!jedine"nom 

projekte rozhodol nadviaza& miestny rodák 

a!vínny nad#enec Martin Varha*ovsk%.
Od zlata k"vínuKremnica v+aka svojim klimatick%m pod-

mienkam nikdy nepatrila medzi vinárske 

oblasti. Boli to predov#etk%m bohaté lo-

$iská zlata a! striebra, ktoré sem u$ v! 10.

storo"í lákali prv%ch osadníkov. Skuto"n% 

rozmach banskej &a$by nastal a$ za"iatkom 

14.storo"ia, ke+ uhorsk% krá' Karol Robert 

z!Anjou udelil Kremnici #tatút slobodného 

krá'ovského banského a!minciarskeho mes-

ta. V!tomto období vzniká aj in#titúcia, ktorá 

mesto preslávila najviac – Kremnická min-

cov*a. 
Ur"ite stojí za!zmienku, $e ide o!jednu z!naj-

star#ích nepretr$ite fungujúcich mincovní 

na! svete. Razia sa! tu, okrem iného, aj slo-

venské euromince.Rozmach baníctva priniesol mestu okrem 

rôznych privilégií aj nesmierne! bohatstvo. 

Pomerne r%chlo sa vyprofilovala vrstva bo-

hat%ch me#&anov s!právom banskej &a$by – 

takzvan%ch Ringbürgerov. Tí, ako správni 

obchodníci, h'adali spôsoby ako +alej roz-

#irova& svoj kapitál a!nakoniec sa rozhodli 

investova& do! nákupu vinohradov v! ni$#ie 

polo$en%ch "astiach Horného Uhorska. 

Víno, ktoré sa v! úrodn%ch ju$n%ch oblas-

tiach dopestovalo, potom privá$ali naspä& 

do!Kremnice a!+alej!predávali.

TEXT: MARTIN MASARYK

SNÍMKY: REDAKCIA, ARCHÍV MARTINA VARHA,OVSKÉHO

RINGBÜRGERvíno venované predkom
Kremnicu by sme dnes na vinohradníckych mapách h!adali márne,

o to viac zaujme fakt, "e tradícia obchodu s vínom sprevádza miestnu 

históriu cel#mi storo$iami.
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Zelená nafta: Podpora pre 

108 plodín a*6 druhov HZ má 

na)tartova+ produkciu s. 12-13
Africk" mor o)ípan"ch trápi 

(ínu. Zdra,ie cenu mäsa 

vo svete? s. 14-15
Téma: V"roba 

kvalitn"ch krmovín 

s. 27-33
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a agro chlapec 2019
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• Propagácia a oce'ovanie NAJlep%ích

r e p o r t á "

&ivo'í#na v(roba, ktorá tv
pevn( základ „kostry“ toh
podniku, zah)*a nielen ch
dojníc, ale aj chov o#ípan(
Ak dovolíte, nosnou témou
nasledujúcej reportá$e bu
tamoj#í chov dojníc, ktor(
sa vyzna'uje v podmienka
Slovenska nadpriemernou
hodnotou dlhovekosti
plemenníc. To bol jeden
z hlavn(ch dôvodov, pre'o
sme nav#tívili PD Zavar. N
hostite"om bol jeho predse
Ing. Peter Hol'ek.

SLOVHYB-2
je dnes u&  málo pou&ívan%  hybr
program o$ípan%ch, ktor% vznikol 
ciou nitrianskeho NPPC-VÚ)V. Jeh
tvorí v prvom stupni krí&enie plemie
a durok. Na krí&enky F1 generácie sa 
jú kance plemena yorkshire. V%krmov
majú ve"mi dobr% rastov% potenciál 
850 g priemern% denn% prírastok &.h
sokú kvalitu mäsa. A to v$etko pri vy
konverzii krmiva (menej ako 3 kg KZ 
rastku & hm ) To oce'ujú nielen od

Po"nohosp
Zavar je dl
v sú!a$i NA

37

ovenské víno

kej budúcnosti by chceli zakúpi& novú 

vaciu linku, ktorou by mohli uzatvára& 

aj skrutkov%m uzáverom, ten je hlavne 

zi mlad#ími konzumentmi "oraz viac 

ben%. 

kou novinkou ur"ite bude aj v%stavba no-

pivnice, ktorú budú krá#li& nové drevené 

dy. V nich budú vyzrieva& hlavne "ervené 

na, "ím by sa mala e#te zv%#i& ich kvalita.

rastku &.hm.). To oce'ujú nielen od
zavarsk%ch o$ípan%ch, ale aj odbo
spomínanému hybridiza!nému prog
lili Zlat% kosák v roku 2000.
Dobré v%sledky tunaj$ieho chovu o$
odzrkad"ujú aj na jeho umiestnení v
slovensk% chov. Umiestnenia na p
miestach nie sú ni!ím v%nimo!n%m (

atia" 10). Spomedzi nich v$ak j
prvenstiev v ro

biel

vinotéka vo vínotéke
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V!sledky pod"a hodnotenia poroty:
Kategória samohybné stroje
1. Kombajn Massey Ferguson Ideal
2. Samohybné reza!ky Krone BiG X 680, 

780 a 880
3. Traktory John Deere série 5R

Kategória #ahané stroje
1. Seja!ka na presn" v"sev Lemken Azurit
2. Disková #acia kombinácia Pöttinger No-

vacat A10
3. Hnojovicová cisterna Zunhammer SK 

18,5 PUL s Glide-Fix

V!sledky pod"a hodnotenia na$ich 
%itate"ov:
1. Traktory John Deere série 5R
2. K$bov" teleskopick" naklada! Manitou 

MLA-T 533-145 V+
3. Kombajn Case IH Axial Flow série 250

Vyhlásenie v"sledkov sa uskuto!nilo 
po!as v"stavy Agrosalón v pavilóne K ako 
sú!as% konferencie Modern" agrobiznis, or-
ganizovanej na&ím sestersk"m !asopisom 
Agromagazín.

Te&í nás, #e do !itate'skej sú%a#e sa za-
pojilo vy&e 1 200 priaznivcov techniky, 
ktorí si spomedzi 14-tich nominovan"ch 
strojov vybrali traktory John Deere série 
5R. Zástupcom ví%azn"ch strojov gratulo-
vali Peter Demo, konate' MM press, s. r. o., 
Natália Anto&ová za Agrokomplex a Karolí-
na Pandulková ako nové NAJ agro diev!a 
2019. Vyhlásenie moderoval Ján (kor)a 
z Farmárskej revue.

Nominované stroje potvrdili vysok" kre-
dit na&ej sú%a#e, ale predov&etk"m vzrasta-
júcu úrove) po'nohospodárskej techniky. 
Stroje zapojené do sú%a#e o NAJinovatív-
nej&í stroj dostali nad&tandardn" priestor 
na propagáciu v na&om !asopise, na na&ej 
internetovej stránke mmpress.sk a na na-
&om facebookovom profile, ale aj vo Far-
márskej revue v RTVS, ktorá bola aj na&ím 
partnerom pri organizovaní sú%a#e.

Obùúbená súĠ@Ĺ�NQF@MHYNU@M��
È@RNOHRNL�,NCDQM��LDBG@�
MHY�BH@�U�ONùMNGNRONC�QRSUD�
M@O¨R@K@�TĹ�RUNIT�OH@ST�µRODĜMµ�
J@OHSNKT�.EHBH�KMD�UXGK�RDMHD�
U¸RKDCJNU�R@�TRJTSNÈMHKN�
���L@QB@�M@�U¸RS@UD� FQNR@K®M�
U�-HSQD

V piatom ro!níku sú%a#e sme v &trnás-
tich !íslach ná&ho !asopisu predstavili 
8 samohybn"ch a 6 %ahan"ch strojov. 
Z nich vzi&li a# traja ví%azi. O prvom spo-
medzi v&etk"ch strojov rozhodli na&i !ita-
telia prostredníctvom hlasovania na na&ej 
stránke www.mmpress.sk a na sociálnych 
sie%ach. O *al&ích dvoch ví%azoch – v ka-
tegórii samohybn"ch strojov a %ahan"ch 
strojov rozhodla odborná porota zlo#ená 
zo zástupcov Technickej fakulty SPU, zá-
stupcu praxe a ná&ho vydavate'stva.

- )HMNU@S¨UMDIĜ¨LH�RSQNILH�QNJ@�R@�
RS@KH�JNLA@IM�,@RRDX�%DQFTRNM�(CD@K�@�
RDI@ÈJ@�M@�OQDRM¸�U¸RDU�+DLJDM� YTQHS

Zástupcovia predajcov strojov umiestnen!ch na prv!ch troch prie"kach v ankete na#ich 
"itate$ov a priaznivcov – z$ava Peter Demo, konate$ MM press, Eugen Mizerák z Agroser-
visu (John Deere), Peter Poliak z Moreau Agri (Manitou) a Tomá# Chovanec z Agri CS (Ca-
se IH). Cenu odovzdáva Natália Anto#ová z Agrokompolexu.

n Ideal Ví!az v kategórii !ahané stroje: seja"ka na presn# v#sev Lemken AzuritVí!az v kategórii !ahané stroje: seja"ka na presn# v#sev Lemken Azurit

„ N A J i n o v a t í v n e j ! í  s t r o j  r o k a “

Mediálni partneri:

Zástupcovia ví%azn!ch samohybn!ch strojov (z$ava) Eugen Mizerák (John 
Deere), Rastislav Kocour (Massey Ferguson) a Ji&í Jano#ka (Krone).

Zástupcovia ví%azov v kategórii %ahan!ch strojov z$ava Róbert Pecko 
(Lemken), Miroslav Maru#iak (Pöttinger) a Peter Nerád (Zunhammer).

'itate$skú anketu ob$úbenosti vyhral traktor 
John Deere série 5R.

Obùúbená súĠ@Ĺ�NQF@MHYNUĹ�NQF@MHYNU@M�
ÈaRNOHRNL�,NCDQM��LDBG@�
MHY�BH@�U�ONùMNGNRONC�QRSUDe 
naO¨R@K@�TĹ�RUNIT�OH@ST�µRODDĜMµ
k@OHSNKT�.EHBH�KMD�UXGK�RDMMHD�
U¸RKDCJNU�R@�TRJTSNÈMHKN
2��L@QB@�M@�U¸RS@UD� FQNRNR@K®M�
U�-HSQD

V piatom ro!níku sú%a#e sme v &trnás-
tich !íslach ná&ho !asopisu predstavili 
8 samohybn"ch a 6 %ahan"ch strojov. 
Z nich vzi&li a# traja ví%azi. O prvom spo-
medzi v&etk"ch strojov rozhodli na&i !ita-
telia prostredníctvom hlasovania na na&ej 
stránke www.mmpress.sk a na sociálnych 
sie%ach. O *al&ích dvoch ví%azoch – v ka-
tegórii samohybn"ch strojov a %ahan"ch 
strojov rozhodla odborná porota zlo#ená
zo zástupcov Technickej fakulty SPU, zá-
stupcu praxe a ná&ho vydavate'stva.

- )HMNU@S¨UMDIĜ¨LH
sS@KH�JNLA@IM�,@RRe
seIaÈk@�M@�OQDRM¸ U

Zástupcovia predaj
"itate$ov a priaznivc
visu (John Deere), P
se IH). Cenu odovzd

„„ N A JJJJN A i n o viNAJkraj!ie zvieraAGROKOMPLEX 2016
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Aj k vá!mu biznisu sme blízko
V"ETKO, #O JE MO$NÉ

www.vub.sk, 0850 123 000 Bank of

Po!nohospodárske
dru"stvo Sokolce

BIZNIS NA!ICH
KLIENTOV POZNÁME
DO DETAILU


