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MINulOSť A budúCNOSť TRANSFORMÁCIe

• začiatok transformácie 917 družstiev s viac ako 1 000 000 ha

• zúčastnilo sa jej viac ako 600 000 občanov Slovenska
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• už takmer nebudú existovať družstvá na klasických družstevných princípoch 
  (ako napríklad jeden člen = jeden hlas)

• minimálne 300 000 ha bude obhospodarovať 4-6 veľkých subjektov, vrátane SFD

• minimálne 200 000 ha bude obhospodarovať 15-20 stredných subjektov

• len v tomto roku vstúpil do 90 družstiev investor, alebo partner 
   s majoritnou pozíciou

• zostalo už len cca 150 družstiev bez ukončenej transformácie =  
   obhospodarujú cca 200 000 ha poľnohospodárskej  pôdy
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VýSleDky DRužStieV 
PRed A PO TRANSFORMÁCII
Priemerné hospodárske výsledky podnikov pred a po transformácii
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po:

PRečo VytVoRiť SKuPINu dRužSTIev?

Veľkost pôdy 20 000ha a viac = zisk 200€/ha

Dokázal ukončiť a doriešiť všetky 
otvorené otázky ku dlhoročne 
ťahajúcej sa transformácii v priebehu 
dvoch rokov u svojich klientov

Ako poradca asistoval na dokončení 
transformácie pri takmer 100 
podnikoch

vzdelávacie semináre lawFarmu 
a Daniela J. kratkeho navštívilo 
za celú históriu až 2000 ľudí

Organizoval mnoho konferencií na 
tému transformácií a družstevného 
práva

SFd – to je  Slovenské farmárske, družstvo

SFd je silný a spoľahlivý partner pre 
vaše družstvo a váš manažment

SFd pomôže vašim riadiacim 
pracovníkom svojimi unikátnymi 
postupmi pri riadení

SFD dodá vášmu družstvu stabilný 
tím najlepších manažérov z rôznych 
oblastí výroby a obchodu

SFD dá vášmu družstvu najsilnejšiu 
právnu ochranu

SFd vám poskytne silné finančné 
zázemie

SFd ako líder vo finančnom riadení 
poľnohospodárskej prvovýroby zmení 
váš pohľad správu financií vo vašom 
podniku

Spolupráca so SFd prinesie družstvám 
stabilný zdroj príjmov a ziskov

SFd pomôže družstvám efektívne 
ich spravovať v rámci veľkej skupiny

budúcnosť je len vo vzájomnej 
spolupráci podnikov a manažérov 
v rámci regiónov a celého Slovenska

Spojenie so SFd a v rámci skupiny 
prinesie manažmentu lepšiu 
vyjednávaciu pozíciu smerom 
ku odberateľom, dodávateľom, 
bankám, inštitúciám, majiteľom 
pôdy a všetkým subjektom s ktorými 
podnik spolupracuje.

SFd + družstvá = spoločný úspech

LawFarm SFD budúCNOSť


