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Za úspechom podniku stoja vždy ľudia
Tradičný Agrokomplex 
v Nitre je prehliadkou 
toho najlepšieho v poľ-
nohospodárskom odvetví 
na Slovensku. Uplynu-
lý 43. ročník sa niesol 
aj v znamení Národnej 
výstavy hospodárskych 
zvierat, ktorá sa stáva čo-
raz populárnejšou medzi 
odbornou ale aj širokou 
verejnosťou. Svoje že-
liezka v ohni na nej malo 
aj SLOVENSKÉ FARMÁR-
SKE, DRUŽSTVO, ktoré-
ho zástupcovia neodišli 
s prázdnymi rukami.

NiTRA. Pohľad na do‑
konalé tvary vystavovaných 
zvierat je na Slovensku čoraz 
vzácnejší. Veľkú pozornosť 
verejnosti pútali aj vysta‑
vované zvieratá patriace do 
SPD Veselé, ktoré je členom 
SLOVENSKÉKO FARMÁR‑
SKEHO, DRUŽSTVA. „Na 
výstave Agrokomplex 2016 
sme sa zúčastnili za sku‑
pinu v dvoch kategóriách. 
V kategórii staršie kravy na 
druhej a vyššej laktácii sme 
obsadili v dobrej konkuren‑
cii druhé miesto a v kategó‑
rii prasnica s vrhom sme 
siahli na najvyšší stupeň,“ 

hovorí Vladimír Volečko 
ml. predseda družstva SPD 
Veselé. Zúčastnená krava 
z Veselého bodovala vďaka 
veľmi dobrému exteriéru. 
„Je to charakteristický pred‑
staviteľ plemena slovenské 

strakaté. Má veľmi dobré ve‑
meno a stojí na pevných no‑
hách,“ dopĺňa Ján Morihlad‑
ko, zootechnik pre hovädzí 
dobytok v SPD Veselé. Práca 

ošetrovateľov je pred výsta‑
vou kľúčová. Ich úlohou je 
pripraviť zviera na súťaž tak, 
aby nebolo vystresované. 
„Zviera sme vybrali zo stáda 
440 dojníc. Našu víťazku sme 
ostrihali, okúpali a cvičili 

chôdzu na vôdzke,“ opisuje 
prípravy pred súťažou Mori‑
hladko. SPD Veselé je známe 
tým, že neustále investuje do 
zlepšovania systému welfare 

a snaží sa tak zvieratám vy‑
tvárať čo najvyšší komfort. 
Zvieratá chované v nadštan‑
dardných podmienkach sa 
skôr a rýchlejšie prispôsobia 
chodeniu na vôdzke, nie sú 
stresované a majú pozitívny 

vzťah k ľuďom. V konečnom 
dôsledku sú tak zvieratá ove‑
ľa produktívnejšie. Obdiv 
verejnosti však vyvolal druhý 
zástupca SPD Veselé, prasni‑
ca, ktorá vo svojej kategórii 
dominovala na celej čiare. 
„Táto prasnica je unikátna 
a vyhrala vďaka vynikajú‑
cemu exteriéru. Taktiež za‑
vážila jej plodnosť. Priemer 
odchovaných prasiatok sa 
pri ôsmich vrhoch dostal až 
na 14 kusov. Z ekonomické‑
ho pohľadu je takýto počet 
odchovaných prasiatok na 
jednu prasnicu veľmi výhod‑
ný,“ vysvetľuje Ján Drahov‑
ský, zootechnik pre ošípané 
v SPD Veselé.

Správny prístup 
manažmentu a snaha 
napredovať

Úspech družstva v silnej 
konkurencii aká bola na 
tohtoročnom Agrokomplexe 
závisí od mravčej práce jeho 
pracovníkov. „Výsledky odrá‑
žajú tvrdú prácu našich za‑
mestnancov v živočíšnej vý‑
robe vo všetkých podnikoch 
patriacich do skupiny SLO‑
VENSKÉHO FARMÁRSKEHO, 
DRUŽSTVA. Ocenenia sú len 
zrkadlom toho, ako sa naši 
zamestnanci starajú o každé 
jedno zviera. Napriek tým‑
to výsledkom stále vidíme 
priestor na zlepšenie,“ hod‑
notí umiestnenie družstva 
SPD Veselé Volečko. Cena na 
trhu s bravčovým mäsom 
je pomerne nízka a mnoho 
podnikov vrátane SPD Veselé 
zvažovalo efektivitu chovu. 
Volečko má však rezolút‑
nu odpoveď na otázku ako 
ďalej s chovom ošípaných: 
„Investovali sme veľa času 
a prostriedkov na to, aby sa 
naše výsledky pri chove oší‑

paných zlepšili. Prvé miesto 
je poďakovanie za túto prá‑
cu. Našou ambíciou je celý 
chov dostať na jednotnú vy‑
sokú úroveň a byť špičkou 
v chove ošípaných na Sloven‑
sku.“ SLOVENSKÉ FARMÁR‑
SKE, DRUŽSTVO dlhodobo 
spolupracuje s uznávanými 
zahraničnými odborníkmi, 
ktorí poskytujú svoje rady 
a pre ďalší rozvoj skupiny. 
Výsledky spolupráce na seba 
nenechávajú dlho čakať. 
„Skupina SLOVENSKÉ FAR‑

MÁRSKE, DRUŽSTVO sa chce 
prezentovať svojou prácou 
a poukázať tak na aktívnu 
činnosť v oblasti vzdelávania 
a manažmentu družstiev. 
Dosiahnuté výsledky nás za‑
väzujú k pokračovaniu ďal‑
šej usilovnej práci v našich 
podnikoch pretože našou fi‑
lozofiou je vyrábať a vyrábať 
efektívne,“ dodáva na záver 
František Podhányi, gene‑
rálny riaditeľ SLOVENSKÉHO 
FARMÁRSKEHO, DRUŽSTVA.

Cesta efektivity výroby 
v družstvách

Súčasná ekonomická si‑
tuáciu v poľnohospodárstve 
nahráva len družstvám, kto‑
ré sú schopné produkovať. 
A to nielen zisk, ale najmä 

produkciu práce ako takú. 
Preto chce aj SLOVENSKÉ 
FARMÁRSKE, DRUŽSTVO 
podporovať podniky v ňom 
združené a stať sa význam‑
ným a kľúčovým hráčom 
na trhu poľnohospodárskej 
prvovýroby. Cieľom je vy‑
rábať a to čo najefektívnej‑
šie. Využívanie moderných 
technológií, vzdelávania 
manažmentu a pracovníkov 
je spojené s vysokým výkon‑
nostným potenciálom pre 
družstvá samotné. Pri uplat‑

ňovaní vízie efektívneho 
hospodárenia sa kladie dô‑
raz na partnerstvo a spolu‑
prácu jednotlivých družstiev 
v skupine podnikov. Pozícia 
silného lídra na trhu zvyšuje 
konkurencieschopnosť a do‑
káže zabezpečiť lepšie pod‑
mienky pri nákupe surovín. 

„Cesta inovácie a efekti‑
vity si vyžaduje profesionál‑
ny a zodpovedný prístup 
zo strany manažérov. Za‑
vedenie moderných a efek‑
tívnych spôsobov práce 
s ohľadom na dodržiavanie 
udržateľnosti efektívnej pro‑
duktivity sú pre SLOVENSKÉ 
FARMÁRSKE, DRUŽSTVO jas‑
nou prioritou,“ hovorí Vladi‑
mír Volečko ml. 

SLOVENSKÉ FARMÁRSKE, 
DRUŽSTVO spolupracuje 

s množstvom uznávaných 
odborníkov a to nielen zo 
Slovenska. 

„Účasť zahraničných ex‑
pertov, ich rady, školenia 
a vzácne know ‑how napomá‑
hajú k napredovaniu druž‑
stiev ako celku a motivujú aj 
zamestnancov k efektívnej‑
šej práci a lepším výkonom. 
Výsledky sa dostavili pomer‑
ne rýchlo vo forme ocenení 
na výstave Agrokomplex,“ 
dodáva Volečko.

JÁN KOVÁč

Víťazná prasnica odchovala až 14 prasiatok.

Krava sa dva týždne pred výstavou musí učiť chodiť na vôdzke.

V kategórii holstein vyhrala krava Stana Puváka, ktorú vychovali v SPD Veselé, SLOVENSKÉ FAR-
MÁRSKE, DRUŽSTVO tak získalo ďalšiu cenu.

Zuzana Urbanovská z SPD Veselé predvádza víťaznú kravu v kategórii holsteinske plemeno.

Ján Morihladko a Vladimír Volečko z SPD Veselé si preberajú 
ocenenie.


