


Celá produkcia zemiakov, cibule, cesnaku, kapusty a petržlenu je 
certifikovaná  na správnu poľnohospodársku prax, GLOBAL GAP.  
Veľký dôraz sa kladie na vysledovateľnosť, kontrolu kvality  a výber odrôd.

Lokalita

Produkčná oblasť neďaleko hlavného mesta Slovenska 
Bratislavy, v ktorej pôsobia pestovatelia Zeleninárskej 
sa vyznačuje vysokou kvalitou ornej pôdy. Oblasť je zo 
západu chránená pohorím Malé Karpaty, ktoré ju chráni 
pred prívalovými zrážkami, pričom ale ňou preteká 
množstvo riek (Malý Dunaj, Čierna Voda, ...) a rovnako 
aj spodná voda je vysoko, čo umožňuje miestnym 
farmárom získať dostatok vody na zavlažovanie. Lokalita 
sa nachádza v nadmorskej výške 125 m, čo v kombinácii 
s kontinentálnou klímou ponúka počas roka veľa 
slnečných dní. To umožňuje v priebehu roka dosiahnuť 
až 270 vegetačných dní.  
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Certifikáty

Dnes je pre výrobcov potravín neustálou výzvou 
pestovať bezpečné a zdravé produkty zodpovedným 
spôsobom. Tlaky od zákazníkov, maloobchodníkov 
a legislatívy vytvorili nové požiadavky na farmárov 
a pestovateľov. Stále viac sa od nich požaduje, aby 
používali produkčné techniky, ktoré znižujú dopad 
poľnohospodárstva na životné prostredie (pôdu a 
vodu), aby znížili používanie chemikálií a efektívne 
využívali prírodné zdroje, pri súčasnej ochrane 
blahobytu pracovníkov, farmárskych zvierat a vodného 
života. Schopnosť preukázať angažovanosť na dobrých 
poľnohospodárskych a rybárskych praktikách sa stáva 
podstatnou pre vstup na trh.

GlobalGAP je medzinárodne uznávaný súbor 
farmárskych štandardov venovaných dobrým 
praktikám v poľnohospodárstve (GAP).
Prostredníctvom certifikácie pestovatelia a farmári 
môžu demonštrovať svoju oddanosť štandardom 
GlobalGAP. Pre zákazníkov a maloobchodníkov 
je certifikát GlobalGAP uistením sa, že potraviny 
dosahujú akceptovateľnú úroveň bezpečnosti a kvality,  
boli produkované prijateľne, rešpektujúc zdravie, 
bezpečnosť a blahobyt pracovníkov, životné prostredie  
s ohľadom na zdravie zvierat.

LACON 005SK012
GGN
Reg. No. of P.

4049929047983

LACON declares that the production of the products mentioned on this certificate has been found to be 
compliant in accordance with the standard:

Agromacaj s.r.o.
92528 Králová pri Senci, Lucny Dvor Puste Ulány

Issued to

Slowakei

According to GLOBALG.A.P.®
General Regulations 

Version 5.0-1_FEB2016

C E R T I F I C A T E

Option 1 - individual producer

CPCC Version 5.0-1_FEB2016

The annex contains details of the producers and production sites / product handling units included in 
the scope of this certificate.

Product GLOBALG.A.P.
Product certificate
number

Harvest
included

Product
handling

Parallel
production

Parallel
ownership

potatoes 00048-HCHHL-0002
0002

Yes in-field 
+ 
facility

No No

onions 00048-HCHHP-0002 Yes in-field 
+ 
facility

No No

cabbages 00048-HCHHH-0002
0002

Yes in-field 
+ 
facility

No No

garlic 00048-HCHHV-0002 Yes in-field 
+ 
facility

No No

parsley 00048-HCHHC-0002 Yes in-field 
+ 
facility

No No

LACON GmbH
A-4150 Rohrbach-Berg, Am Teich 2
Mail: office@lacon-institut.at

page 1 of 2
certificate number: 2016 - 01

LACON 005SK046
GGN
Reg. No. of P.

4052852624695

Valid to:

11.12.2016

10.12.2017

Authorized by
Valid from:

LACON declares that the production of the products mentioned on this certificate has been found to be 
compliant in accordance with the standard:

Král'ovská s.r.o
92528 Slovenska Republika, Lucny Dvor Puste Ulány

Issued to

Slowakei

According to GLOBALG.A.P.®
General Regulations 

Version 5.0-1_FEB2016

Date of certification decision:

The current status of this certificate is always displayed at: http://www.globalgap.org/search

09.12.2016

C E R T I F I C A T E

Option 1 - individual producer

CPCC Version 5.0-1_FEB2016

19.12.2016Date of issuing:

The annex contains details of the producers and production sites / product handling units included in 
the scope of this certificate.

Denk Richard

Product GLOBALG.A.P.
Product certificate
number

Harvest
included

Product
handling

Parallel
production

Parallel
ownership

potatoes 00050-THFPH-0002 Yes in-field 
+ 
facility

No No

LACON GmbH
A-4150 Rohrbach-Berg, Am Teich 2
Mail: office@lacon-institut.at

page 1 of 2
certificate number: 2016 - 01

LACON 005SK059
GGN
Reg. No. of P.

4056186423368

Valid to:

11.12.2016

10.12.2017

Authorized by
Valid from:

LACON declares that the production of the products mentioned on this certificate has been found to be 
compliant in accordance with the standard:

Rol´nicke druzstvo v Pavliciach
91942 Pavlice, Pavlice 58

Issued to

Slowakei

According to GLOBALG.A.P.®
General Regulations 

Version 5.0-1_FEB2016

Date of certification decision:

The current status of this certificate is always displayed at: http://www.globalgap.org/search

09.12.2016

C E R T I F I C A T E

Option 1 - individual producer

CPCC Version 5.0-1_FEB2016

13.12.2016Date of issuing:

The annex contains details of the producers and production sites / product handling units included in 
the scope of this certificate.

Denk Richard

Product GLOBALG.A.P.
Product certificate
number

Harvest
included

Product
handling

Parallel
production

Parallel
ownership

potatoes 00050-THCTP-0002 Yes in-field 
+ 
facility

No No

onions 00050-VCHPL-0002 Yes in-field 
+ 
facility

No No

LACON GmbH
A-4150 Rohrbach-Berg, Am Teich 2
Mail: office@lacon-institut.at

page 1 of 2
certificate number: 2016 - 01
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História
Zeleninárska ako združenia pestovateľov vznikala už v roku 2004, pričom jej hlavným účelom bolo združiť 
producentov a vytvoriť také odbytové kapacity, ktoré by slúžili potrebám rastúceho segmentu obchodných 
reťazcov v regióne. Keďže pestovanie cibule má v lokalite okolo obce Kráľová pri Senci odkiaľ pochádza 
jadro pestovateľov združenia tradíciu prvou plodinou, ktorú začali členovia spolu pestovať a predávať bola 
práve cibuľa. Práve na jej pozberovú prípravu a balenie išlo v roku 2008 do spoločnej prevádzky v obci 
Kostolná pri Dunaji veľké množstvo investícií. Popri cibuli sa združenie stalo silným producentom kapusty, 
cesnaku a petržlenu. Od roku 2004 sa okrem baliacich kapacít značne rozšírila aj skladovacia kapacita 
združenia a to z počiatočných 6.500 ton na súčasných 30.000 ton. 
V roku 2016 združenie úspešne rozbehlo produkciu cesnaku a v spolupráci s firmou ANDACO aj produkciu 
kvasenej kapusty.

Hlavné body
7 producentov
Celková obhospodarovaná plocha  8000 ha

Plocha zeleniny     550 ha

Denná baliaca kapacita    150 ton cibule

Skladová kapacita     30.000 ton
z toho       18.000 ton chladiace sklady 

ročná produkcia cibule    19.000 ton

Odbyt
Združenie pestovateľov Zeleninárska sa pokiaľ ide o odbyt svojej produkcie spolieha hlavne na domáci 
trh a následne na trhy v Maďarsku a Českej republike. Malé množstvá produkcie prúdia aj do Bulharska, 
Rakúska a Poľska. 
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Organizácia firmy:

Ing. Juraj Mačaj
Predseda predstavenstva
(stratégia, trhy, investície) 

421 903 256 680 
juraj.macaj@agromacaj.sk

421 907 731 716
j.zruban@gmail.com

421 917 969 357
tomas.boros@zeleninarska.sk

421 907 846 149 
barath@zeleninarska.sk

421 905 732 961 
marek.macaj@agromacaj.sk

421 903 023 379
macsadi@zeleninarska.sk

421 918 978 845 
ovariova.julia@zeleninarska.sk

421 910 793 399 
matajs@zeleninarska.sk

Ing. Jozef Zruban
Obchodný riaditeľ
(plánovanie, manažér pre 
reťazce Kaufland, Billa ...) 

Ing. Tomáš Boroš 
Výrobný riaditeľ 
(baliareň cibule a zemiakov)

Štefan Baráth
Vedúci skladu obalov
(vratné obaly a baliaci materiál) 

Ing. Marek Mačaj 
Hlavný agronóm
(špecializácia pestovanie cibule)

Ing. František Macsadi
Obchodný manažér 
(zástupca pre Maďarsko) 

Júlia Óvariová
Vedúca expedície
(logistika a administratíva odbytu)

Ing. Stanislav Matajs
Faktúry a administratíva
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Kalendár celkovej produkcie
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Produkt/mesiac
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Zemiaky x x x x x x x x x x x x

Cibuľa žltá x x x x x x x x x x x x

Cibuľa červená x x x x x x x x x

Cesnak x x x x x

Kapusta na kvasenie x x x x x

Kvasená kapusta x x x x x x x x x x x x

Mrkva x x

Petržlen x x



Zemiaky:
Zemiaky stáli pri zrode Zeleninárskej spoločnosti a stále tvoria jej najväčší zdroj príjmov. Okrem neustáleho 
hľadania nových odrôd, ktorému sa pestovatelia našej spoločnosti každoročne venujú, kladú veľký dôraz 
na plánovanie a podmienky pestovania. Výber vhodných pozemkov, predplodín a hnojenia je predmetom 
mnohých hodín prípravy pred každou sezónou. Pestovatelia našej spoločnosti každoročne investujú 
nemalé prostriedky do technológií pestovania, zberu a skladovania zemiakov s cieľom zabezpečiť svojim 
zákazníkom kvalitný výrobok z vlastnej produkcie počas celého roka. 

Odrodová skladba zemiakov
Adora  Prvá plne vyzretá - zber koniec júna 

Volumia Skvelá na čerstvý predaj bez šupky – zber začiatok júna

Red Sonia Prvý červený zemiak – zber koniec júna

Columba Vysoká kvalita, krásny tvar a šupka – zber začiatok júla

Sunita  Neprekonateľná zemiaková chuť – zber koniec augusta

Musica  Šalátová, s nenapodobiteľnou chuťou – zber začiatok augusta

Agata  Krásny zemiak – zber začiatok augusta 

Toscana Dobre skladovateľná, pekný tvar a dobrá chuť – zber koniec septembra

Belana  Šalátová odroda, chutná, vydrží veľmi dlho na sklade – zber koniec septembra

Mozart  Naša hlavná červená odroda – zber koniec septembra

Franceline Špecialitka akú dostanete iba u nás, sen každého kuchára – zber september 

7



 

Cesnak
Cesnak, kedysi široko pestovaná plodina na našich poliach, bol 
posledných 20 rokov vytlačený dovozom z Číny, či zo Španielska. 
Naším poslaním je ponúknuť túto pochutinu našim zákazníkom 
z lokálnej produkcie. Zeleninárska už tretí rok intenzívne pestuje 
cesnak. V roku 2017 ponúkne na trh produkciu z 50 ha. 
Cesnak sadíme na jeseň, koncom októbra. Pôda nesmie mať viac 
ako 8 °C, aby cesnak nevyklíčil skôr ako na jar. Silná zima, spojená 
s mrazom, by ho mohla poškodiť a znížiť úrodu. V porovnaní 
s južnými pestovateľskými oblasťami máme nevýhodu, v nižších 
úrodách hlavne pre stratu vegetačného obdobia cez zimu. Na 
druhej strane práve pre nižšie úrody má náš cesnak vyššiu 
koncentráciu alicínov, ktoré mu dávajú jeho nezameniteľnú chuť 
a vôňu. Cesnak zberáme v druhej polovici júna, pričom 100 % 
cesnaku sušíme a zákazníkom ponúkame iba suchý cesnak. 

Odrody cesnaku
PRIMOR  - pôvod stredný východ, veľmi skorý zber, priemerne 8 až 10 strúčikov 
  bielo fialových. Pestovaná plocha: 1 ha

GERMIDOUR - pôvod Cadours Francúzsko, skorý zber, priemerne 10 až 15 strúčikov 
  hnedo fialových.  Pestovaná plocha: 1 ha

MESSIDOR  - pôvod Drôme Francúzsko, stredne skorý zber, priemerne 10 až 15 
  bielych strúčikov, veľmi pekný biely cesnak. Pestovaná plocha: 28 ha

THERADOR  - pôvod Drôme Francúzsko, stredne skorý zber, priemerne 12 – 17 
  bielych strúčikov, odolný krásne biely cesnak.  Pestovaná plocha: 8 ha    

SABADROME  - pôvod Drôme Francúzsko, skorý zber, priemerne 10 až 15
  bielych strúčikov. Pestovaná plocha: 8 ha

GARCUA  - pôvod Vallaledo Španielsko, stredne skorý zber, priemerne 10 až 15 
  bielych strúčikov. Pestovaná plocha: 1 ha

GARDACHO  - pôvod Amerika, stredne skorý zber, priemerne 10 až 15
  bielych strúčikov, Veľký podiel cesnakov nad 60 mm. 
  Pestovaná plocha: 3 ha

Balenia 
Voľný v debnách 10 kg, V rašlových vreciach 10 kg, 
V bielej sieťke s pripojeným štítkom 500 g, Vertbag 350 g
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Kapusta
Pestovaniu kapusty sa členovia združenia venujú už dlhé roky, 
pričom odrodová skladba sa zameriava hlavne na kapusty vhodné 
na kvasenie. Členovia združenia priamo kapustu kvasia a to 
v prevádzke firmy ANDACO v Hlohovci. Spoločnosť Zeleninárska tak 
okrem suroviny ponúka priamo aj hotové výrobky kvasenej kapusty. 

Kvasená kapusta
Hlavné body:
Kapacita kvasiarne je    220 nádrží
Jedna nádrž pojme   20 ton kapusty
Maximálna kapacita balenia   1000 ton mesačne
Celková ročná kapacita je   8000 ton kvasenej kapusty



 

Cibuľa
Zeleninárska spoločnosť združuje pestovateľov cibule spolu o výmere 400 ha. Vďaka tomu je najväčším 
producentom tejto plodiny na lokálnom trhu. V súčasnosti dokážeme celý rok ponúkať svojim zákazníkom 
cibuľu z vlastnej produkcie. Darí sa nám to vďaka dostatočnej výmere ozimnej cibule, ktorú sejeme na jeseň, 
a tak ju vieme na trh ponúknuť už ako plne zašupkovanú v polovici júna. Ozimnú cibuľu v priebehu augusta 
plynule nahradí ponuka na jar siatej cibule, ktorá sa zberá od polovice augusta do polovice septembra. Tú 
potom v moderných skladoch vysušíme a aj za pomoci mechanického chladenia skladujeme až do júna. 

balenie v bedničke

balenie sieťka 1kg balenie sieťka 3kg

balenie vakuovo 3kg

Kalendár dostupnosti cibule

Kalendár dostupnosti cibule podľa odrôd 

balenie vakuovo 3kg

balenie vakuovo tácka 1kgbalenie vrece 10kg
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Panther ozimná cibuľa žltá x x

Galatea ozimná cibuľa žltá x x x

Pinguin ozimná cibuľa žltá x x

Keep Well ozimná cibuľa žltá x x x

Medusa skorá jarná cibuľa žltá x x x x

Meranto skorá jarná cibuľa žltá x x x

Crokett neskorá jarná cubuľa žltá x x x x

Derek neskorá jarná cubuľa žltá x x x x x

Lamika neskorá jarná cubuľa žltá x x x x x

Vitez neskorá jarná cubuľa žltá x x x x

Centro neskorá jarná cubuľa žltá x x x x

Roheit neskorá jarná cubuľa žltá x x x x

Electric skorá jarná cibuľa červená x x x

Red lady neskorá jarná cubuľa červená x x x x x x x
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Ozimná cibuľa X X X

skoré japonské odrody X X X

cibula vo volne ložených skladoch X X X X X X X

Cibula v chladených debnových skladoch X X X X
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Petržlen a Mrkva
Pestovatelia združení v Zeleninárskej neustále hľadajú plodiny, ktorých pestovanie je vhodné do nášho 
regiónu a súčasne je po nich na trhu dopyt. Jednou z takých plodín môže byť aj petržlen, ktorý sa u nás 
pestuje zatiaľ hlavne na báze kontraktného pestovania. V budúcnosti však k pestovaniu pribudne aj kvalitný 
sklad a pozberová linka s balením. 

Koreňová zelenina je dlhodobo súčasťou sortimentu pestovateľov združených v odbytovej organizácii 
Zeleninárska. Plochy petržlenu a mrkvy sú však závislé od odbytu suroviny, pretože združenie nedisponuje 
vlastnými kapacitami na pozberovú úpravu a balenie. V silných rokoch však plochy týchto plodín tvorili aj 
100 ha, pričom už viac rokov sa pestovateľsky zameriavjú na petržlen.

Verejné podujatia
Spoločnosť Zeleninárska ako popredný slovenský pestovateľ zeleniny má vo svojom poslaní propagáciu 
zeleniny vo verejnosti, na čo slúžia aj akcie pre verejnosť naplánované v roku 2017.

Júl  – cesnakovo / cibuľový festival Lúčny Dvor
August   – dožinky a zeleninové dni Voderady



Kráľová pri Senci 455, 900 50, Slovakia
 Telefón:  00421245650211

 
objednávky tel.: 421 245 650 212,  email: objednavky@zeleninarska.sk

www.zeleninarska.sk


