


Celá produkcia zemiakov, cibule, cesnaku, kapusty, petržlenu a mrkvy
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, čo 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 počas 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, efektívne využívali prírodné 
zdroje a súčasne vytvárali primerané pracovné podmienky. 

GlobalGAP je medzinárodne uznávaný súbor 
farmárskych štandardov venovaných dobrým praktikám 
v poľnohospodárstve(GAP). Prostredníctvom certifikácie, 
pestovatelia a farmári môžu demonštrovať ich oddanosť 
štandardom GlobalGAP. Pre zákazníkov a maloobchodníkov 
je certifikát GlobalGAP uistením sa, že potraviny dosahujú 
akceptovateľnú úroveň bezpečnosti a kvality, a boli 
produkované prijateľne rešpektujúc zdravie, bezpečnosť a 
blahobyt pracovníkov, životné prostredie a s ohľadom na 
zdravie zvierat.
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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 zemiakov má v lokalite okolo obce Kráľová pri Senci odkiaľ pochádza 
jadro pestovateľov združenia tradíciu už od začiatku dvadsiateho storočia, prvými plodinami, ktoré začali 
členovia spolu pestovať a predávať boli práve zemiaky. Práve na ich pozberovú prípravu a balenie išlo 
v roku 2008 do spoločnej prevádzky v obci Kostolná pri Dunaji veľké množstvo investícií. Popri zemiakoch 
sa združenie stalo silným producentom cibule, kapusty, cesnaku a petržlenu. 

Od roku 2015 je Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky uznaná ako organizácia výrobcov cibuľovej, koreňovej a kapustovej zeleniny s 
prideleným registračným číslom 001/2643/720/2015. 
V roku 2016 združenie úspešne rozbehlo produkciu cesnaku 
a v spolupráci s firmou ANDACO aj produkciu kvasenej kapusty.
V roku 2017 sme spustili automatizovanú linku na šúpanie cibule pre 
potravinársky priemysel s kapacitou 280 – 380 ton/ mesačne.
V roku 2018 realizujeme rozšírenie skladových kapacít s možnosťou 
mechanického chladenia v objeme 8.000 ton.

Hlavné body
7 producentov
Celková obhospodarovaná plocha   8000 ha
Plocha zemiakov a zeleniny    1390 ha
Denná baliaca kapacita    300 ton zemiakov a cibule
Skladová kapacita     38.000 ton
      z toho 26 tis. ton chladiace sklady 
ročná produkcia zemiakov    38.000 ton
ročná produkcia cibule    21.000 ton
ročná produkcia kapusty    7.000 ton
ročná produkcia cesnaku    170 ton
ročná produkcia mrkvy    1.000 ton
ročná produkcia petržlenu    800 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 
(manažér pre reťazce Tesco, Jednota 
a zástupca pre Maďarsko) 

Júlia Óvariová
Vedúca expedície
(logistika a administratíva odbytu)

Ing. Stanislav Matajs
Faktúry a administratíva
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Kalendár celkovej produkcie

Zemiaky 
1 kg flowpack

Zemiaky 
5 kg sieť

Zemiaky
2,5 kg vertbag

Zemiaky 
1 kg sieť

Zemiaky 
2 – 5 kg plast

Zemiaky 
voľné
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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, dávajú 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, tak s cieľom zabezpečiť 
svojim zákazníkom kvalitný výrobok z vlastnej produkcie počas celého roka. 

Bataty:
V roku 2018 začíname s pilotným projektom pestovania batatov. 
Plán je vypestovať na ploche 0,5 ha produkciu, a preveriť 
vhodnosť tejto plodiny do nášho podnebia.
Batáty sú v posledných rokoch stále viac populárne a preto by 
sme chceli našim zákazníkom ponúknuť túto pochutinu aj zo 
Slovenskej produkcie. 

Odrodová skladba zemiakov na rok 2018

Odrody

Adora
Volumia
Riviera
Columba
Arizona
Marabel
Sunita
Agata
Toscana
Krone
Georgina
Montana
Belmonda
Melody

Odrody

Annabelle
Anuška
Musica
Talentine
Monique
Sissi
Belana

Odrody

Evolution
Cleopatra
Esme
Red sonia
Red Fantasy
Labella
Manitou
Mozart

Odrody

Cherry
Franceline
Ramona

Odrody

Violet Queen
Blue Star
Mulberry 
Beauty

Prílohové žlté 
zemiaky

Šalátové žlté 
zemiaky

Prílohové červené 
zemiaky

Šalátové červené 
zemiaky

Perupas – farebné 
zemiaky
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Cesnak
Cesnak kedysi široko pestovaná plodina na našich poliach bol 
posledných 20 rokov vytlačený dovozom z Číny, či  zo Španielska. 
Našim poslaním je ponúknuť túto pochutinu našim zákazníkom 
z lokálnej produkcie. Zeleninárska už tretí rok intenzívne pestuje 
cesnak. V roku 2018 ponúkne na trh produkciu z 30 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 
koncentráciou alicínov, ktoré dávajú cesnaku jeho nezameniteľnú 
chuť a vôňu. Cesnak zberáme v druhej polovici júna, pričom 100 % 
cesnaku sušíme a zákazníkom ponúkame iba suchý cesnak. 

Odrody v roku 2018
SPRING VIOLET pôvod Španielsko, stredne skorý zber, priemerne 10 strúčikov, 
  fialové sfarbenie na povrchu.

GARPEK  pôvod Španielsko, stredne skorý zber, priemerne 12 strúčikov,
  fialové sfarbenie na povrchu.

MORADO pôvod Španielsko, neskorý zber, vysoko cenený pre silnú cesnakovú chuť a vôňu. 
  Jedinečný pre jeho silne fialovo sfarbenú vnútornú šupku strúčikov.
  Priemerne 8 – 10 stručikov. 

MESSIDOR  pôvod Drôme Francúzko, stredne skorý zber, priemerne 10 až 15 bielych strúčikov,
  veľmi pekný biely cesnak.   

THERADOR pôvod Drôme Francúzko, stredne skorý zber, priemerne 12 až 17 bielych strúčikov, 
  odolný krásne biely cesnak. 

GARCUA pôvod Vallaledo Španielsko, stredne skorý zber, priemerne 10 až 15 bielych strúčikov. 

GARDACHO pôvod Amerika, stredne skorý zber, priemerne 10 až 15 bielych strúčikov, 
  veľký podiel cesnakov nad 60 mm  

PURE WHITE pôvod Španielsko-čínsky, stredne skorý, 10 až 15 strúčikov, farba sneho-biela.

Balenia 
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200 g
flowpack

3 ks 
sieť

350 g 
vertbag

200 g 
sieť

5 kg 
sieť

Voľný 
cesnak
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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. Už tradične sa všetka 
produkcia spracováva v Hlohovci v spoločnosti ANDACO 
s.r.o. Spojením pestovateľov a spracovateľa vieme našim 
zákazníkom ponúknuť integrovaný výrobný proces. Keďže 
100% kapusty spracovanej v spoločnosti ANDACO s.r.o. 
pochádza z polí členov odbytovej organizácie Zeleninárska, 
vieme priamo ovplyvňovať celý priebeh výroby od výberu 
odrôd, pozemkov kde sa bude pestovať, pestovateľských 
postupov, načasovania zberu a rezania, tak aby sme 
garantovali produkt najvyššej kvality. Samotné kvasenie 
kapusty potom prebieha v moderných priestoroch, 
s použitím tradičných postupov mliečneho kvasenia, 
tak aby sa zachovala jeho výživová hodnota, probiotické 
baktérie a prírodný vitamín C. 

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

Kvasená 
kapusta 750 g 
Zeleninárska

Kvasená 
kapusta 

500 g ANDACO 
červena

3 -10 kg 
Plastové Vedro

Šťava
z kvasenej 
kapusty 1 l,

 biela aj červená

1 kg kvasená 
kapusta 
ANDACO

1,2 kg kvasená 
kapusta bez 

konzervantov 
ANDACO

0,5 l PET fľaša 
štava 

z kvasenej 
kapusty, 

biela aj červená 



 

Cibuľa
Zeleninárska spoločnosť združuje pestovateľov cibule spolu o výmere 435 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. 

cibuľa voľnábalenie vákuové 3kg

Kalendár dostupnosti cibule

Kalendár dostupnosti cibule podľa odrôd 

balenie vákuové 3kg
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Panther ozimná cibuľa žltá x x

Galatea ozimná cibuľa žltá x x x

Pinguin ozimná cibuľa žltá x x

Medusa skorá jarná cibuľa žltá x x x x

Crokett neskorá jarná cibuľa žltá x x x x

Legend neskorá jarná cibuľa žltá x x x x x

Lamika neskorá jarná cibuľa žltá x x x x x

Vitez neskorá jarná cibuľa žltá x x x x

Rowhide neskorá jarná cibuľa žltá x x x x

Electric ozimná cibuľa červená x x x

Lisa skorá jarná cibuľa červená x x x x x

Red lady neskorá jarná cibuľa červená x x x x x x x x x
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ozimná cibuľa X X X

skoré japonské odrody X X X

cibuľa vo volne ložených skladoch X X X X X X X

cibuľa v chladených debnových skladoch X X X X

Cibuľa žltá
5 kg sieť

Cibuľa žltá
1 kg sieť

Cibuľa červená 
0,5 kg sieť

Cibuľa žltá
 1,5 kg vertbag

Cibuľa šalotka 
200 g sieť

Cibuľa biela
 3 ks
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Petržlen a Mrkva
Koreňová zelenina je dlhodobo súčasť sortimentu pestovateľov združených v odbytovej organizácii 
Zeleninárska. Plochy petržlenu a mrkvy sú však závislé od odbytu neupravenej suroviny, pretože združenie 
nedisponuje vlastnými kapacitami na pozberovú úpravu a balenie. V roku 2018 plochy koreňovej zeleniny 
tvoria 80 ha.

Veselá zelenina
Našim cieľom je zeleninu pestovať, ale aj ovplyvňovať spotrebiteľov tak aby konzumovali viacej zdravej 
zeleniny. Preto participujeme aj na výchove mladých ľudí cez prezentácie na školách a akcie s cieľom 
propagovať zeleninu.



Kráľová pri Senci 455
900 50, Slovakia

 Telefón:  00421245650211

 
objednávky tel.: 421 245 650 212

email: objednavky@zeleninarska.sk

www.zeleninarska.sk


