
Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2020 
 

1. Plnenie finančných ukazovateľov. 
 Farma Východná v roku 2020 plnila výsledky hospodárenia na činnostiach farmársky biznis, 

bylinky a mliekareň. V poslednej dekáde roka 2019 sa uskutočnilo oddelenie činnosti byliniek na 

osobitnú spoločnosť, čo významne ovplyvnilo plnenia tržieb. Výnosy celkom boli dosiahnuté vo výške 

3 556 tis, v porovnaní s predchádzajúcim rokom 4 135 tis. Tržby core biznis vo výške 2 387 tis 

v porovnaní s rokom 2019 vo výške 3 181 tis. Podľa jednotlivých činností, farmársky biznis prekročiť 

cor tržby o 125 tis.€, mliekareň menej o 11 tis. a bylinky menej o 910 tis.€. 

 V hlavnej činnosti, farmársky biznis, bolo vyprodukované v roku 2020 celkom 4 634 864 litrov 

mlieka. Predané bolo 4 446 785 litrov, pri dosiahnutej realizačnej cene 0,356€/liter. V roku 2019 bolo 

vyprodukované 4 648 512 litrov mlieka, dosiahnutá realizačná cena 0,369€/liter. 

 EBITDA bola dosiahnutá vo výške 352 tis.€, oproti predchádzajúcemu roku evidujeme nárast 

263 tis.€. Odpisy boli dosiahnuté v objeme 474 tis. a úroky a poplatky banke vo výške 18 tis.€. Výsledok 

hospodárenia sme dosiahli v objeme -139 tis.€. 

 

Vybrané ukazovatele hospodárenia 

  rok 2019 rok 2020 

Výnosy celkom            4 135 295      3 556 105  

Tržby core biznis spolu            3 181 422      2 387 894  

z toho:        farma            1 788 040      1 913 211  

bylinky            1 006 572            95 519  

mliekareň               386 810          379 165  

Produkcia mlieka v litroch            4 648 512      4 634 865  

Predaj mlieka v litroch            4 478 897      4 446 785  

Predajná realizačná cena €/l                    0,369              0,356  

Náklady spolu            4 658 334      3 695 413  

EBITDA                  89 286          352 609  

Odpisy               597 984          473 864  

Úroky a poplatky banke                  15 349            18 053  

Výsledok hospodárenia -             546 572  -      139 308  
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2. Plnenie majetkových ukazovateľov. 
 Vývoj majetkovej situácie Farmy výrazne ovplyvnil moment nevyplatených dotačných 

prostriedkov v decembri 2020. Predpoklad je očakávanie, že situácia sa vylepší v prvej dekáde roka 

2021. Finančná situácia nedovolila uskutočniť plánované investície do dlhodobého hmotného majetku. 

V roku 2020 registrujeme pokles hodnoty o 280 tis.€. 

 

Vybrané majetkové ukazovatele 

  rok 2019 rok 2020 

Spolu majetok            7 666 679      7 724 970  

Dlhodobý hmotný majetok            5 732 640      5 452 239  

Pozemky               361 354          364 860  

Stavby            4 354 999      4 182 342  

Obežný majetok            1 919 528      2 263 158  

Zásoby            1 048 884      1 327 902  

Pohľadávky z obchodného styku               317 496          258 023  

Záväzky z obchodného styku               495 856          753 669  

Bežné bankové úvery               675 163          898 047  
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1.1. Rastlinná výroba 
 

 

Farma Východná p.d., v roku 2020 obhospodarovala 1514,74 ha poľnohospodárskej pôdy v 
ekologickom hospodárení . Na tejto pôde sme pestovali len krmoviny pre náš hovädzí dobytok a to 
1229 t sena , 8 559 t senáži , 605 t jadrových krmovín a 509 t slamy . Tieto krmoviny pestujeme na 
966,86 ha TTP a 535,86 ha ornej pôdy a sady drobného ovocia na ploche 12,02 ha. 

Rok 2020 nebol veľmi priaznivý pre poľnohospodárov , kvôli nepriaznivému počasiu. Po sejbe 

krmovín prišlo suché , studené až mrazivé počasie / apríl , máj /, čo malo negatívny vplyv na 

vzchádzanie a vývoj rastlín. Porasty ďatelinotrávnych miešaniek boli tiež značné zničené 

premnoženými hlodavcami a lesnou zverou. V mesiaci máj , po zhodnotení stavu krmovín sme 

uvažovali o znížení stavu dobytka pre obavy, že nedopestujeme potrebné množstvo krmovín pre náš 

dobytok. V minulosti Farma Východná začínala zber objemových krmovín koncom mája a začiatkom 

júna. Pastevné obdobie  začínalo začiatkom mája. Pre nepriaznivé počasie sa nám zberové a pastevné 

termíny v roku 2020 posunuli cca o mesiac a zber bol prerušovaní častými zrážkami. Naším cieľom je 

vyrobiť , čo najviac kvalitných objemových krmovín , čo je pre chovateľa dojníc kľúčové pre úžitkovosť 

a zdravotný stav stáda.           

Plodina Plán 2020 Realita  Porovnanie 

   ha  t   ha t t 

Jednoročná miešanka s ďatelinou 121,06 1738 137 2263 525 

Ďatelinotrávna miešanka 285,45 4626 293,56 4186 -440 

Lucerna 35,56 398 33,88 176 -222 

Ozimné miešanky 5,91 37 0 0 -37 

Mätonoh 20,64 333 20,64 123 -210 

Senáž TTP 150 1313 200 1811 498 

Spolu senáž   8445   8559 114 

    

    
 

 

Pasienky 307,58  282,96  - 

Lúky  407,15 1100 407,15 1229 129 

Spolu seno   1100   1229 129 

    

Obilie spolu 158,42 634 164,33 605 -29 

Slama 158,42 634 164,33 509 -125 



1.2.  Živočíšna výroba r. 2020 

 

 
ŽV v roku 2020 chovala priemerne 959 ks  hovädzieho dobytka mliekového typu. Z toho 494 

ks dojníc , 56 ks vysokoteľných jalovíc,104 ks dvojročných jalovíc , 99 ks jednoročných jalovíc , 106 ks 
3 – 6 mesačných jalovičiek, 80 ks jalovičiek a 20 ks býčkov do troch mesiacov. Brakácia dojníc bola na 
úrovní 28 % , prevod  yysokotelných jalovíc do stavu kráv 139 ks a predali sme 24ks telných jalovíc. 
Pri tomto obrate stáda farma vyrobila 4 634 366  litrov bio mlieka v kvalite Q, čo predstavuje 9 416 
litrov na dojnicu a rok.  
Kravské mlieko predávame ako ekologické do zahraničia, v rámci združenia BioTatry , ktoré združuje  
PD Važec, PD Mengusovce, Biofarma Šuňava ,PD Liptovská Teplička, PD Kluknava a RD Vyšný Slavkov..  
   Do procesov chovu hovädzieho dobytka sme zavádzali nové poznatky partnerskej spoločnosti 
P.M.Trade , ktorá nám pomáha v riadení výživy zvierat,  a v procese prípravy objemových krmív. 
Podarilo sa nám zastabilizovať zdravotný stav zvierat, nakoľko nám rok 2020 priniesol aktívnu virózu 
PI3, ktorá nepriaznivo ovplyvnila parametre úžitkovosti a reprodukcie. Zavedením vakcinácie dojníc 
sa dostalo respiratórne ochorenie pod kontrolu.  
Nesebestačnosť v pestovaných jadrových krmivách spôsobuje, že veľké množstvo peňazí 
vynakladáme na nakupovanie jadrových krmovín. V roku 2020 sme na tento účel vynaložili 636 tisíc € 
. Zároveň výrobe objemových krmív neprialo počasie roku 2020 a tak živinová kvalita týchto krmív je 
nízka. 

V roku 2020 sme investovali do maštale OMD 4, ktorá sa prispôsobila pre ustajnenie kráv 
pred otelením a päť dní po otelení. Všetky investície farmárskeho biznisu boli financované z vlastných 
zdrojov.  
V rámci chovu HD bez trhovej produkcie mlieka sme končili rok 2020 so stavom 63 ks zvierat plemena 
Higland, z toho 21 ks kráv, 1 plemenný býk, 41ks mladého dobytka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


