
XIV. Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra 22. – 25.08.2019 

 V dňoch 22. – 25.08.2019 sa v Nitre uskutočnil 46. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej 
a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2019, v rámci ktorej sa uskutočnil XIV. ročník národnej výstavy 
hospodárskych zvierat.  

V expozícii mäsových plemien HD, ktorá bola zorganizovaná pod hlavičkou nášho zväzu, mali 
návštevníci možnosť vidieť 34 kusov zvierat, 7 mäsových plemien, ktoré do Nitry priviezli 13 
chovatelia. Už tradične najpočetnejšie boli zastúpené plemená charolais a limousine. Ďalej boli 
prezentované zvieratá plemien mäsový simentál, blonde d`Aquitaine, dexter, aberdeen angus, krížence 
plemena belgické modré a slovenského strakatého dobytka. Vystavovatelia: 

1. AGROOSIVO  ÚSVIT s.r.o. Poprad – plemeno blonde d´Aquitaine 

2. MOVIS – AGRO, AK, spol. s r.o. Skalica – plemeno simentál mäsový, dexter 

3. Roľnícke družstvo Tekovské Nemce – plemeno charolais a simentál mäsový 

4. Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave – plemeno charolais 

5. Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej - plemeno charolais 

6. AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik, Svidník - plemeno limousine 

7. SHR – Pavel Andrejko, Svidník - plemeno limousine 

8. PD Nový Život – plemeno simentál mäsový 

9. PD Spišské Bystré – plemeno limousine 

10. TORNO s.r.o. Bardejov – plemeno limousine 

11. ORDER s.r.o. Žilina, farma LAZ VEGAS Senohrad – plemeno Aberdeen angus 

12. Milan Barienčík, Nová Baňa – krížence plemena belgické modré a slovenského 
strakatého dobytka 

13. Mária Laššáková, Kokava and Rimavicou – plemeno Charolais 

Tento rok bolo prezentovaných najviac plemenných býkov v histórii NVHZ a to 10 
plemenných býkov 4 mäsových plemien. Za prítomnosti ministerky pôdohospodárstva 
p.Matečnej bola o 12.15 hod. slávnostne otvorená 14. Národná výstava hospodárskych zvierat, 
kde náš zväz predviedol 5 plemenných býkov 3 plemien – charolais – Mária Laššáková, SHR, 
Kokava nad Rimavicou, limousin – Vladislav Paľurik, SHR, Svidník, Pavel Andrejko, SHR, 
Svidník a TORNO s.r.o. Bardejov, aberdeen angus – ORDER s.r.o. Žilina, farma LAZ VEGAS 
Senohrad.  

Chovateľský deň ZCHMD sa tento rok uskutočnil v piatok 23.08.2019 o 14.00 hod. 
pred kolibou ZCHMD, kde boli predvedené všetky vystavované zvieratá a chovateľom 
ocenených zvierat boli odovzdané jednotlivé ocenenia, ktoré udelila komisia ZCHMD pri 
hodnotení dňa 21.08.2019 pod vedením predsedu výberovej komisie Ing. Petra Michala. 

Komisia určila nasledovných ocenených: 

Ocenenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: 



1. plemenný býk: 
- plemenný býk - šampión plemena : Mária Laššáková, SHR, Kokava nad 

Rimavicou - CZ 886847061, CHS 796, APAC SMILOVSKY, plemeno 
Charolais 

- plemenný býk – 2. miesto : Pavel Andrejko, SHR, Svidník - CZ 740211053 
LIM 821, BAZILISEK ZE LHOTKY, plemeno limousine  

- plemenný býk – 3. miesto : Roľnícke družstvo Tekovské Nemce – SK 
812736413, SMV 602, BORIMIR, plemeno simentál mäsový 

 
2. krava: 

- krava - šampiónka plemena výstavy : Poľnohospodárske družstvo Spišské 
Bystré - CZ 405919921 BAKULE MOF, plemeno limousine 

- krava - 2. miesto : Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej –          
SK 801562453, plemeno Charolais 

- krava - 3. miesto : Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave –                              
SK 801260216, plemeno charolais 

 

3. mladý dobytok: 
- mladý dobytok - 1. miesto : AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik –                            

SK 812800701 LIM 986, CEZAR, plemenný býk plemena limousine 
- mladý dobytok - 2. miesto : Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave 

– SK 812919018, jalovica plemena Charolais 
- mladý dobytok - 3. miesto : Milan Barienčik, Borina, Nová Baňa – SK 

813111056  MAŤO a SK 813130134 NATALKA, mladý býk a jalovica - 
krížence plemena slovenské strakaté a belgické modré 
 

Ocenenie ZCHMD: 

Plemenný býk: 

- Národný šampión plemenný býk mäsových plemien : Mária Laššáková, SHR, Kokava 
nad Rimavicou - CZ 886847061, CHS 796, APAC SMILOVSKY, plemeno charolais  

- plemenný býk mäsových plemien  – 2. miesto : Pavel Andrejko, SHR, Svidník - CZ 
740211053 LIM 821, BAZILISEK ZE LHOTKY, plemeno limousine 

- plemenný býk mäsových plemien  – 3. miesto : Roľnícke družstvo Tekovské Nemce – 
SK 812736413, SMV 602, BORIMIR, plemeno simentál mäsový 
 
Krava: 

- šampiónka plemena krava mäsových plemien : Poľnohospodárske družstvo Spišské 
Bystré- CZ 405919921 BAKULE MOF, plemeno limousine 

- krava mäsových plemien  - 2. miesto : Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom 
v Čimhovej – SK 801562453, plemeno charolais 

- krava mäsových plemien  - 3. miesto : Roľnícke družstvo podielnikov Most pri 
Bratislave – SK 801260216, plemeno charolais 
 
Mladý býk: 



- národný šampión mladý býk mäsových plemien : AGROTREND – SHR – Vladislav 
Paľurik – SK 812800701 LIM 821, CEZAR, plemenný býk plemena limousine 

- mladý býk mäsových plemien  - 2. miesto : Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 
– SK 813184145, mladý býk plemena limousine 

- mladý býk mäsových plemien  - 3. miesto :  AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik 
– SK 813012088, mladý býk plemena limousine 

 
Jalovica 

- národná šampiónka jalovica mäsových plemien : Roľnícke družstvo podielnikov Most 
pri Bratislave – SK 812919018, jalovica plemena charolais 

- jalovica mäsových plemien – 2. miesto : Roľnícke družstvo Tekovské Nemce – SK 
812928538, jalovica plemena charolais 

- jalovica mäsových plemien – 3. miesto : Poľnohospodárske družstvo Nový Život – SK 
812912874, jalovica simentál mäsový 

 

Cena predsedu ZCHMD: TORNO s.r.o. Bardejov – CZ 970227031, LIS 593, CICERO 
Z TODNE P, plemenný býk plemena limousine 

Cena predsedu Výberovej komisie: ORDER s.r.o. Žilina, farma LAZ VEGAS – SK 
812834978, AGV 609, DALLAS VEGA, plemenný býk plemena aberdeen angus 

Najlepšia kolekcia zvierat mäsových plemien: Roľnícke družstvo Tekovské Nemce – kolekcia 
zvierat plemena simentál mäsový (plemenný býk) a plemena charolais  (4 plemenní býci a 2 
jalovice) 

Cena ČSCHMS: 
- Mária Laššáková, SHR, Kokava nad Rimavicou - CZ 886847061, CHS 796, APAC 

SMILOVSKY, plemeno charolais  
- Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré- CZ 405919921 BAKULE MOF a SK 

813184145, mladý býk plemena limousine 
- AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik – SK 813012088, mladý býk plemena 

limousine 
 

Roľnícke družstvo Tekovské Nemce a p. Mária Laššáková, SHR, Kokava nad Rimavicou sa prihlásili 
aj do súťaže Zlatý kosák a to s plemennými býkmi plemena simentál mäsový a charolais. Obe nominácie 
na Zlatý kosák boli úspešné, k čomu chovateľom srdečne blahoželáme.  

  Naša vďaka patrí hlavne firme VETIS Kráľovičove Kračany, za poskytnutie technológie 
TEXAS na ustajnenie vystavených zvierat.   

Všetkým vystavovateľom a oceneným chovateľom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší 
ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat v roku 2020. 

	


