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Spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r.o. vznikla 17. 3. 1993 v Rožňave. V súčasnosti patrí medzi najvýz- 
namnejšie firmy v slovenskom poľnohospodárstve. Jej rozsiahla činnosť zahŕňa prvovýrobu, obchod, služby, 
stavebnú činnosť a výrobu energie - všetko naviazané na poľnohospodárstvo. Poľnohospodársku výrobu skupina 
realizuje na výmere 15 461 hektárov pôdy. Živočíšnu výrobu tvorí prevažne chov hovädzieho dobytka (2 962 ks) 
a oviec (3 252 ks). 

Spoločnosť má sídlo v Rožňave, patrí k nej stredisko poľnohospodárskej prvovýroby v Malom Čepčíne (okres 
Turčianske Teplice) a strediská predaja náhradných dielov a servisu v Rišňovciach (okres Nitra), Malom Čepčíne, 
Modrom Kameni (okres Veľký Krtíš) a Zemianskej Olči (okres Komárno). Okrem týchto stredísk firma pozostáva 
z dcérskych spoločností: 

• AT TATRY, spol. s r.o. – poľnohospodárska prvovýroba, pestovanie obilnín, repky, sadbových a konzumných 
zemiakov, chov hovädzieho dobytka, oviec a teliat, 

• AT DUNAJ, spol. s r.o. – poľnohospodárska prvovýroba, pestovanie obilnín, slnečnice, repky a kukurice, chov 
hovädzieho dobytka s trhovou produkciou mlieka, 

• AT ZEMPLÍN spol. s r.o. – poľnohospodárska prvovýroba, pestovanie pšenice, sóje, kukurice a repky, chov 
ošípaných Mangadurca, 

• AT ABOV, spol. s r.o. – poľnohospodárska prvovýroba, pestovanie obilia, kukurice a repky, chov hovädzieho 
dobytka bez trhovej produkcie mlieka, 

• AT NAWARO, spol. s r.o. – tvorba projektov a stavebné práce bioplynových staníc a viacúčelových HV hál, 
• AT AGROCES, spol. s r.o. – poľnohospodárska prvovýroba, pestovanie obilia, kukurice a repky, 
•  AT AGROTURIEC, spol. s r.o. – chov hovädzieho dobytka a mäsových oviec, 
•  AT GEMER, spol. s r.o. – poľnohospodárska prvovýroba, pestovanie zeleniny, výroba elektrickej energie                  

v bioplynovej stanici, 

K skupine AGROTRADE GROUP sú ďalej pridružené spoločnosti:
•  AGROSTAAR KB spol. s r.o. – poľnohospodárska prvovýroba, pestovanie obilnín, olejnín, ovocia,  zeleniny          

a krmovín, chov hovädzieho dobytka, kurčiat a kačíc, výroba elektrickej energie v bioplynovej stanici, 
•  GET Group, s.r.o. – chov jahniat a oviec, rozrábka, spracovanie, balenie mäsa a mäsovýroba produktov                

z hovädzieho dobytka, ošípaných a jahniat, 
•  TERRA WYLAK, s.r.o. – pestovanie hrozna, jeho spracovanie a výroba vín 

Partnerská spoločnosť skupiny AGROTRADE GROUP:
•  Bioplyn Rozhanovce, s.r.o. – prevádzka bioplynovej stanice

 
Spoločnosť AGROTRADE GROUP počas uplynulých 26 rokov existencie výrazným spôsobom prispela k rozvoju 
poľnohospodárskej mechanizácie. V súčasnej dobe má v portfóliu techniku najkvalitnejších poľnohospodárskych 
výrobcov svetového formátu. Vďaka vlastnej sieti stredísk servisu a náhradných dielov, ktoré tvoria predovšetkým 
vysokokvalifikovaní servisní technici, spoločnosť dokáže zabezpečiť promptné servisné zásahy pre zákazníkov.  
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Okrem kompletného technického zabezpečenia prvovýroby spoločnosť ponúka svojim zákazníkom možnosť za-
pojiť sa do neformálneho nákupno-odbytového združenia zastrešovaného práve spoločnosťou AGROTRADE 
GROUP, ktoré vzniklo so snahou znižovať náklady na nákup vstupov pre poľnohospodársku prvovýrobu. V balíku 
služieb tohto združenia je okrem mnohých výhod zahrnutý aj predaj osív, pesticídov a hnojív od rôznych firiem 
pôsobiacich na slovenskom trhu. 

Medzi realizované služby firmy patria rovnako stavebné práce, zamerané na výstavbu poľnohospodárskych 
stavieb ako sú HV haly, silážne žľaby, veľkokapacitné maštale a bioplynové stanice. V dôsledku globálneho trendu 
vyhľadávania alternatívnych zdrojov energie sa spoločnosť AGROTRADE GROUP takisto zamerala na výstavbu 
bioplynových staníc, a to v spolupráci s priekopníckou nemeckou firmou BIOGAS HOCHREITER, ktorá je známa 
svojou technológiou na celom svete. V posledných rokoch sa firma taktiež zaoberá vývojom, výrobou a predajom 
vlastných listových hnojív. 

Aktivity spoločnosti v uplynulom období rozšírilo založenie krátkeho dodávateľského reťazca potravín FARM-
FOODS, ktorý sa zameriava na výrobu a predaj potravinárskych výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. V rám-
ci neho je plánované spustenie siete predajní po celom Slovensku. Jeho sortiment tvoria prevažne potraviny 
vyrábané dcérskymi spoločnosťami AGROTRADE GROUP a jej partnermi. 
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V Í Z I A   R E A L I Z Á C I E 
P R E D A J N Ý C H   M I E S T
F A R M F O O D S
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