
ENGO, s.r.o. 
Profil spoločnosti 

 



• Vznikla v roku 1992 ako malá spoločnosť, ktorá dovážala rašelinové 
zakoreňovače z Nórska 
 

 
• V súčasnosti je to jedna z najväčších dodávateľských a servisných spoločností 

v oblasti TURF  priemyslu pôsobiaca vo východnej Európe 
 
 

 
 
 
 

 
 
• Hlavné trhy: Slovensko, Česká republika, Ukrajina a Rusko. 
 



AKTIVITY 
 
• Predaj výrobkov pre oblasť profesionálnych trávnikov,  okrasného záhradníctva, 

poľnohospodárstva, vinohradníctva a lesníctva (osivá, hnojivá, pestovateľské 
nádoby, substráty, aplikátory...) 

 
 
 

 
• Predaj strojov na profesionálnu údržbu trávnika – Redexim, Graden, Dakota, 

Enviromist.. 
 
 

 
 
 

• Dodávky náhradných dielov 
 



• Predaj produktov pre FUTBAL 
 lampy na prisvecovanie 
 plastové kryty 

 

• Výstavba golfových ihrísk 
drenáž, šejping, čerpacie 
stanice, závlahy, výsev 

• Greenkeepeing a poradenstvo 
pre údržbu športových plôch  

 

• Rekonštrukcia a výstavba športových povrchov  - prírodných aj umelých 
 



• Predaj výrobkov a služieb pre 
okrasné záhradníctvo – HOBBY 
trh malospotrebiteľov 

 

• Konferencie a semináre  
TURF EDUCATION  

      LEADERSHIP GOLF CONFERENCE 

 

• E-shop, zásielkový obchod 
Snívajme na záhrade 

 

• Vydavateľská činnosť Kvety a Záhrada, Golfonline NEWS 



REFERENCIE – SLOVENSKO GOLF 

Driving Range Jelka – dodávanie vstupov a realizácia výstavby tréningového golfového 
areálu v Jelke (300 m driving range, putting green, chipping green, bunker) 

Airport Golf Club, Šurany – realizácia golfovej akadémie od projektovej dokumentácie v 
roku 2008 až po otvorenie v máji 2009  

Golf Club Scotland, Sebedražie - realizácia 
cvičného odpaliska a 6-jamkovej golfovej 
akadémie; dodávka trávnych osív a hnojív, 
realizácia predsejbovej prípravy a výsevu 
golfových trávnikov 
 



REFERENCIE – UKRAJINA GOLF 
Pervij Golf Club Lugansk, Ukrajina –  dodávky trávnych osív Barenburg, hnojív 
Scotts, materiálov a súčiastok k závlahovému systému Toro a strojov Toro pre 
výstavbu 9-jamkového golfového ihriska 

Royal Kyiv Golf Club, Ukrajina – aerifikácia na greenoch a 
odpaliskách s celkovou rozlohou 22 000 m2, aplikáciu hnojív a 
chemických prípravkov 

Superior Golf Club, Charkov, Ukrajina – dodávka hnojív a chemických 
prípravkov, zabezpečenie analýz pôdy i vody 

Golf and Country Club Kazan, Rusko – dodávka a servis strojov značky TORO   

Privat Golf Club  Kiev, Ukrajina  – dodávka strojov značky TORO a REDEXIM   
 

Z-GOLF CLUB, Ukrajina – dodávka strojov TORO a trávneho koberca na greeny 



REFERENCIE – UKRAJINA GOLF 

 Kiev Golf and Country club,  
inštalácie závlahového systému Site Pro 
(Toro) a drenáží na 18 jamkách, dodávka 
hnojív (Scotts), trávnych osív (Barenbrug),  

Superior Golf Club Charkov  

Inštalácia závlahového systému a 
čerpacej stanice, ide o prvý satelitný 
systém závlahy na Ukrajine.  



REFERENCIE – UKRAJINA FUTBAL 
 

NSC Olympiyskij Kiev –  kompletná rekonštrukcia 
povrchu pre EURO 2012, vrátane pokládky 
trávneho koberca, dodávky  technológie na 
prisvecovanie a greenkeeperskej techniky 
 

Metalist Charkov –  kompletná rekonštrukcia povrchu pre 
EURO 2012, vrátane technológie umelých vlákien DESSO  



REFERENCIE – AKTUÁLNE PROJEKTY  
 

Lvijv Stadium  
dodávka greenkeeperskej techniky 

NSC Olympiyskij Kiev  
kontrakt na údržbu a greenkeeping 
plochy až do začatia EURO 2012 
 

Metalist Charkov  
dodávka greenkeeperskej techniky 

 



KONTAKT : 

Sídlo spoločnosti: 
Bulharská 35 
917 01 Trnava 

Kontakt: 
Tel.: 00421 33 5340 301-3 
Fax: 00421 33 5504 389 

ENGO OOO, UKRAJINA 

Sídlo spoločnosti: 
Ul. Volynskaja 48/50 
Kijev 03151 
Ukrajina 

Kontakt: 
Tel./Fax: 0038 44 249 98 66 
Tel.: 0038 44 246 29 59 

Konatelia spoločnosti: 
Ing. Norbert Zaťko 
Ing. Martina Zaťková 

ENGO s.r.o. SLOVENSKO 


