ISOKMAN trading export import je rodinná firma založená
Ing. Emilom Laukom v roku 1992. Po 23 rokoch v jeho úspešnej
práci pokračuje ďalšia generácia rodiny Lauko - Cirjak.

Sme skúsený a spoľahlivý partner pre
Ing. Attila Cirjak

ü vývoz plemenných jalovíc rôznych plemien do zahraničia

konateľ
obchodný riaditeľ
tel.: 0903 518 020

(prevažne do Ruskej federácie)

ü dovoz plemenného dobytka zo zahraničia podľa požiadaviek
chovateľov

ü reprodukčné analýzy, plemenárske poradenstvo, predaj inseminačných dávok Insemas s.r.o.

Ing. Marcela
Lauková
konateľ

referencie našich spokojných zakazníkov
PVOD Kočín, Ing. Stanislav Puvák: „S firmou Isokman spolupracujeme už viacero rokov. Vývozy
jalovíc do Grécka, Rumunska, viacerých oblastí Ruskej
federácie a iných krajín, nám pomohli prekonať ťažké
obdobia v chove dojníc a spolupodieľali sa na financovaní investícií na farme. Chcem vyzdvihnúť tiež korektný prístup zástupcov firmy, čo bolo dôležité najmä v rokoch, keď sme vyvážali 100 až 120 kusov ročne a išlo
tým pádom o nemalé finančné prostriedky. Taktiež sme
spolupracovali na viacerých stážach pre záujemcov
Klienti z Mongolska na farme PVOD Kočín
o chovný materiál a akciách propagujúcich slovenský
sprava: Ing. Attila Cirjak, Ing. Stanislav Puvák
chov dobytka v zahraničí.“

Ing. Víťazoslav
Zákopčan
riaditeľ poľnovýroby
tel.: 0948 423 547

Radoslav Kantorák
manager
tel.: 0911 618 020

Agricola, spol. s r.o., Ing. Milan Novák: „S firmou Isokman má naša spoločnosť Agricola s. r. o.
dlhodobo dobré obchodné vzťahy, ktoré trvajú už 5 rokov. Keďže naša firma dosahuje dobré reprodukčné ukazovatele a máme vysokoteľné jalovice, ktoré nepotrebujeme zaradiť do nášho chovu, firma Isokman pre nás predstavuje výborné riešenie vývozu týchto jalovíc do zahraničia. Vďaka firme
Isokman sme vyviezli už 250 kusov jalovíc do mnohých krajín (napr. Rusko, Rumunsko, Mongolsko,
Turecko), čo viedlo k celkovému zlepšeniu ekonomickej situácie v našej živočíšnej výrobe.“
AGROPARTNER, spol. s r. o., Ing. Vladimír Chovan - riaditeľ: „Ak by mi niekto položil otázku,
s ktorou slovenskou obchodnou spoločnosťou sme mali za posledné desaťročie navýznamnejšiu
spoluprácu, bez rozmýšľania by som vybral firmu Isokman. Mali sme čo sa týka objemu obchodnej
spolupráce asi aj väčších partnerov. Prečo teda? Vybrali sme a zobchodovali sme s ňou veľký počet
plemenných zvierat. Dohodnuté podmienky a pravidlá sa nemenili. Peniaze za všetky obchody sú
na účte. Ale to čo je pre nás najzásadnejšie - s touto firmou sme sa dostali na trhy, na ktorých by
sme inak neboli. Na trhy, ktoré sú z pohľadu medzinárodného obchodu považované za špecifické
a ťažké. Ale tiež aj za veľmi dôležité a perspektívne. Preto nevnímame našu spoluprácu len z pohľadu výhodnosti pre našu firmu. Myslím si, že bola hlavne dôležitá pre slovenské poľnohospodárstvo.“

Ing. Pavel Parobek
hlavný genetik,
obchodný zástupca
Západ a Stred
tel.: 0902 853 053

Ing. Vladimír Krížo
obchodný zástupca
SEVER
tel.: 0905 899 429

Ing. Juraj Voloch
obchodný zástupca
VÝCHOD
tel.: 0903 635 963

Prevádzka farmy ISOKMAN vrátane ovčína (550 ks oviec), chovu
koní (20ks), rastinnej výroby (300 ha), agropenziónu s možnosťou ubytovania a konferenčných priestorov ako aj zberná maštaľ
pre vývoz HD do zahraničia spĺňajúca normy EU (register farmy
E-40787, Z-10786) sa nachádza vo Zvolene, v časti Bakova Jama.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Ing. Andrea
Machalová
zootechnik, manager
jazdeckej školy
tel.: 0903 801 808

Jazdecká škola
Naša jazdecká škola ponúka možnosť výučby jazdenia, vozenie detí na koníkoch či ustajnenie koní
vo vynovených priestoroch stajne s priestrannými boxami a odbornou starostlivosťou.

Mgr. Radoslava
Búliková
vedúca sekretariátu
tel.: 0903 532 253

Eva Balúchová
ekonóm
tel.: 0903 519 041

Agroturistický penzión Bakova Jama
Pokojná lokalita za mestom s peknou prírodou, farmou s chovom oviec a koní je ideálnym miestom
na oddych a prechádzky prírodou či pre Vaše najbližšie firemné podujatie.
V penzióne s celkovou ubytovacou kapacitou 18 lôžok sa nachádza 6 dvojlôžkových izieb, 1 štvorlôžková izba a 1 dvojlôžkový apartmánový byt. Izby majú kúpeľňu / WC, TV, telefón. Apartmánový byt je
vybavený vlastnou kuchynkou, kúpeľňou, WC a obývacou miestnosťou s krbom.
Pre účely Vašich seminárov poslúžia konferenčné priestory s kapacitou 36 a 25 miest. V reštaurácii
si vychutnáte kvalitné jedlá z lokálnych surovín. WiFi a parkovanie v areáli penziónu je k dispozícii
našim hosťom zdarma.
Ubytovacie a stravovacie služby v penzióne sú poskytované len pre vopred objednaných hostí.
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