
Konferencia agroprogress 2014
13. 11. 2014, hotel Holiday Inn, Trnava

Je možné podnikať v poľnohospodárstve na slovensku bezpečne? 
ako sa daJú predvídať a riadiť riziká?

Špeciálne vydanie 2014   12. ročník

w w w . e p r o g r e s s . s k



Je možné podnikať 
v poľnohospodárstve 
na Slovensku bezpečne? 
Ako sa dajú predvídať 
a riadiť riziká?

Konferencia
agroprogress

2014

13. 11. 2014
hotel Holiday Inn, Trnava

1. BLOK:   Je vplyv štátu a eÚ na elimináciu rizík 
v poľnohospodárstve dostatočný?

2. BLOK:   Kam až utiekla problematika riadenia 
rizík v zahraničí od slovenských zvyklostí?

3. BLOK:   Je vlastníctvo pôdy slovenskými 
subjektmi reálne v ohrození?

organizátori:

generálny partner:

Hlavný partner:

partneri:

Mediálni partneri:

 

Viac informácií a elektronické prihlášky
konferencie.hnonline.sk , www.agroprogress.sk
+421 2 48 238 151, +421 911 320 294
konferencie@hnonline.sk, veldan@veldan.sk

10_14_INZERAT_konferencia_2014_agroprogress.indd   1 10.11.2014   16:28



Je možné podnikať 
v poľnohospodárstve 
na Slovensku bezpečne? 
Ako sa dajú predvídať 
a riadiť riziká?

Konferencia
agroprogress

2014

13. 11. 2014
hotel Holiday Inn, Trnava

1. BLOK:   Je vplyv štátu a eÚ na elimináciu rizík 
v poľnohospodárstve dostatočný?

2. BLOK:   Kam až utiekla problematika riadenia 
rizík v zahraničí od slovenských zvyklostí?

3. BLOK:   Je vlastníctvo pôdy slovenskými 
subjektmi reálne v ohrození?

organizátori:

generálny partner:

Hlavný partner:

partneri:

Mediálni partneri:

 

Viac informácií a elektronické prihlášky
konferencie.hnonline.sk , www.agroprogress.sk
+421 2 48 238 151, +421 911 320 294
konferencie@hnonline.sk, veldan@veldan.sk

10_14_INZERAT_konferencia_2014_agroprogress.indd   1 10.11.2014   16:28

Je možné podnikať 
v poľnohospodárstve 
na Slovensku bezpečne? 
Ako sa dajú predvídať 
a riadiť riziká?

PROGRAM
Konferencia

agroprogress
2014

1.BLOK / Je vplyv štátu a eÚ na elimináciu rizík v poľnohospodárstve dostatočný? 

 9:10 – 9:20  Magdaléna Lacko-Bartošová, štátna tajomníčka MparV sr: Otvorenie konferencie -Štátna poľnohospodárska 
politika SR a jej pohľad na riadenie rizík.

 9:20 – 9:40  Milan Semančík, predseda predstavenstva sppK: Riadenie rizík v Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ - 
realita a potreby.

 9:40 – 10:00   Jaromír Matoušek, vedúci odd. financovania agrobiznisu Unicredit Bank slovakia a.s.: Finančný a bankový pohľad 
na riadenie rizík.

 10:00 – 10:20  Branislav Masár, výkonný riaditeľ aZZZ sr: Riziká ovplyvňujúce potravinársku produkciu v SR.

 10:20 – 10:35  Emil Macho, generálny riaditeľ agropodnik a .s. Trnava: Pohľad podnikateľského subjektu na otázky riadenia rizík 
a eliminácie ich dopadov, možnosti a skúsenosti.

    Diskusia, prestávka

 9:00 – 9:10 Úvodné slovo moderátora

2.BLOK / Kam až utiekla problematika riadenia rizík v zahraničí od slovenských zvyklostí? 

 11:00 – 11:20  Miroslav Toman, prezident Českej agrárnej komory:  České skúsenosti a štátna politika v oblasti riadenia rizika.

 11:20 – 11:40  Kurt Weinberger, prezident svetovej asociácie poľnohospodárskych poisťovní a generálny riaditeľ poisťovne 
Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf gegenseitigkeit: Poisťovanie poľnohospodárskych rizík, 
skúsenosti a trendy vo svete.

 11:40 – 12:00  Jozef Artim, ústredný riaditeľ slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory:   Ekonomické dôsledky zmeny 
klímy na slovenské poľnohospodárstvo.

 12:00 – 12:15  Tomáš Jurík, ceo, euler Hermes: Vplyv poistenia pohľadávok na ekonomickú stabilitu firiem.

 12:15 – 12:45  panelová diskusia za účasti vystupujúcich v prvom a druhom bloku konferencie - Dajú sa riadiť riziká efektívne?

    obedňajšia prestávka

3.BLOK / Je vlastníctvo pôdy slovenskými subjektmi reálne v ohrození? 

 13:40 – 14:00  Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ sekcie legislatívy Mp a rV sr: Poznatky tvorcov legislatívy z aplikácie Zákona 
o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskej pôde.

 14:00 – 14:20  Christoph Leibig, iKea industry: Netradičné inšpirácie pre poľnohospodársku výrobu na Slovensku - 
pestovanie rýchlorastúcich drevín pre drevospracujúci priemysel. 

 14:20 – 14:40  Radovan Mik, riaditeľ odd. agrofinancovania a projektov eÚ, Tatra banka, a. s.: Praktické skúsenosti banky 
z financovania nákupu pôdy a pohľad na súčasnú legislatívu.

 14:40 – 15:00  Miroslav Spanitz, riaditeľ Makhteshim agan agroViTa slovensko: ADAMA je  pôda.

 15:00 – 15:20  Miroslav Selka, advokát advokátskej kancelárie agner & partners: Právne aspekty vlastníctva pôdy na Slovensku

 15:20 – 15:35  Tombola a záver konferencie

    spoločenská časť pre partnerov a spíkrov konferencie

Konferencia prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti 
eliminácie dopadov rizík na subjekty poľnohospodárskej a potravinárskej výroby v súčasnosti a budúcnosti.
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Pri príprave témy kon-
ferencie sme si kládli 
otázku, prečo veno-
vať konferenciu práve 
riadeniu rizík. Krásnu 
odpoveď – a jej doz-
vuky máme stále ešte 
okolo seba – mi dala 
definícia, ktorú som 
našiel na stránke IN-
VESTOPEDIA: „Risk 
manažment“ je proces 
identifikácie, analýzy 
a prijatia, resp. zmier-
nenia dopadov neisto-
ty pri investovaní a pri-
jímaní rozhodnutí... . 
...Nedostatočné riade-
nie rizík môže vyústiť 
do problémov, akými 

bola aj globálna recesia v roku 2008. Veď tá bola výrazne 
spôsobená laxným riadením úverových rizík finančných 
spoločností.“ 

Všetci mi určite dajú za pravdu, že podnikanie bez rizika 
neexistuje. Veď aj medzi množstvom Murphyho zákonov 
nájdeme tie, ktoré sa vzťahujú na predvídanie a spolužitie 
s rizikami. Napríklad: „Čo sa môže pokaziť, to sa aj pokazí.“ 
Alebo: „Ak sa môže naraz pokaziť niekoľko vecí, je isté, že 
sa pokazí tá, ktorá spôsobí najväčšiu škodu.“ Popisujú veľa 
životných zákonitostí a schválnosti, ktoré sa jednoducho 
dejú či chceme alebo nie. Sprevádzajú nás všetkými 
činnosťami, ktoré robíme a je určite hlúpe, vznešenejšie 
povedané nezodpovedné, nevšímať si ich a potom znášať 
dôsledky. Predstavme si, aké riziká môžu vzniknúť len 
ľudskou činnosťou a omylnosťou. Prirátajme k tomu 
nedokonalé zákony, pôsobenie náhodných udalostí tretích 
strán a navyše prírody, ako vplyv vyššej moci ... a je to. 

Že je táto téma veľmi atraktívna, zaujímavá a žiadaná práve 
vo sfére poľnohospodárstva nás presvedčila spätná väzba 
účastníkov vlaňajšej konferencie Agroprogress. Bola to 
najčastejšie sa opakujúca téma v dotazníku, na čo by sa 
mala zamerať budúca konferencia. Svedomito sme vyberali 

tých najvhodnejších dostupných spíkrov, ktorí majú k téme 
riadenia rizika čo povedať, či už zo svojich skúseností, 
z pohľadu svojej profesionálnej pôsobnosti i kompetencie. 
Nehľadali sme len doma, na Slovensku, ale snažíme sa priniesť 
aj zaujímavé skúsenosti zo zahraničia a na nich porovnať, čo 
sa dá robiť inak, lepšie a výhodnejšie. I dnes to tak je. Stačí 
sa pozrieť na zoznam prednášok a spíkrov. Budeme ohýbať 
túto tému nie len z pohľadu zákonodarcu, riadenia rezortu, 
ale aj z pohľadu podnikateľa, podnikateľskej prevencie, či 
z pohľadu následného riešenia dopadov, teda právnych 
aspektov. Pretože pán Murphy okrem iného hovorí aj to, 
že: „Každé riešenie prináša nové problémy.“ a „Nič sa nedá 
dostatočne zabezpečiť, pretože hlupáci sú mimoriadne 
vynaliezaví.“ 

Druhou, vždy veľmi horúcou témou pre poľnohospodárov je 
ich základný výrobný prostriedok - pôda. Tá je síce zdrojom 
obživy, ale aj nositeľom špeciálnych nebezpečenstiev 
a pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré sa spájajú s inými 
druhmi rizík. Pôda ako súčasť prírody je lákadlom 
na vlastnenie, ale aj dobrým obchodným artiklom na trhu. 
Ako s ňou nakladať v medziach zákona je taktiež predmetom 
tejto konferencie. 

Prajem Vám veľa inšpirácie a načerpaných nových 
poznatkov, dobrých otázok do diskusie, aby ste si odniesli 
čo najviac použiteľných informácií pre svoju prax. Sme radi, 
že si naša konferencia už po piatykrát našla miesto vo vašich 
kalendároch a venujete jej pozornosť. A pre tých, ktorí sa 
z rôznych dôvodov nezúčastnili osobne, prinášame aspoň 
túto formu spracovaného obsahu konferencie vo forme 
špeciálneho vydania časopisu ProgressLetter ku konferencii 
Agroprogress 2014.

Inšpiratívne čítanie praje 

Marian Hains
+ tím redakcie ProgressLetter 

a konferencie Agroprogress 2014

Editoriál

Nezabudnite: 
„Príroda stojí vždy na strane skrytých chýb,“ (Murphy), 
„Ale jej dopady sa dajú eliminovať premyslenou spoluprácou 
a ľudskou činnosťou,“ (Hains).
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Pre uvedenie témy a predovšetkým pre pochopenie hĺbky 
problému začneme krátkou anketou. 
•  Súhlasíte s tvrdením, že dochádza k významným 

výkyvom klímy s dôsledkami na výkyvy vo vegetácii, 
úrodách a celkovými vplyvmi na ekonomiku podnikov? 
Významnými výkyvmi!

•  Súhlasíte s tým, že neriadený ekonomický vývoj vo svete 
generuje obrovské ekonomické výkyvy, ktoré sa prejavujú 
i na ekonomike poľnohospodárstva, predovšetkým 
poruchách trhov a cien?

•  Majú tieto artefakty vplyv na trvalú udržateľnosť odvetvia 
a vidieka?

•  Jestvujú vnútorné riziká vyplývajúce z nedostatočnej 
finalizácie, diverzifikácie a odbytovej koncentrácie priamo 
v odvetví poľnohospodárstva?

•  Je nesprávne nastavená spoločná poľnohospodárska 
politika EÚ, ktorá nie je schopná čiastočne eliminovať 
tieto riziká?

Pokiaľ na tieto otázky odpoviete ÁNO, potom si 
myslím, že stojí za to dočítať rešerš z môjho príspevku 
na konferencii Agroprogress.

Ľudský svet je dlhodobo nevyvážený. Tvári sa, ako keby 
sa spoločnosť a ekonomika dlhodobo rozvíjali a pritom 
prechádzajú permanentnou krízou, znehodnocovaním 
hodnôt. Deklarované rasty majú svoj pôvod vo fiktívnej 
tvorbe hodnôt, vykazovaných penzijnými fondmi, 
predajom derivátov a pôsobením akciových trhov. Pritom 
svetové bohatstvo sa trvalo presúva k 20-tim % bohatých, 
vrátane bohatých korporácií. Okrem toho existuje celý 
rad vplyvov, ktoré priamo ovplyvňujú stabilitu a trvalú 
udržateľnosť poľnohospodárstva:

Vplyv výkyvov úrod na stabilitu a ekonomickú 
prosperitu poľnohospodárskych podnikov 
regiónov i celého odvetvia 
Amplitúda výkyvov úrod vykazuje v Európe až 20 % 
od dlhodobého priemeru a v SR dokonca 30 % 
od strednodobého priemeru. To má za následok zvýšené 
nároky na manažment rizík z tohto vplyvu - manažment 
zásob, cash flow , rozhodovanie o podnikateľských 
plánoch ročných i strednodobých, s priamymi dôsledkami 
na poklesu úrody, ale i nepriamymi, práve z hore 
uvedených manažérskych rozhodnutí.

Vplyv výkyvov cien na stabilitu podnikania 
z hľadiska krátkodobého a strednodobého
Amplitúda výkyvov svetových cien sa pohybuje na úrovni 
20% od strednodobého priemeru a rozdiel medzi 
maximom a minimom. V SR zo strednodobého pohľadu 
je až 250% u niektorých komodít. To má za následok 
zvýšený nárok na cash manažment, platobné schopnosti, 
manažment záväzkov, neschopnosť vytvárať peňažné 
zdroje na včasné kontrakty vstupov a atď. Vážnym 
prejavom je skutočnosť, že nie vždy je zlá korelácia medzi 
poklesom úrody a rastom ceny. Zotrvačnosť cien je 
zrejmá a v neprospech producentov. To má za následok, 
že v niektorých obdobiach sa na ročnej báze znižuje 
enormne príjem. V SR to tvorí až 130 mil. EURO. 
Vplyv absolútneho konkurenčného prostredia v odvetví 
Poľnohospodárstvo realizuje odbyt v jednoznačne úplnej 
konkurencii. To znamená, že konkurenčné prostredie 
minimálne 2500 skutočných podnikateľských subjektov 
stojí proti niekoľkým desiatkam relevantných obchodných 
a spracovateľských spoločností. V celej Európe je tento 
pomer ešte väčší. Preto sa poľnohospodári združujú 
do odbytových a finančných zoskupení. V SR tento systém 
absentuje. Znamená to, že v rokoch tlaku na ceny, nie je 
poľnohospodár partnerom pre vyšší stupeň vertikály a nemá 
možnosť sa primerane podieľať na pridanej hodnote.

Vplyvom nedostatku participácie 
v spracovateľskej a odbytovej vertikále
Absencia spoločných spracovateľských podnikov 
významne obmedzuje schopnosť získať vyššiu pridanú 
hodnotu. Napríklad pri zvýšení participácie na finalizácii 
je potenciál prisvojiť si pridanú hodnotu na úrovni 
20 mil. - 30 mil. EURO.

Významný vplyv na stabilitu poľnohospodárstva 
má uplatňovanie spoločnej agrárnej politiky 
Európska komisia dlhodobo uplatňuje podporný systém 
ex ante, to znamená, podporuje poľnohospodársku 
činnosť bez ohľadu na mieru výkyvov hospodárenia, 
mieru reálnej potreby týchto zdrojov v čase ekonomických 
pádov. Realizovaná politika a prerozdeľovacie procesy 
prakticky ignorujú trvalo sa zvyšujúce výkyvy v hospodárení 
v dôsledku cenových a klimatických vplyvov a významné 
až fatálne kolísanie príjmov. Ignoruje i ekonomický 
a sociálny proces zániku obrovského počtu fariem 
a zväčšovanie fariem. Analýza vývoja odvetvia ukazuje 
na to, že objektívne merané vplyvy a výkyvy tvoria až 

Ing. Jaromír Matoušek -  
vedúci odd. financovania agrobiznisu 
Unicredit Bank Slovakia a.s.

Manažment rizík 
v poľno hospodárstve
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90% výkyvov v hospodárení a len 10 % je spôsobených 
neodbornosťou hospodárenia. Pri lineárnom a plošnom 
vynakladaní prostriedkov na priame platby sa v niektorých 
rokoch posilňuje zisk a v niektorých rokoch nestačí 
na krytie strát. To spôsobuje, že v niektorých úspešných 
rokoch sa posilňuje investičná aktivita, dividendy 
pre rodinu i vlastníkov, rozpočty sú prebytkové. V zlých 
rokoch dochádza potom k rastu záväzkov, nedostatku 
cash, obmedzeniu možností intenzifikačných faktorov, 
zastaveniu investovania, rozpadu strednodobých 
podnikateľských plánov. V zásade sa na podnikovej 
úrovni prejavujú agregované straty, ktoré boli uvedené 
v predchádzajúcich častiach.
Je zrejmé, že zavedený dlhodobo udržiavaný dôchodkový 
systém prerozdeľovania zdrojov bude potrebné 
modifikovať a previesť časť prostriedkov do systému 
eliminácie rizík.

Riziká z nekrytia definovaných dopadov 
vo výrobe 
V SR a v zásade ani v Európe nie sú dostatočne rozvinuté 
systémy tzv. „ zlých poistných príčin“ ( sucho, záplavy, 
cenové prepady a pod.). I tieto riziká sú regionálne i plošne 
významné. Štátne zásahy nie sú dostatočné.

Riziká z absencie implementácie VTR 
a vedeckých poznatkov a postupov 
v poľnohospodárskej praxi
V SR nie je vytvorená dostatočná štruktúra aplikácie 
portfóliového prenosu VTR a postupov priamo 
k poľnohospodárskym podnikom. To spôsobuje významné 
rozdiely medzi podnikmi a zabraňuje plošnému zavedeniu 
všeobecne aplikovateľných postupov. Nedostatočný 
a oneskorený je i vývoj sústav hospodárenia eliminujúcich 
súčasné a očakávané zmeny klímy. To v konečnom 
dôsledku znižuje schopnosť rozvoja a stability podnikov. 
Zatiaľ nikto nekvantifikoval možné celkové prínosy 
zriadenia systému transferu VTR, ale určite sa dá očakávať, 
že by boli v rádoch desiatok mil. EURO.

Riziká rozhodovania manažérov 
Všetky hore uvedené riziká spôsobujú a determinujú 
úroveň rizík manažérskych rozhodnutí. Pri absencii 
a nemožnosti strednodobého plánovania sa zvyšuje 
početnosť rozhodnutí ad hoc, rozhodovania o denných 
problémoch, ktoré spôsobujú zvýšenie chýb.

Závery 
Väčšina z portfólia uvedených rizík vzniká a pôsobí 
bez relevantnej možnosti podnikateľa ich odstrániť alebo 
eliminovať vnútropodnikovými zdrojmi a opatreniami. 
Je zrejmé, že väčšina týchto rizík a predovšetkým ich 
vplyv na úroveň stability, rozvoj a trvalú udržateľnosť má 
rozhodujúci rozmer. Za predpokladu, že je podnikovo 
zvládnutá základná výroba a podnikový manažment, je 
to zásadný problém slovenského poľnohospodárstva. 
Z tohto záveru vychádza vízia základov manažmentu rizík 
v podmienkach EÚ a SR. Táto vízia nevyžaduje prostriedky 
zdrojov nad úroveň súčasných rozpočtov EÚ a SR. Nemá 

v zásade investičné náklady, smeruje k vyššej účinnosti 
a efektívnosti súčasných zdrojov. 

Zmena systému podpory EÚ
EK by mala analyzovať účinnosť doposiaľ aplikovaného 
systému vo vzťahu k eliminácii hore uvedených okruhov 
rizík a nie technokratických časových radov výsledkov. Som 
presvedčený, že výsledkom analýzy musí byť potvrdenie 
mojich predchádzajúcich rámcových záverov. To znamená, 
že súčasná sústava nedostatočne eliminuje tieto riziká. 

Znamená to, že EÚ bude pred úlohou ako po 
roku 2020 novo koncipovať rozpočet AGRO:
a/  Priebežné financovanie podpôr do dôchodkov 

poľnohospodárskych podnikov znížiť na objem, ktorý 
bude schopný udržiavať základné produkčné funkcie. 
Ponechanie v zásade platby na farmu, posilnenie 
produkčných a viazaných dotácií.

b/  Financovanie eliminácie rizík tak, že bude zavedený 
fondový režim podpory s vopred určenými pravidlami, 
algoritmami a finančnými schémami.

Povedzme, že na tento európsky fond by mal 
dve sekcie:
a/  Sekciu eliminácie rizík na úrovni globálneho trhu EÚ 

- tá by zabezpečovala systém intervencií, eliminácie 
cenových prepadov a pod.

b/  Sekciu distribúcie prostriedkov na jednotlivé krajiny 
pre vopred určené účely, na vopred stanovené 
parametre.

Predstava komplexného pokrytia rizík na úrovni 
krajín: Spoločný fond alebo systém na zmluvnom základe 
na elimináciu rizík agro. 

Účastníci: 
MPSR, PPA, podniková sféra, verejnoprávne inštitúcie, 
banky, poisťovne, SZRB. 
Zdroje: 
Rozpočet podpory z EÚ, štátne zdroje, pôžičkové zdroje, 
záručný fond SZRB, súkromné zdroje (povinný odvod 
podnikov).
Funkcie:
•  Vyplácanie nenávratných a návratných pomocí 

na elimináciu rizík (záplavy, sucho, katastrofy)
•  Vyplácanie kompenzácií za cenové pády
•  Poskytovanie prechodného financovania s ručením SZRB 

prechodných nedostatkov zdrojov
•  Systém vyplácania poistného za „ nepoistiteľné škody“
•  Vnútorná štruktúra (normy, moduly, aplikácie...)
•  Samostatná informatika previazaná na EÚ
•  Distribučné kanály
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Zákon o pôde je jednou zo základných 

právnych úprav, ktoré ovplyvňujú podnikanie 

v poľnohospodárskej prvovýrobe a vytvárajú 

podmienky pre poľnohospodárov. 

Na jednej strane je to logická snaha 

ochrániť vlastníctvo pôdy v rukách 

slovenských subjektov a podnikateľov, no 

na druhej strane je taktiež logická snaha 

nakupovať pôdu a investovať do rozvoja 

poľnohospodárskej výroby zo strany 

zahraničných subjektov z členských krajín EÚ. 

Ako sa dá skĺbiť a zákonom ošetriť na jednej 

strane ochrana vlastníctva na národnom, 

resp. štátnom princípe a na druhej strane aj 

otvoriť rovnosť príležitostí pre zahraničné 

subjekty so sídlom v krajinách EÚ? 

Pri odpovedi na túto otázku je nevyhnutné ozrejmiť, 

aké boli a aké sú dôvody osobitnej právnej úpravy 

nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskych 

pozemkov obsiahnutej v zákone č. 140/2014 Z. z. (ďalej 

len „zákon „). Zo skutočnosti, že príprava a prijatie 

tohto zákona časovo korešpondujú s ukončením 

prechodného obdobia nadobúdania vlastníctva 

poľnohospodárskej pôdy (30. apríla 2014) sa vyvodzuje, 

že základným účelom tohto zákona bolo chrániť 

vlastníctvo pôdy v rukách slovenských subjektov 

a podnikateľov. Aj keď pripúšťam, že aj toto zohralo 

svoju úlohu, základnou úlohou tohto zákona je ochrana 

poľnohospodárskej pôdy ako takej.

Skúsenosti z aplikácie noriem verejného práva 

zameraných na ochranu poľnohospodárskej pôdy, 

najmä z aplikácie zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 136/2002 Z. z. o hnojivách 

v znení neskorších predpisov hovoria o tom, že ochrana 

prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy, 

a to najmä z hľadiska zachovania jej produkčných 

schopností, je nedostatočná, pretože ide o ochranu 

„ex post“, t.j. opatrenia sú realizované alebo ukladané 

až po zistení závažného resp. neželaného stavu. Cieľom 

zákona bolo a je vytvoriť také legislatívne prostredie, 

ktoré umožní, aby jej vlastníctvo nadobúdali a následne 

ju obhospodarovali subjekty, ktoré spĺňajú predpoklady 

spôsobilosti (najmä z hľadiska poznania konkrétnych 

pedologických a agroenvironmentálych podmienok) 

jej šetrného a pritom poľnohospodársky aktívneho 

využívania. 

Zároveň však tento zákon vytvára i legislatívne 

bariéry nákupu poľnohospodárskej pôdy cudzincami. 

Okrem občanov členských krajín EÚ, Nórska, Islandu, 

Lichtenštajnska a Švajčiarska v súčasnosti iní cudzinci ani 

nemôžu na Slovensku vlastníctvo poľnohospodárskej 

pôdy nadobúdať. Rovnosť príležitostí pre slovenských 

podnikateľov a podnikateľov z iných členských štátov 

EÚ je daná tým, že ak hospodária na pôde v príslušnej 

obci viac ako 3 roky, môžu v tejto obci vlastníctvo 

poľnohospodárskej pôdy nadobúdať. V tomto 

prípade neplatí zákonné obmedzenie, že oprávnená 

na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskej pôdy 

je iba osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo 

sídlo najmenej 10 rokov.

Zákon o pôde JUDr. Jaroslav Puškáč,  
generálny riaditeľ sekcie Legislatívy 
MPRV SR
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Čo je z Vášho pohľadu dôležité v zákone, 

na čo by si mali naši poľnohospodári 

v záujme rozširovania svojich výmer dať 

pozor a čo je na druhej strane kľúčové pre 

tých, ktorí majú naopak záujem pôdu predať?

Z hľadiska záujmov poľnohospodárov je rozhodujúca 

komunikácia s vlastníkmi poľnohospodárskej pôdy 

v obci resp. v obciach, v ktorých na pôde hospodária. 

Ak sa im totiž nielen slovne ale aj dlhodobým plnením 

zmluvných podmienok podarí presvedčiť vlastníkov 

pôdy, aby im túto predali, nevzťahuje sa na prevod 

administratívne náročný postup upravený v § 4 ods. 3 

až 10 a v § 5 zákona. Zároveň odporúčam, aby sami 

alebo prostredníctvom inej osoby pozorne sledovali 

na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) 

register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva 

poľnohospodárskeho pozemku, z ktorého sa dozvedia 

či nie sú v obci, v ktorej hospodária v ponuke 

poľnohospodárske pozemky.

Vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, ktorí ju chcú 

predať, odporúčam z hľadiska vecného, aby si 

ujasnili, či sa na pôdu, ktorú vlastnia zákon vzťahuje, 

či sa zákon vzťahuje na prípadného kupujúceho, 

ktorému ju chcú predať. Ak sa rozhodnú pre predaj 

prostredníctvom registra odporúčam, aby si zistili cenu 

poľnohospodárskej pôdy, ktorá je v príslušnej obci 

reálna, čím sa vyhnú prípadným opakovaným postupom, 

z dôvodu že sa im pôdu nepodarí predať kvôli nereálnej 

cene. Z hľadiska technického im odporúčam, aby 

si vybavili preukaz s eID čipom, prostredníctvom 

ktorého budú môcť priamo obchodovať so svojou 

poľnohospodárskou pôdou. Ak však takýto občiansky 

preukaz nemajú, môžu sa obrátiť na tretiu osobu, 

pretože register umožňuje aj takýto postup. 

Vlastnícke vzťahy k pôde sú určite zložité 

a prechádzali rôznym historickým vývojom, 

rôznili sa aj v jednotlivých krajinách 

na základe historických aj regionálnych 

princípov (napr. rozdielny výklad pri 

dedičskom práve) a pod. V našich 

podmienkach vlastníctvo pôdy vo veľmi 

veľkej miere ovplyvnila aj kolektivizácia 

a združstevňovanie v päťdesiatych rokoch. 

Dodnes určite vnímate nezrovnalosti 

medzi záujmami vlastníkov, ktorým 

pôdu obhospodarujú poľnohospodárske 

družstvá. Akým najčastejším problémom 

čelia predsedovia (vrcholové manažmenty) 

družstiev, čo sa týka vlastníctva 

a obhospodarovania pôdy? 

To, že vlastnícke vzťahy k poľnohospodárskej pôde 

sú na Slovensku veľmi zložité, je nesporné. Osobne 

však za základnú príčinu tejto zložitosti nepovažujem 

kolektivizáciu resp. združovanie v päťdesiatych rokoch, 

aj keď tento fenomén určite neprispel k adresnosti, 

transparentnosti a reálnosti obsahu vlastníckych vzťahov 

k pôde. Formálne sa to prejavilo najmä tým, že sa 

prestala viesť pozemková kniha a údaje zapisované 

v evidencii nehnuteľností preferovali vzťahy užívacie 

pred vzťahmi vlastníckymi.

Osobne dominantnú príčinu zložitosti vlastníctva 

k poľnohospodárskej pôde vidím súhrn determinantov, 

ktoré spôsobili úžasnú rozdrobenosť vlastníctva 

k poľnohospodárskej pôde. Realita je taká, 

že v katastrálnych územiach, v ktorých nie sú ukončené 

pozemkové úpravy, je priemerná výmera parcely 

niečo viac ako 40 árov a na túto parcelu pripadá viac 

ako 11 spoluvlastníkov. Dôsledkom toho je malá 

disponibilita s takýmto pozemkom z hľadiska vlastníkov, 

kedy záujmy jedného spoluvlastníka narážajú na záujmy 

iných spoluvlastníkov. Z hľadiska manažmentu 

poľnohospodárskych podnikov to spôsobuje 

nejasnosť ohľadne osôb zmluvnej strany na strane 

prenajímateľa t.j. pochybnosť či má podnik príslušný 

pozemok riadne prenajatý. Tieto nejasnosti spôsobujú 

tzv. dvojité deklarácie pri podávaní žiadostí o jednotnú 

platbu na plochu so všetkými z toho vyplývajúcimi 

negatívnymi dôsledkami. A to nespomínam fenomén 

tzv. neznámeho vlastníka, ktorý pre manažment 

podnikov hospodáriacich na pôde môže priniesť často 

krát až neriešiteľné situácie.

Je možné účinne ochrániť legislatívnymi 

opatreniami, zákonmi obe strany, teda 

vlastníkov aj správcov?

Takto by som otázku nekládol. Úlohou legislatívy je, 

a to najmä v nadväznosti na ústavu SR ako základný 

zákon štátu, zabezpečiť, aby boli chránené práva 

vlastníkov. Pri poľnohospodárskej pôde však nejde 

iba o súhrnoprávnu rovinu vlastníckeho práva, 

pretože poľnohospodárska pôda, jej užívanie má aj 

výrazný verejnoprávny rozmer. Každý jej vlastník si 

musí byť vedomý a legislatíva ho musí k tomu viesť, 

že svoje vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy nemôže 

využívať na úkor spoločnosti, prírody, potravinovej 

bezpečnosti a pod. Vychádzajúc z reality, kedy je 

na Slovensku viac ako 95 % poľnohospodárskej pôdy 

obhospodarovanej nájomcami, je úlohou legislatívy 

zároveň vytvoriť prostredie, ktoré bude garantovať 

primeranú stabilitu podnikateľského prostredia 

na pôde.

>

>

>
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Aký je Váš kľúčový poznatok pri výklade 

a aplikácii zákona o nadobúdaní pôdy 

v súčasných podmienkach? 

Z hľadiska konkrétneho poznatku tento spočíva 

v tom, že užívatelia (adresáti) tohto zákona nemajú 

ani po piatich mesiacoch jeho účinnosti jasno v tom, 

že tento zákon sa nevzťahuje na všetky prevody 

vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Aj tvorcovia 

tohto zákona aj vecne príslušná štátna správa, ale aj 

poľnohospodárska samospráva musia vyvinúť úsilie 

smerujúce k objasneniu rozsiahlych výnimiek z tohto 

zákona, aby nedochádzalo k tomu, že na jednej 

strane sa na webovom sídle ministerstva objavujú 

pozemky, na ktoré sa tento zákon nevzťahuje, resp. 

okresné úrady sú žiadané o osvedčenia pri prevodoch 

na osoby, ktoré môžu tieto pozemky od konkrétneho 

predávajúceho kupovať a na druhej strane sú podávané 

na vklad do katastra nehnuteľností zmluvy uzatvorené 

bez postupu upraveného týmto zákonom, hoci sa tento 

na príslušný prevod vzťahuje.

Z hľadiska systémového máme pozitívny poznatok 

spočívajúci v tom, že prijatie tohto zákona nedeformuje 

kúpne ceny poľnohospodárskej pôdy či už smerom 

hore alebo dolu, a že vygenerované ceny zodpovedajú 

cenám a ich prirodzenému vývoju pred účinnosťou 

zákona.

Na ktoré zásadné rozdiely pri aplikácii 

zákona o pôde medzi slovenskou úpravou 

a úpravami v okolitých krajinách by ste rád 

upozornili vlastníkov a správcov pôdy? Iste 

aj slovenskí poľnohospodári majú ambície 

a záujem získavať pôdu v zahraničí. Je 

ťažšie získať Slovákom pôdu v zahraničí 

ako zahraničným subjektom na Slovensku? 

Tu sa obmedzím iba na zahraničie reprezentované 

členskými krajinami EÚ. Vnútroštátne úpravu špecifík 

nadobúdania vlastníckeho práva k poľnohospodárskej 

pôde má 23 členských štátov EÚ. Túto úpravu nemajú 

iba Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Veľká Británia 

a Portugalsko. Teda krajiny, s výnimkou Portugalska, 

kde je bariérou nákupu poľnohospodárskej pôdy 

cudzincami neúmerne vysoká kúpna cena. Táto 

úprava v jednotlivých krajinách je značne rozdielna, 

pričom však vykazuje určité spoločné znaky a ciele, 

medzi ktoré patrí uprednostňovanie regionálnych 

subjektov a subjektov s potrebnými skúsenosťami 

obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy a z nich 

najmä tých, ktorí sú schopní poľnohospodársku pôdu 

obhospodarovať vlastnými silami a prostriedkami. 

Cieľom je zabránenie straty využívania tejto pôdy ako 

poľnohospodárskej pri uprednostňovaní vytvárania resp. 

zachovania zdravej štruktúry poľnohospodárskej pôdnej 

držby stanovením bariér drobenia alebo nadmernej 

koncentrácie pozemkového vlastníctva. Do týchto cieľov 

sa cudzinec zmestí iba ťažko. Navyše väčšina týchto 

krajín, na rozdiel od našej legislatívy reguluje i nájom 

poľnohospodárskej pôdy a o nadobúdaní jej vlastníctva 

rozhodujú štátne alebo verejnoprávne orgány.

Vedeli by ste zhrnúť tie najväčšie právne 

riziká, ktoré hrozia slovenským manažérom 

a subjektom v prípade nesprávnej aplikácie 

zákona o pôde?

Nesprávna aplikácia zákona zo strany manažérov 

poľnohospodárskych podnikov resp. podnikov ako 

takých spočíva v ignorovaní existencie zákona, čo je 

žiaľ realita. Napríklad po takmer piatich mesiacoch 

účinnosti zákona som sa zúčastnil rokovania, na ktorom 

sa stretlo viac ako 10 manažérov poľnohospodárskych 

podnikov rôznej právnej formy a rôznej veľkosti. 

Na moju otázku, ktorý z nich mal už otvorený register 

ponúk poľnohospodárskych pozemkov na webovom 

sídle ministerstva všetci odpovedali záporne. Rovnako 

záporne odpovedali na otázku, či majú na ten účel 

v podniku určeného človeka. Pri takomto prístupe sa 

potom môžu čudovať, keď im susedia, alebo čo by bolo 

ešte horšie špekulanti, skúpia ich základný výrobný 

prostriedok.

Za rozhovor poďakoval Marian Hains

>

>

>
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Poľnohospodárska 
pôda je pri podnikaní 
v poľnohospodárstve 
najvýznamnejším výrobným 
prostriedkom a nevyhnutným 
predpokladom pre vykonávanie 
tejto podnikateľskej činnosti.

Od prvého júna 2014 je účinný nový 

zákon o nadobúdaní vlastníctva 

poľnohospodárskeho pozemku, publikovaný 

v Zbierke zákonov pod č. 140/2014, ktorý 

priniesol zmenu procesu nadobúdania 

vlastníctva pôdy prevodom. O tomto zákone, 

doterajších skúsenostiach s jeho uplatnením, 

ako aj o iných právnych aspektoch vlastníctva 

pôdy a všeobecne poľnohospodárskeho 

pozemku sme sa porozprávali s Miroslavom 

Selkom, asociovaným advokátom advokátskej 

kancelárie agner & partners, s.r.o.:

Čo priniesol tento nový zákon a ktorých 

pozemkov sa týka?

Zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva 

poľnohospodárskeho pozemku priniesol predovšetkým 

novú reguláciu nadobúdania vlastníctva a postupu 

pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. 

Zároveň zrušil obmedzenia pre cudzozemcov 

nadobúdať vlastnícke právo k poľnohospodárskym 

pozemkom, ktoré doteraz obsahoval devízový zákon.

Týka sa teda tzv. poľnohospodárskych pozemkov, 

ktorými sa na účely tohto zákona rozumie 

poľnohospodárska pôda, ale aj pozemok zastavaný 

stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991.

Čo sa v tomto zákone myslí pod 

pojmom nadobúdanie vlastníctva 

poľnohospodárskeho pozemku?

Ide o odplatný prevod vlastníctva na základe kúpnej 

zmluvy z predávajúceho na kupujúceho, ale aj 

o bezodplatný prevod vlastníctva na základe darovacej 

zmluvy z darcu na obdarovaného. Zároveň sa to 

týka aj špecifických typov prevodov, a to prevodu 

na účely výkonu záložného práva alebo výkonu 

zabezpečovacieho prevodu práva.

Zákon sa však nevzťahuje na prevody realizované 

na základe reštitučných predpisov, pri vykonávaní 

pozemkových úprav alebo prevody vlastníctva 

vo verejnom záujme na účely, na ktoré možno 

poľnohospodársky pozemok vyvlastniť a tiež 

ani na nadobúdanie vlastníctva prechodom v rámci 

dedičských konaní. 

Skúste nám v skratke opísať tento 

nový postup, ktorý musí vlastník 

dodržať pri prevode vlastníctva 

poľnohospodárskeho pozemku.

Prevádzajúci, ktorým sa myslí najmä vlastník, je 

povinný najprv zverejniť ponuku na prevod vlastníctva 

najmenej na 15 dní v Registri zverejňovania ponúk 

prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, 

ktorý je vedený na webovom sídle Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a zároveň musí 

Mgr. Miroslav Selka,
asociovaný advokát advokátskej  
kancelárie agner & partners, s.r.o.:

>

>

>
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túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej 

tabuli v obci, v ktorej sa tento poľnohospodársky 

pozemok nachádza. Súčasťou tejto ponuky musí byť aj 

požadovaná cena.

Dôležitou skutočnosťou je to, že zákon stanovuje 

osoby, ktoré majú prednostné právo na nadobudnutie 

vlastníctva k prevádzanému pozemku, ktorými sa 

v prvom rade myslia osoby, ktoré majú na území 

SR trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov 

a vykonávajú poľnohospodársku výrobu ako 

podnikanie najmenej 3 roky predo dňom uzavretia 

predmetnej zmluvy o prevode vlastníctva, pričom 

prednosť majú poľnohospodári z obce, kde je 

ponúkaný poľnohospodársky pozemok evidovaný, 

v druhom poradí sú to poľnohospodári zo susednej 

obce a v ďalšom poradí poľnohospodári bez ohľadu 

na miesto podnikania.

Ak žiadny z týchto poľnohospodárov neprejaví záujem 

o ponúkaný pozemok, môže ho prevádzajúci previesť 

za cenu zverejnenú v ponuke aj na osobu, ktorá nie 

je poľnohospodárom, pričom však musí byť splnená 

podmienka, že ide o osobu, ktorá má na území SR 

trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov.

Zákon však obsahuje aj výnimky, na ktoré sa tento 

postup nevzťahuje.

Ktoré sú to výnimky?

V prvom rade ide o výnimky spočívajúce v špecifickom 

predmete prevodu, nakoľko týmto zákonom sa neriadi 

prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, 

ktorým je napr. záhrada, pozemok v zastavanom 

území obce, ale aj pozemok mimo zastavaného územia 

obce, ak je určený na iné ako poľnohospodárske 

využitie, možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia 

je obmedzená, jeho výmera je menšia ako 2000 m², 

alebo je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením 

a využitím tvorí funkčný celok.

Ďalej ide o určité personálne výnimky, v zmysle 

ktorých môže prevádzajúci previesť vlastníctvo 

poľnohospodárskeho pozemku bez použitia 

stanoveného postupu osobe, ktorá vykonáva 

poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej 

3 roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode 

vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, 

v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza, 

spoluvlastníkovi predmetného poľnohospodárskeho 

pozemku, alebo blízkej osobe (t.j. príbuzný v priamom 

rade, súrodenec,  manžel alebo iné osoby v pomere 

rodinnom alebo obdobnom, ktoré sa pokladajú 

za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú 

utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako 

vlastnú ujmu), resp. osobe príbuznej (či už v priamom 

rade príbuzenstva ako predok a potomok alebo 

v nepriamom rade príbuzenstva napr. teta, ujo, synovec, 

neter atď.). 

Ako teda hodnotíte tento nový zákon 

a jeho uplatnenie v praxi?

Prijatie zákona o nadobúdaní vlastníctva 

poľnohospodárskeho pozemku prinieslo rôzne búrlivé 

negatívne reakcie či už zo strany parlamentnej opozície, 

viacerých odborníkov, alebo mimovládnych organizácií. 

Tento stav si však spôsobil aj sám zákonodarca, nakoľko 

tento zákon okrem  toho, že obmedzuje vlastnícke 

práva spôsobom, ktorého súlad s ústavou je v súčasnosti 

podrobený skúmaniu Ústavného súdu SR, obsahuje 

viaceré nejasné ustanovenia, ako aj vágne pojmy, ktoré 

ešte viac skomplikujú aplikáciu tejto právnej úpravy 

v praxi a je možné, že sa s nimi budú musieť vysporiadať 

až súdy pri rozhodovaní prípadných sporov.

Čo sa týka hlavných rysov tejto novej regulácie, 

v súčasnosti, kedy máme približne 5 mesiacov 

od účinnosti tohto zákona, môžeme konštatovať, 

že osoby, ktoré sa účastnia trhu s pôdou, sa už pomaly 

začínajú zžívať s novými pravidlami prevodu vlastníctva. 

Spočiatku s tým však boli problémy a mierny chaos, 

ktoré však sprevádzajú asi každú legislatívnu zmenu 

dovtedy zavedenej praxe. Stretol som sa s prípadmi, 

kedy čiastočné problémy s aplikáciou tohto zákona mali 

aj katastrálne odbory niektorých okresných úradov, 

príslušné pre rozhodovanie v katastrálnom konaní.

Aby sa týmto problémom preventívne vyhli, 

poľnohospodárske subjekty, ktoré pravidelne nakupujú 

pôdu, rapídne zvýšili svoju aktivitu na tomto trhu tak, 

aby stihli uzatvoriť zmluvy o prevode vlastníctva a podať 

návrhy na vklad najneskôr do 31. mája 2014, teda ešte 

pred účinnosťou nového zákona.

Mala však táto legislatívna zmena nejaký 

konkrétny väčší dopad na trh s pôdou?

Zatiaľ je predčasné hodnotiť, aký komplexný dopad 

mala táto zmena. To sa ukáže až po dlhšej dobe, 

jednom až dvoch rokoch. 

Každopádne, týmto zákonom sa určite obmedzili 

dispozičné práva vlastníkov poľnohospodárských 

pozemkov, nakoľko sa zákonom stanovenou 

>

>

>
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preferenciou určitých osôb zúžil počet potenciálnych 

nadobúdateľov, čo má vo všeobecnosti logicky 

za následok zníženie kúpnej ceny. Reálny dopad 

na cenu je však potrebné bližšie hodnotiť podľa 

špecifických okolností každého jednotlivého predaja 

pozemku, nakoľko tvorbu ceny ovplyvňujú aj iné 

faktory. 

To, či vyššie uvedené obmedzenie vlastníckeho práva 

bolo vykonané ústavne konformným spôsobom je 

v súčasnosti predmetom skúmania v konaní, ktoré 

na ústavnom súde, nezávisle od seba, iniciovali dve 

skupiny opozičných poslancov NR SR. Ústavný súd SR 

prijal tieto dve podania na ďalšie konanie, pričom ich 

obe spojil do jedného. Účinnosť tohto zákona však 

dočasne nepozastavil.

Z praktického pohľadu však objektívne došlo k sťaženiu 

postupu prevodu vlastníctva pre prevádzajúcich a to 

najmä pre tých, ktorí nemajú dostatočné znalosti 

informačných technológií, čo sa určite najviac dotkne 

seniorov. Na druhej strane sa zvýšilo aj administratívne 

zaťaženie potenciálnych kupujúcich, ktorí teraz 

musia od okresných úradov alebo obcí požadovať 

vydanie osvedčení, ktorými preukazujú splnenie 

stanovených podmienok k nadobudnutiu vlastníctva 

poľnohospodárskeho pozemku.

Došlo týmto zákonom k reálnemu 

obmedzeniu cudzích štátnych občanov 

pri nadobúdaní poľnohospodárskych 

pozemkov?  

Pri predkladaní návrhu tohto zákona a presviedčaní 

o nevyhnutnosti jeho prijatia, sa na verejnosti 

argumentovalo aj tým, že k prvému máju tohto 

roka prestalo platiť desaťročné moratórium 

stanovené cudzím štátnym občanom pri nadobúdaní 

poľnohospodárskych pozemkov. 

Tento nový zákon síce zároveň novelizoval devízový 

zákon tým, že umožnil cudzozemcom nadobudnúť 

od 01.06.2014 vlastnícke právo k pôde, ktorá tvorí v SR 

poľnohospodársky pôdny fond, ale zároveň obmedzil 

ich možnosť nadobúdania stanovením prednostného 

práva určitých osôb, v prvom rade poľnohospodárov, 

podnikajúcich v obci, v ktorej sa predávaný pozemok 

nachádza.

Na druhej strane je potrebné položiť si otázku 

efektívnosti takéhoto obmedzenia, nakoľko sa 

nevzťahuje už na etablovaných cudzozemcov, ktorí 

majú na území SR trvalý pobyt najmenej 10 rokov. 

Predovšetkým si je však potrebné uvedomiť, že toto 

zákonné obmedzenie sa dá bez všetkého obísť 

akvizíciou slovenskej právnickej osoby zo strany 

akéhokoľvek cudzozemca, čím sa ten môže pomerne 

ľahko dostať k vlastníctvu poľnohospodárskeho 

pozemku. Tieto prípady sú v súčasnosti veľmi aktuálne, 

nakoľko množstvo družstiev sa v súčasnosti borí 

s existenčnými (či už finančnými alebo personálnymi) 

problémami a členovia ich predstavenstiev (častokrát 

disponujúci majoritným podielom v družstve) sú teraz 

viac ako v minulosti naklonení predaju svojich členských 

podielov.    

A teraz vo všeobecnosti. Akých 

najčastejších právnych chýb sa podľa Vašich 

poznatkov dopúšťajú poľnohospodári pri 

nakupovaní pôdy? 

Častokrát ide najmä o formálne vady, kedy v zmluvách 

o prevode vlastníctva  nedostatočne a neurčito 

identifikujú zmluvné strany, osoby oprávnené konať 

v mene týchto zmluvných strán alebo ich zastupovať, 

predmet prevodu alebo ťarchy viaznúce k tejto 

nehnuteľnosti. Prípadne nepriložia k zmluve a následne 

aj k návrhu na vklad prílohy, ktoré vyžaduje nový 

zákon, alebo nezabezpečia úradné overenie podpisov 

>
>
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prevádzajúceho v dostatočnom počte vyhotovení. 

V súvislosti s identifikáciou prevádzajúceho sa stávajú aj 

prípady, kedy v mene alebo za prevádzajúceho uzatvára 

zmluvu osoba, ktorá nie je na takýto úkon oprávnená, 

čo spôsobuje neplatnosť takéhoto právneho úkonu.  

Nadobúdateľ (kupujúci) sa ďalej môže dostať 

do problematickej situácie, ak si zmluvné strany 

v zmluve o prevode vlastníctva dohodnú, že 

nadobúdateľ zaplatí celú kúpnu cenu už pri podpísaní 

tejto zmluvy. Keďže sa nadobúdateľ nestáva vlastníkom 

nehnuteľnosti už podpísaním zmluvy, ale až po povolení 

vkladu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností, 

podstupuje tým nadobúdateľ riziko, že ak by 

katastrálny odbor príslušného okresného úradu vklad 

nepovolil, nemohol by nadobúdateľ s predmetným 

pozemkom  disponovať ako vlastník a musel by žiadať 

od prevádzajúceho vrátenie kúpnej ceny. Ak by ju 

tento nebol ochotný vrátiť dobrovoľne, musel by si 

nadobúdateľ svoje nároky vymáhať súdnou cestou.

Nadobúdatelia však robia chybu aj v tom, že si 

pred samotným nákupom nepreveria ďalšie dôležité 

skutočnosti súvisiace s predmetným pozemkom.

O aké skutočnosti ide?

Predovšetkým si musia nadobúdatelia overiť, či nie je 

k nadobúdanému pozemku uzavretá zmluva o nájme 

s iným poľnohospodárom, pretože inak by túto pôdu 

kupovali aj s ťarchou nájomného vzťahu a nemohli by ju 

okamžite produkčne využívať vo svoj vlastný prospech. 

Túto skutočnosť si kupujúci častokrát neuvedomujú, 

pretože predpokladajú, že nadobudnutím vlastníctva 

môžu automaticky vstúpiť do užívania tejto pôdy. 

Občiansky zákonník však jednoznačne stanovuje, 

že ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci, 

vstupuje nový nadobúdateľ do právneho postavenia 

prenajímateľa, čiže iba nahrádza predchádzajúceho 

vlastníka v tomto nájomnom vzťahu a kým nedôjde 

k riadnemu skončeniu nájmu, musí akceptovať, že jeho 

pozemok užíva iný poľnohospodár - nájomca. 

Počas svojej praxe som sa viackrát stretol so súvisiacimi 

prípadmi, kedy pôvodný vlastník pri rokovaní o uzavretí 

zmluvy o prevode tvrdil potenciálnemu nadobúdateľovi, 

že nájomný vzťah k predmetnému pozemku už skončil, 

nakoľko uplynula dohodnutá doba nájmu. Títo vlastníci, 

ale ani niektorí nadobúdatelia, si však neuvedomujú, 

že pre zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov 

pri prevádzkovaní podniku platí špecifický právny 

režim, upravený v zákone č. 504/2003 Z.z., v zmysle 

ktorého musí prenajímateľ rok pred uplynutím času, 

na ktorý bol nájom dohodnutý, písomne vyzvať 

nájomcu na vrátenie prenajatého pozemku po skončení 

nájmu, inak sa táto zmluva zo zákona obnovuje. Keďže 

väčšina prenajímateľov túto písomnú výzvu nájomcovi 

v stanovenej lehote nezašle, nájomný vzťah uplynutím 

dohodnutej doby nájmu neskončil a nadobúdateľ 

nadobúda vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku aj 

s ťarchou existujúceho nájmu.

K akým ďalším rizikám môže 

dôjsť pri nadobudnutí vlastníctva 

poľnohospodárskeho pozemku?

Napríklad pri nadobudnutí spoluvlastníckeho podielu 

k pozemku podstupuje nadobúdateľ riziko v tom 

prípade, že predchádzajúci (spolu)vlastník, ktorý 

na neho previedol tento spoluvlastnícky podiel, 

nedodržal predkupné právo ostatných spoluvlastníkov 

tohto pozemku. Nakoľko ide o relatívne neplatný 

právny úkon, títo spoluvlastníci môžu tento prevod 

napadnúť do troch rokov na súde, v zmysle čoho príde 

nadobúdateľ o nadobudnutý podiel. 

Problematické bývajú aj pozemky, ku ktorým sú doteraz 

nevyjasnené vlastnícke práva, k čomu došlo dôsledkom 

(aj niekoľkonásobného) dedenia pôdy, dôsledkom 

niektorých súpisov, ktoré nikdy neboli dokončené alebo 

boli zničené, ako aj dôsledkom konfiškácií pozemkov 

na základe povojnových pozemkových reforiem. 

V tejto súvislosti sa často vyskytuje problém (najmä 

po ukončení registra obnovy evidencie pozemkov 

v tom ktorom katastrálnom území) tzv. duplicitného 

vlastníctva pozemkov, kedy k niektorým pozemkom 

môžu byť zapísané vlastnícke práva viacerých osôb 

(alebo skupiny osôb) na základe rôznych nadobúdacích 

titulov. Tento stav, kedy je vyvrátená hodnovernosť 

údajov evidovaných v katastri nehnuteľností, je možné 

odstrániť iba dohodou medzi týmito duplicitnými 

vlastníkmi, resp. rozhodnutím súdu v rámci súdneho 

konania na určenie vlastníckeho práva k predmetným 

nehnuteľnostiam. Problém pre nadobúdateľa nastane, 

ak nadobudne vlastníctvo takto sporného pozemku 

od osoby, o ktorej sa v prípadnom súdnom konaní zistí, 

že nebola jeho oprávneným vlastníkom.

>

>

Viac k danej téme sa môžete dozvedieť v rámci prednášky Miroslava Selku 
s názvom „Právne aspekty vlastníctva pôdy na Slovensku“, ktorá bude súčasťou 
3. bloku konferencie AGROPROGRESS 2014
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Poľnohospodári sú v súčasnosti v dôsledku rastúcich 

ekonomických a environmentálnych rizík pod silným 

tlakom. Aj preto problematike riadenia rizík 

v poľnohospodárstve je potrebné venovať osobitnú 

pozornosť. Vyplýva to zo skúseností ľudí podnikajúcich 

v poľnohospodárstve, resp. v potravinárstve ako 

nadväzujúcom sektore, ako aj z odporúčaní EK, pretože 

okrem klasických rizík podnikania poľnohospodári, ako 

aj potravinári, znášajú špecifické riziká. 

Faktormi, ktoré majú vplyv na výnosnosť, ako aj 

rizikovosť v poľnohospodárstve je biologický charakter 

výroby, vplyv klimatických zmien a liberalizácia 

svetového obchodu (najmä silnejúci konkurenčný 

tlak, pokles cien, odbyt prostredníctvom obchodných 

reťazcov, silná volatilita poľnohospodárskych 

trhov), ako aj politické rozhodnutia EÚ ako teraz 

aktuálne ekonomické sankcie EÚ voči Rusku a ruské 

protiopatrenia. 

OECD klasifikuje riziká v poľnohospodárstve do troch 

kategórií: bežné riziko, ktoré spôsobuje normálne 

kolísanie výnosnosti podniku, riziko obchodovateľné, 

riešiteľné trhovými nástrojmi a katastrofické, ktoré má 

ťažko predpovedateľný priebeh a vysoké škody.

Poľnohospodár by mal byť schopný sám zvládnuť bežné 

riziko, ako sú výkyvy výnosov zapríčinených napr. 

biologickým charakterom výroby.

Riziká, ktoré nie sú pod jeho plnou kontrolou, 

môže zvládnuť prostredníctvom trhových nástrojov 

- využívanie možností obchodovania s komoditami 

na burze, využívanie služieb poisťovne, faktoring a pod.

Úplne inou kategóriou pre poľnohospodára sú 

katastrofické riziká. Tieto riziká nie len že nemá 

pod kontrolou, ale v prípade ich neočakávaného 

výskytu môže výška škôd ohroziť jeho ďalšiu existenciu. 

Poľnohospodár preto oprávnene očakáva, že práve 

pri krytí rizík tejto kategórie bude aktívny štát, Európska 

únia, prípadne špecializované inštitúcie a to v spolupráci 

so štátom alebo samotné. 

Na úrovni EÚ sa venuje problematike zvládnutia 

rizík značná pozornosť. V Nariadení európskeho 

parlamentu a rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 

2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom 

Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 

vidieka (EPFRV) v zozname opatrení pre zmierňovanie 

zmeny klímy a adaptácia na ňu je stanovených celkom 

13 opatrení, pričom prioritne sú uvedené Obnova 

potenciálu poľnohospodárskej výroby 

poškodeného prírodnými katastrofami 

a katastrofickými udalosťami a zavedenie 

vhodných preventívnych opatrení, Riadenie 

rizík a Agroenvironmentálno - klimatické 

opatrenia. 

Riadenie rizík  
v Spoločnej poľnohospo dárskej politike EÚ 
v kontexte dôsledkov klimatických zmien

Ing. Jozef Artim, CSc.,
ústredný riaditeľ SPPK

Ing. Milan Semančík,
predseda SPPK
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V uvedenom Nariadení EK č. 1305/2013 je na pomoc 

poľnohospodárom určené opatrenie v článku 30 

pod názvom Riadenie rizík. Toto opatrenie je 

určené poľnohospodárom pokryť poistné, ktoré platia 

za poistenie plodín, zvierat a rastlín, pomôcť vytvoriť 

vzájomné fondy a kompenzáciu, ktorá sa z takýchto 

fondov vypláca poľnohospodárom za straty, ktoré utrpia 

v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí, 

vypuknutia chorôb zvierat alebo rastlín, zamorenia 

škodcami alebo environmentálnych nehôd. Zahŕňa aj 

nástroj stabilizácie príjmu v podobe vzájomného fondu 

na podporu pre poľnohospodárov, ktorí čelia prudkému 

poklesu príjmov. 

Na základe požiadavky SPPK pri tvorbe PRV do roku 

2020 MPRV SR zaradilo medzi preferované opatrenia 

v odseku 1 písm. b) a c) Nariadenia uvedený ako 

„Vzájomný fond“ s požadovanou výškou alokácie 

40 mil. EUR. Táto suma zo strany MPRV SR redukovaná 

na 10 mil. EUR, čo by pri rozložení na 7 rokov tvorilo 

cca. 1,4 mil. EUR ročne. 

Navrhované adaptačné opatrenia pre oblasť poľnohospodárstva

Ochrana rastlín

úprava osevného postupu
využitie rezistentných odrôd a používanie certifikovaného množiteľského materiálu
rozvoj nezávislého poradenstva a objektívnej signalizácie
podpora biologickej ochrany, integrovanej produkcie a ekologickej stability územia

Odrodové  
skúšobníctvo

podporiť šľachtenie a výrobu osív, ktoré budú vhodné do zmenených klimatických podmienok
zabezpečenie odrôd slovenského šľachtenia – podpora slovenského šľachtenia a následne vytvorenie domácich 
odrôd adaptabilných do našich klimatických podmienok, ktoré budú zárukou dosiahnutia stabilnejších úrod a 
celkovej produkcie
vytvorenie podmienok výkonu skúšok na účely registrácie a neustále sa meniacich klimatických podmienkach
vytvorenie národnej zbierky kultúrnych rastlín, v ktorej bude konzervované osivo pôvodných aj moderných 
odrôd a línií pre uchovanie biodiverzity zajtrajška a pre šľachtenie budúcich odrôd
určiť uhlíkové stopy, ktoré vznikajú pri výrobe jednotlivých potravín rastlinného pôvodu, rozlíšiť rody aj odrody 
rastlín

Závlahy

Ovplyvňovanie vodného režimu zóny aerácie pôd retardáciou odtoku, resp. reguláciou hladiny podzemných 
vôd
Využívanie závlah s dôrazom na efektívnosť zavlažovania a šetrenie vody
Zvýšiť podiel uplatňovania mikrozávlahových technológií v súčasnej štruktúre  spôsobov zavlažovania
Zvýšiť viacúčelové využívanie rekonštruovaných alebo novobudovaných systémov závlah, najmä využívanie 
fertigácie
Zabezpečiť rekonštrukciu, resp. modernizáciu vybudovaných závlahových systémov na systémy s prvkami 
mikrozávlah
Realizovať know – how presného poľnohospodárstva aj v oblasti závlahového hospodárstva

Živočíšna výroba

Adaptabilita hospodárskych zvierat na prostredie (testovanie odolnosti plemien na vysoké teploty)
Rozpracovanie metód ochladzovania zvierat 
Návrhy typov maštaľných objektov a dispozičných riešení 
Návrhy kŕmnych dávok pre zvieratá počas extrémnych teplôt
Návrhy metód a postupov kŕmenia zvierat
Rozpracovanie postupov záchrany a manipulácie so zvieratami pri záplavách a požiaroch
Analyzovanie spotreby technologickej vody a pitnej vody pre jednotlivé druhy, plemená a kategórie zvierat
Testovanie krmovín odolných proti suchu, pestovaných v zahraničí
Vytipovanie krmovín vhodných do jednotlivých oblastí s dlhodobým nedostatkom zrážok, stanoviť optimálne 
obdobie ich siatia a zberu
Konzervovanie vybratých krmovín a ich zaradenie do kŕmnych dávok hospodárskych zvierat
Výber a testovanie biologických a biologicko-enzymatických silážnych prípravkov na usmernenie silážneho 
procesu
Zmapovanie genofondu šľachtiteľských chovov PCR analýzou pomocou mikrosatelitov, stanovenie kritických 
bodov ohrozenia čistoty plemena
Legislatívne zabezpečenie územnej ochrany plemenných chovov s cieľom zachovania plemennej čistoty 
a ochrany pred prekrížením
Zadefinovanie zdravotných opatrení v súvislosti s aridizáciou prostredia a nástupom nových patogénov
Dopracovať charakterizáciu a inventarizáciu plemien hospodárskych zvierat (aj autochtónnych a domácich) 
a ich reakcie na zmeny teplôt
Vývoj genetických programov šľachtenia na lepšiu adaptáciu zvierat pri zmenách teplôt
Určiť uhlíkové stopy, ktoré vznikajú pri výrobe jednotlivých potravín živočíšneho pôvodu, rozlíšiť druhy, ple-
mená a spôsoby využitia hospodárskych zvierat

Chov včiel

Využitie systémových opatrení pri sledovaní pohybu včelstiev, matiek
Mapovanie nebezpečných ochorení včiel
Využitie technických vymožeností na elimináciu nepriaznivých vplyvov klimatických zmien na včelstvá
Ochrana rastlín v súvislosti s ochranou včiel a iných opeľovačov
Dopad zmeny klímy na výživové zdroje pre včely (zmena znáškových zdrojov)
Dopad zmeny znáškových zdrojov na zdravotný stav včelstiev
Pestovanie monokultúr v súvislosti s produkciou  včelích produktov 



17

w
w

w
.e

pr
og

re
ss

.s
k

V pripomienkovom konaní EK k návrhu PRV z augusta 

tohto roku práve z dôvodu neprimerane alokovanej 

nízkej čiastky určenej na vzájomné fondy zo strany 

MPRV SR EK návrh neakceptovala.

Z uvedeného vyplýva, že v rámci SPP do roku 2020 

nebude môcť poľnohospodár využívať v Nariadení EK č. 

1305/2013 EK ponúkané formy riadenia rizík.

Komplexnými dôsledkami zmeny klímy 

na Slovensku sa zaoberá Stratégia adaptácie 

SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

prijatá vládou SR 26.3.2014. Jej cieľom je priniesť 

čo najširšiu informáciu o súčasných adaptačných 

procesoch SR a na základe ich analýzy navrhnúť 

rámcový koordinačný mechanizmus. V kapitole 8.5.1 

Poľnohospodárstvo sa stratégia zaoberá dopadmi 

a návrhmi na riešenie pre oblasti rastlinnej a živočíšnej 

výroby.

Podľa stratégie sa v poľnohospodárstve dajú 

predpokladať zmeny v skladbe škodlivých organizmov 

a v náraste počtu hospodársky významných škodlivých 

organizmov, zmeny agroklimatického produkčného 

potenciálu, zmeny v rozdelení zrážok a vlhkostnej 

zabezpečenosti (do 400 m. n. m. pokles vlahovej 

zabezpečenosti), zmeny podmienok prezimovania 

(absencie snehovej pokrývky), zmeny fyzikálnych 

a chemických vlastností pôdy, urýchlený rozklad 

organickej hmoty, zrýchlený rast koreňovej sústavy, 

predĺženie hlavného vegetačného obdobia nové druhy 

rastlín. 

V oblasti živočíšnej výroby je treba riešiť metódy 

ochladzovania, systémy ustajnenia, výber plemien 

vhodných pre vyššie teploty (použitie tradičných, 

odolných plemien). Nesmie sa zabudnúť na samovoľné 

a nútené premiestňovanie zvierat v reakcii na zmenu 

klímy, kvôli zachovaniu génových rezerv pre budúcnosť. 

Upraviť sa bude musieť výživa zvierat aj technika 

kŕmenia. Bude dôležité zamerať sa tiež na alternatívne 

krmoviny (napr. cirok obyčajný, maniok). Pestovanie 

obilnín na kŕmenie zvierat sa bude musieť presunúť 

do chladnejších oblastí. 

Z uvedených faktov sme dospeli k nasledujúcim 

záverom:

-  riziká v dôsledku klimatických zmien rastú 

a ekonomicky významne ovplyvňujú tak rastlinnú ako 

aj živočíšnu výrobu, 

-  v odvetví poľnohospodárstva je potrebné čeliť 

špecifickým rizikám a nie je možné ponechať riadenie 

a zvládnutie rizík iba na poľnohospodárov,

-  pri riadení rizík v rámci SPP do roku 2020 s vysokou 

pravdepodobnosťou nebude možné vytvoriť vzájomné 

fondy a využiť spolufinancovanie z fondov EÚ, 

-  v rámci SPP do roku 2020 je relevantným 

opatrením Obnova potenciálu poľnohospodárskej 

výroby poškodeného prírodnými katastrofami 

a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných 

preventívnych opatrení a Agroenvironmentálno - 

klimatické opatrenia,

-  v SR je potrebné urýchlene vybudovať komplexný 

výstražný systém, ktorý by varoval pred blížiacou sa 

katastrofou, umožnil by účinne riadiť aktivity počas 

katastrofy a následne by umožnil rýchle a spravodlivé 

odškodnenie postihnutých, 

-  realizovať a financovať účinné a efektívne preventívne 

opatrenia nie je možné bez účasti štátu a EÚ.

Zmena
klímy

Zmena stavu a podporných
služieb ekosystémov

Hospodárske vplyvy

Kolísanie emisií 
a koncentrácie

skleníkových plynov

Kolísanie teploty
a zrážok

(priemery a extrémy)

Búrky

Ozón v prízemnej vrstve

Fenológia druhov

Rozloženie druhov

Lesné požiare

Stúpanie morskej hladiny

Kvalita vody

Záplavy

Degradácia pôdy

Suchá spôsobené 
nedostatkom vody

Infraštruktúry a hmotný kapitál
(škody, straty)

Výroba a spotreba
(procesy, správanie spotrebiteľa, kolísanie rastového potenciálu

kolísanie/zlomové aktivity)
Zamestnanosť

Dôsledky na služby ekosystémov
Zásobovanie

(potraviny, sladká voda, drevo/vlákno, palivo)
Regulácia

(klíma, záplavy, choroby, čistenie vody)
Kultúra

Sociálne dôsledky
Zdravie (úmrtnosť, chorobnosť, produktivita práce)

Dôsledky na rozdeľovanie (sociálne skupiny, regióny)
Konflikty kvôli zdrojom

Migrácia
Sociálna štruktúra

Riadenie

Topenie trvale
zamrznutej pôdy/ľadu

Reťazenie možných dôsledkov zmeny klímy
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Agrárny sektor potrebuje celosvetovo stabilitu a istotu, 

aby mohol aj v budúcnosti udržateľne uživiť rastúci 

počet svetovej populácie napriek zmene klimatických 

podmienok a stále častejšie sa vyskytujúcim extrémnym 

poveternostným javom. Na celom svete je aktuálny trend 

modelov rozsiahleho partnerstva verejného a súkromného 

sektora (spolupráca medzi verejným sektorom, agrárnym 

sektorom a sektorom poisťovníctva).

Napríklad v Číne prevzal štát na seba 80 % poistného 

za poistenie úrody. Agrárna politika USA stavia 

prostredníctvom nového zákona Farm Bill, schváleného 

začiatkom roka 2014, systémy zaistenia úrody a príjmov 

do stredu záchrannej siete pre farmárov. Finančné 

prostriedky určené na systémy poistenia teraz predstavujú 

9 miliárd amerických dolárov ročne a dosiahli v porovnaní 

s predchádzajúcim obdobím takmer dvojnásobný 

objem. Dotácie na poistné predstavujú v USA aktuálne 

viac ako 60%. V rámci protiopatrení boli priame platby 

farmárom de facto zrušené. To podčiarkuje význam 

amerického agrárneho poistenia, ktoré globálne vytvorilo 

najrozsiahlejší systém zabezpečenia pre farmárov, a tým 

záruku pre uživenie celej spoločnosti. 

Ale aj rastúce zastavanie v celosvetovom meradle 

obmedzených zdrojov pôdy prispieva k zmene 

klimatických podmienok, keďže pôda ako akumulátor 

CO2 sa stráca. Naviac sa vytvára v dôsledku zapečatenia/

konzervovania poľnohospodárskych plôch, a s tým 

spojeného ohrozenia udržateľného zásobovania 

potravín, spoločensko-politický problém. Zostávajúca 

poľnohospodárska pôda – okolo 1,5 miliónov hektárov 

– musí v súčasnosti vystačiť pre svetovú populáciu 

7,2 miliárd ľudí. Podľa odhadov OSN bude v roku 2050 

na svete žiť viac ako 9 miliárd ľudí, čo bude viesť, aj 

v dôsledku zmeny životosprávy, k zdvojnásobeniu dopytu 

po potravinách.

Napriek najlepším protirizikovým opatreniam si musíme 

uvedomiť nasledovné: Sú to práve farmári, ktorí 

zabezpečujú pre svetovú populáciu výživu, a tým plnia 

zásadnú úlohu zabezpečenia mieru.

Poistenie 
poľnohospodárskych 
rizík, skúsenosti 
a trendy vo svete

Dr. Kurt Weinberger,
predseda predstavenstva poisťovne 
Österreichischen Hagelversicherung

O AIAG 
(Association Internationale 
des Assureurs de la 
Production Agricole):

Medzinárodné združenie 
poisťovateľov v poľnohospodárstve AIAG 
bolo založené v roku 1951 v Paríži. Stále 
zastúpenie má v Zürichu. Združuje viac ako 
100 členov z celého sveta. Celosvetový 
príjem z poistného za poistenie úrody 
predstavuje v súčasnosti 29 mld. USD 
s jasnou tendenciou rastu, pričom je 
aktuálne na celom svete poistených okolo 
40 % poľnohospodárskych plôch. Víziou 
medzinárodného združenia AIAG je, 
spájať poisťovateľov v poľnohospodárstve 
na celom svete, aby sa tak zabezpečila 
priebežná výmena skúseností a informácií 
od najlepších na svete v oblasti poistenia 
plodín a hospodárskych zvierat. Od roku 
2011 je Dr. Kurt Weinberger, predseda 
predstavenstva poisťovne Österreichischen 
Hagelversicherung, prezidentom 
medzinárodného združenia AIAG.

i

Globálny objem poistného za poistenie úrody a štátna podpora  
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Poľnohospodárstvo je ako elektrina, používame ju všetci, 

ale len málokto vie, ako a kde vzniká, ako sa vlastne 

dostane do spotrebičov v našich domácnostiach... 

Poľnohospodárstvo je odvetvie, v ktorom v našich 

končinách pracuje len niečo okolo 4 % produktívneho 

obyvateľstva a napriek tomu jeho produkty, či už 

rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, potrebujeme 

každodenne všetci. Mnohí z nás, ktorí pracujeme 

v prvovýrobe, spracovateľskom potravinárskom priemysle, 

alebo v dodávateľských a servisných firmách, si našu 

dôležitosť plne uvedomujú. Kvôli jej časovej a odbornej 

náročnosti musíme brať našu prácu ako koníček, len 

vtedy sa dajú totiž prekonať všetky jej často neplánované 

nástrahy, akými sú nepriaznivé počasie, nové zákony 

a nariadenia podporované Európskou úniou, neustály 

nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, pokles cien 

poľnohospodárskych komodít. 

Za posledné roky sme si už akosi zvykli na to, že normálny 

priebeh počasia je skôr výnimkou, že správy o historickom 

suchu, alebo povodniach sa opakujú každoročne, len 

regióny sa občas vymenia. Slovensko je samozrejme 

súčasťou nielen veľkej európskej, ale aj celosvetovej rodiny 

poľnohospodárov, výrobcov a dodávateľov potravín, a 

preto sa aj nás nárasty, či oveľa častejšie sa vyskytujúce 

poklesy cien komodít osobne dotýkajú. Pamätáme si roky, 

kedy nás vyššie ceny komodít samých veľmi príjemne 

prekvapili. Bodaj by ich takých bolo viac... Reálna situácia 

je však často iná.

Čo je však na nás to úžasné, je tá skutočnosť, že aj napriek 

týmto skúsenostiam sa vždy snažíme vyhrať, byť úspešní 

v našom podnikaní, dosahovať vysoké úrody kvalitných 

komodít, úspešne a ziskovo ich predať na ich ďalšie 

spracovanie. Každým rokom zakladáme porasty obilnín, 

kukurice, repky a ostatných plodín, sejeme len tie najlepšie 

osivá, ošetrujeme ich tými najúčinnejšími prípravkami 

na ochranu rastlín, pričom využívame naše skúsenosti 

z predchádzajúcich ročníkov. Príroda je však svojrázne 

všemohúca a našťastie, až na tých pár hektárov skleníkov, 

nami neovplyvniteľná. Preto stojíme vždy prakticky všetci 

na rovnakej štartovacej čiare a záleží iba na tom, ako 

vieme využiť svoje schopnosti, technické možnosti a 

nezaplatiteľné skúsenosti. Vždy pracujeme tak, akoby 

mali byť normálne prírodné podmienky, tak ako nás to 

naučili naši predchodcovia, aby sme boli na konci každej 

pestovateľskej sezóny sami so sebou maximálne spokojní. 

Spoločnosť Syngenta prišla pred dvomi rokmi na slovenský 

trh s novinkou, ktorá je iná ako tie konkurenčné. 

Nejednalo sa ani o nový hybrid a ani o nový prípravok na 

ochranu rastlín. Ponúkli sme svojim zákazníkom finančný 

produkt s názvom AGRIFLEX, ktorý eliminuje riziko 

investícií na nákup osiva a ochranu rastlín na minimum a 

umožňuje tak zákazníkom profitovať. Úspešne profitovať 

aj v tak ťažkých rokoch ako je z pohľadu nepriaznivých 

cien komodít rok 2014. Zákazníkom umožňujeme 

investovať do osív a prípravkov na ochranu rastlín z 

portfólia spoločnosti Syngenta tak, aby dosahovali vyššie 

a kvalitné úrody, ako sú zvyknutí. Pri plánovaní týchto 

investícií sa nemusia báť prepadu cien komodít v priebehu 

sezóny, pretože AGRIFLEX im garantuje budúcu predajnú 

cenu dopestovanej komodity. Úroda a realizačná cena 

dopestovanej produkcie sú dve kľúčové premenné, ktoré 

ovplyvňujú ziskovosť rastlinnej výroby. AGRIFLEX robí z 

jednej premennej – realizačnej ceny - konštantu, umožňuje 

tak agronómovi plne sa sústrediť na maximalizáciu 

tej druhej premennej – výšky úrody - prostredníctvom 

riadených intenzifikačných vstupov.

Pevne veríme, že aj v roku 2014 sme svojim zákazníkom 

dokázali, že vieme plne uspokojiť každého agronóma 

a to nielen našou bohatou produktovou ponukou, ale aj 

spôsobom, ako zabezpečiť podnikanie a úspech pred asi 

najväčším rizikom tohto obdobia, nestálymi cenami 

poľnohospodárskych komodít.

Poľnohospodárstvo 
je naozaj úžasné...

Ing. Rastislav Tirscher, Syngenta,
riaditeľ obchodu pre Slovensko 
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Simply. Grow. Together.

Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o. • Nádražná 28 • 900 28 Ivanka pri Dunaji • Tel: +421 2 4594 4730-1
www.adama.com

Agrovita je teraz

Značka sa mení.
Ľudia a užitočné riešenia 

zostávajú. 



21

w
w

w
.e

pr
og

re
ss

.s
k

Na konci roka 2013 sa na slovenskom trhu s prípravkami 

na ochranu rastlín udiala významná zmena, keď 

odkúpením aktív spoločnosti AGROVITA spol. s r. o. 

založenej v roku 1993 Ing. Jozefom Hässlerom vstúpil 

na trh popredný svetový výrobca prípravkov na ochranu 

rastlín, izraelská spoločnosť Makhteshim Agan Industries, 

a tým vznikol na trhu síce názvom nový, avšak podľa 

predmetu činnosti, produktového portfólia a hlavne 

podľa ľudí reprezentujúcich značku v zásade nezmenený 

subjekt Makhteshim- Agan Agrovita Slovakia. Pôvodná 

AGROVITA sa začlenila do rodiny nadnárodnej 

spoločnosti, ktorá vyvíja svoje obchodné aktivity na poli 

ochrany rastlín a služieb pre poľnohospodárov v 120 

krajinách sveta naprieč všetkými kontinentmi. 

Vstup MAI do slovenskej AGROVITY bola v súčasnosti 

jednou z posledných akvizícií a zapadla do celosvetovej 

koncepcie transformácie obchodného modelu 

a logického zjednotenia celej skupiny MAI pod novú 

globálnu značku ADAMA. Táto zmena brandu bežala 

v priebehu celého tohto roka postupne vo všetkých 

krajinách, kde MAI pôsobí a má svoje zastúpenia 

a od 1.1.2015 komplexne značku MAI a iné lokálne 

značky ako napr. Feinchemie Nemecko, Aragro 

Španiesko alebo Agrovita na Slovensku a v Čechách 

nahradí nová značka ADAMA. Táto zmena, v podstate 

do roka a do dňa, zastihla aj našu, na slovenskom trhu 

novú značku, ktorá sa ešte nestačila vryť zákazníkom 

a poľnohospodárom do pamäte a aj preto nás naďalej 

vnímali ako AGROVITU a agroviťákov.

Nová značka - brand, ako sa odborne marketingovo 

hovorí, prináša svojim zákazníkom a obchodným 

partnerom aj novú stratégiu a prísľuby, ktoré majú 

významne spríjemniť a zvýhodniť obchodovanie s našimi 

produktmi. Vďaka novej stratégii a novému globálnemu 

a jednotnému brandu chceme priniesť našim obchodným 

partnerom a poľnohospodárom nie len samotnú novú 

značku, ale hlavne zjednodušenie biznisu, spolupráce 

a ponuku spoločného rastu. Nová značka ADAMA 

oslovuje svojich zákazníkov a obchodníkov jednoduchou 

filozofiou, ktorá je vyjadrená v jej hlavnom slogane, ktorý 

netreba vôbec prekladať: SIMPLY. GROW. TOGETHER. 

ADAMA vyjadruje prísľub poľnohospodárom 

a obchodným partnerom:

Zjednodušenie prostredníctvom:

•  zníženia počtu globálnych a korporátnych značiek 

z viac ako dvadsiatich na jednu,

•  prechod zo stoviek produktových značiek na dve 

rozlíšiteľné produktové línie,

•  čistý použiteľný dizajn značky, ktorý dáva 

poľnohospodárom praktickú orientáciu a podporu, 

napríklad prostredníctvom farebného odlíšenia 

druhov produktov, perspektívne nové a praktické 

balenia, a pod.

Rast prostredníctvom:

•  inovatívnych produktov a komplexných riešení 

v ochrane rastlín, 

•  nových služieb, ktoré s ochranou rastlín súvisia.

Spoluprácu prostredníctvom:

•  novej internej spolupráce a nástrojov riadenia 

a zdieľania poznatkov - (knowledge management), 

•  zaangažovanosti spoločnosti do podpory 

a prezentácie spolupráce medzi príslušníkmi 

poľnohospodárskeho spoločenstva,

•  angažovania sa do tvorby a podpory vzniku 

príležitostí a pozývanie na spoluprácu naprieč celým 

trhom na prospech biznisu.

ADAMA  
je pôda
Ing. Miroslav Spanitz,  
konateľ  spoločnosti Makhteshim-Agan 
Agrovita Slovakia - ADAMA.
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ADAMA sa sústreďuje na pokrok v poľnohospodárstve 

vďaka rozvoju a dodávkam užitočných riešení, ktoré 

pokrývajú celý reťazec poľnohospodárskych potrieb 

vrátane ochrany rastlín, nových poľnohospodárskych 

technológií s minimálnymi dopadmi na životné 

prostredie. Využívame celosvetové poznatky, aby 

sme riešili výzvy poľnohospodárstva na špecifických 

trhoch a umožnili farmárom zamerať sa na rast, tým 

že zjednodušíme ich procesy a budeme im k dispozícii 

ako zdroj vytvárania hybridnej platformy globálnych 

produktov od generických až po tie inovatívne, 

jedinečné kombinácie účinných látok a formulácie. 

Strategická analýza a následná zmena mena spoločnosti 

boli výsledkom extrémne silnej spolupráce a podpory 

zo strany seniorného a výkonného manažmentu 

spoločnosti, pričom vplyv vrchného manažmentu 

na transformáciu značky bol minimálny. V priebehu 

minulých a ešte zopár nasledujúcich (spolu osemnástich) 

mesiacov na celom svete zmizne značka MAI a nahradí 

ju jediná značka ADAMA.

Vízia jedinej značky a identity ADAMA je poháňaná 

vývojom spoločnosti od zloženia z niekoľkých 

spolupracujúcich spoločností do jediného, 

integrovaného globálneho biznisu. Nakoľko podnikanie 

v poľnohospodárstve je globálne, mnohé jeho kľúčové 

aspekty (ako je portfólio produktov, obchodný 

model, distribučná stratégia a podobne) budú “ušité 

na mieru”, aby reflektovali špecifické potreby miestnych 

poľnohospodárov. 

Poľnohospodárstvo je odjakživa späté s pôdou a značka 

(brand) ADAMA priamo vyjadruje spätosť s ňou. 

ADAMA po hebrejsky znamená pôda a v názve sa 

skrývajú aj reminiscencie na prvého roľníka Adama. AD 

v názve ADAMA reprezentuje slovíčko “ADvancing”, 

ako budúcu prosperitu poľnohospodárstva , zatiaľ 

čo” MA” reprezentuje dedičstvo Makhteshim Agan.

ADAMA je jednoduchá globálna značka, ktorá odráža 

bohaté dedičstvo spoločnosti, jej ústredný záujem 

o poľnohospodárov a zámer vytvárať jednoduchosť 

pre nich a poľnohospodárstvo.

Počítajte s nami!

Ing. Miroslav Spanitz
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www.natures.sk     Žiadajte vo svojej lekárni!

Unikátne zloženie účinných látok pre správnu funkciu imunitného 
systému*:
•	 vysokočistý	beta	glucan z Hlivy ustricovitej
•	 vitamín	C	100% ODDx

•	 resveratrol	z červeného hrozna - podporuje 
účinok beta glucanu**

•	 selén	100% ODDx

•	 zinok	100% ODDx

30 kapsúl, výživový doplnok

d
ia

ßaciltrafil podpora počas jesenných dní

* vitamín C, selén a zinok prispievajú k správnej funkcii imunitného systému. ** Vetvicka V, Vancikova V: Synergistic effects of glucan and resveratrol. 
x ODD - odporúčaná denná dávka v jednej kapsuli. Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, natures@natures.sk, tel: 033/55 01 673. Vyrábané v systéme 
riadenia kvality ISO 9001:2008 a v systéme bezpečnosti potravín ISO 22000:2005.

agrokongres 2014-11.indd   1 4. 11. 2014   9:49:47

Väčšina z nás to dôverne pozná. S koncom leta, 

nástupom do škôl, škôlok a pracovného zaťaženia, 

akoby sa naša imunita práve v tomto okamihu vybrala 

na dovolenku. K tomu pridá premenlivé počasie, keď 

je ráno mrazivo ako v zime, na poludnie teplo ako 

na jar a medzitým sa preženú snáď všetky ostatné 

druhy počasia. Vtedy sa balíček vreckoviek stáva 

nedoddeliteľnou súčasťou dennej výbavy. Nemusí 

to tak však byť. K základom prevencie patrí zdravé 

stravovanie, dopĺňanie prírodných vitamínov, ale najmä 

pohyb na čerstvom vzduchu, prirodzené otužovanie 

a primerané oblečenie.

Zdravé stravovanie a prírodné vitamíny sú dobrý základ. 

Aj na jeseň je možné jesť čerstvú zeleninu a ovocie, 

ktoré ešte nedávno dozrievalo v záhrade, či záhone. 

Obsah prírodných vitamínov a ďalších prospešných látok 

je preto stále vysoký. Pravidelný pohyb a otužovanie 

na čerstvom vzduchu je tiež vhodný spôsob podpory 

svojej obranyschopnosti. Popoludňajšia alebo 

podvečerná prechádzka, nielenže prospeje k lepšej 

adaptácii na počasie, ale aj pomôže odbúrať stres, ktorý 

je mnohokrát hlavným spúšťačom mnohých ochorení 

a dennodenného oslabovania imunity. 

Ak sa naša imunita – obranyschopnosť organizmu – zníži 

pod kritickú úroveň, prekonajú ju baktérie a vírusy, ktoré 

sú všade okolo nás. Prejaví sa to aftami, herpesmi, či 

bežnými ochoreniami horných dýchacích ciest, v horšom 

prípade angínou alebo chrípkou. Vtedy však už treba 

svoje telo počúvnuť a včas, bez zbytočného otáľania 

„zaľahnúť“, dopriať organizmu čas na regeneráciu 

a zvýšiť príjem vitamínov. Týmto spôsobom sa dá vyliečiť 

zo začínajúcej choroby už v priebehu pol dňa a už 

naplno rozvinuté ochorenie v rámci 2-3 dní.

Ktoré látky sú prospešné pre prevenciu a podporu 
organizmu?
•  vitamín C – prispieva k správnemu fungovaniu 

imunitného systému, k ochrane buniek pred 

oxidačným stresom (antioxidačné účinky), k zníženiu 

vyčerpania a únavy, ako i k lepšiemu využitiu ďalších 

vitamínov a stopových prvkov

•  beta glucan – prírodný zložený cukor (polysacharid), 

ktorý vo vysokej čistote (nad 90%)  účinne prispieva 

k správnej funkcii imunitného systému (posilňuje 

oslabené časti imunity a „umierňuje“ niektoré 

nadmerne reagujúce časti – napr. pri alergiách). 

Potvrdili nespočetné experimentálne a klinické štúdie. 

Napriek tomu, EÚ zatiaľ neumožnila o týchto účinkoch 

informovať spotrebiteľov. Okrem účinkov na imunitu 

sú známe aj podpora hojenia rán, probiotických kultúr 

v tráviacom trakte, krvotvorby, ochrana pre žiarením.

•  resveratrol – polyfenol nachádzajúci sa najmä 

v červenom hrozne, ale napr. aj v čučoriedkach, či 

čiernej čokoláde. Je známy pre antioxidačné účinky, 

jeho význam však rastie spolu s vitamínom C a beta 

glucanom – spoločné užívanie týchto látok zvyšuje 

účinky beta glucanu na imunitné bunky.

•  selén, zinok – podobne ako vitamín C, tieto stopové 

prvky prispievajú k správnemu fungovaniu imunity, 

ako aj k ochrane buniek pred oxidačným stresom. 

Navyše sú prospešné pre zdravé vlasy a nechty i kožu, 

ktoré bývajú v chladnejších mesiacoch viac namáhané.

Prežiť jeseň v zdraví
Prechodné obdobie nemusí byť vždy synonymom únavy a ochorení. Čo robiť pre ochranu 
svojho zdravia, ktoré potraviny, vitamíny a prírodné látky sú prospešné? Ako účinkujú?
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Obchod s hnojivami - Obchod s pesticídmi - Obchod 

s PHM - Obchod s komoditami - Obchod s osivami - 

Skladovanie komodít - Predaj poľnohospodárskych 

potrieb - Služby farmárom - Poradenstvo

Tel.: 033 5446 481
Fax.: 033 5504 761

e-mail: agp@agptt.sk
www.agptt.sk

Spoločne k úspechu

Agropodnik a.s. Trnava
Chovateľská 2
917 01 Trnava
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Tvrdí Emil Macho, generálny riaditeľ Agropodnik 

a.s. Trnava a zároveň jedným dychom 

dodáva, že na Slovensku je dostatok ľudí 

na poľnohospodárčenie, no veľmi málo z nich si ho 

predstavuje inak ako prácu v gumákoch. 

V súčasnosti pôsobí Agropodnik a.s. 

Trnava ako stabilný člen koncernu 

Agrofert, v ktorej zastáva silné 

konkurencieschopné miesto. Dajú 

sa riziká predvídať a eliminovať 

efektívnejšie, keď je Agropodnik súčasťou 

tak veľkého koncernu? Čelí spoločnosť 

Agropodnik a. s. Trnava vôbec nejakým 

rizikám? 

Agropodnik a.s. Trnava zastáva v koncerne Agrofert 

veľmi významnú pozíciu, no nedá sa jednoznačne 

povedať, že vstupom do tohto koncernu sa 

Agropodnik a. s. Trnava obrnil proti všetkým rizikám. 

Koncern Agrofert má obrovský záber a systém, 

kde každý chvíľu ťahá tú pomyselnú pílku, vďaka 

čomu je riziko v podniku oveľa viac diverzifikované. 

V každej sfére života musí človek čeliť rôznym 

druhom rizika a rovnako je to aj u nás. Agropodnik 

a.s. Trnava si kladie za cieľ eliminovať dva druhy 

rizík. Primárne a sekundárne. Primárne, sú spojené 

so znehodnotením komodít a poklesom ich cien. 

Sme obchodníci s komoditami a turbulentný vývoj 

cien na trhu s rastlinnými komoditami je pre nás 

veľmi citeľný. Takisto keď si vezmem, že disponujeme 

skladovou kapacitou o objeme 380 000 ton a často 

krát máme plné sklady biologického materiálu, riziko, 

že sa tovar znehodnotí je obrovské. K sekundárnym 

by som zaradil faktor, ktorý je zodpovedný za to, 

ako vyzerá agrosektor na Slovensku, a to vývoj 

spoločnej poľnohospodárskej politiky vo vzťahu 

k našim zákazníkom. Taktiež personálne zdroje. 

Disponujeme vlastnými družstvami a prvovýrobou, 

kde sa stretávame s obrovským problémom 

personálneho charakteru. Každý mladý človek si 

totiž myslí, že poľnohospodárstvo je len o gumených 

čižmách, a preto si radšej vyberie cestu manažéra. 

My potrebujeme i na stredné manažérske pozície 

kvalifikovaných a zodpovedných ľudí, ktorí budú 

obsluhovať stroje rádovo za niekoľko 100 000,- Eur 

a tých bohužiaľ nemáme. 

V Agropodnik Trnava pôsobíte už 5 rokov. 

Zmenil sa vo vašej spoločnosti prístup 

k riadeniu rizík, alebo sa z roka na rok 

menia samotné riziká? 

Menil sa tým, ako Agropodnik a.s. Trnava rástol. Keď 

sme boli lokálnou firmou, riešili sme určitý druh rizík 

avšak v menšom rozsahu. Ako sme rástli a zlučovali 

menšie regionálne firmy pod seba, zlúčili sme spolu 

s nimi aj ich riziká. Som však rád, že aj napriek tomu 

to Agropodnik a.s. Trnava ustál a naďalej zastáva 

v koncerne pozíciu lídra. Čo sa týka zmien v rizikách, 

je pravda, že sú každým rokom iné. To, čo bolo 

pred niekoľkými rokmi rizikovým faktorom teraz 

nie je a naopak. Zmena napríklad nastala, keď sme 

nadobudli svoje prvé družstvá. Vis major riziko, ktoré 

pramení z klimatických zmien bolo jedno z tých, 

s ktorými sme dovtedy neprichádzali vôbec do styku. 

Zmenili sa taktiež aj obchodné vzťahy. Je rozdiel 

ak sme, ako malá firma, mali partnerov 20 a teraz, 

keď ich je niekoľko sto. To isté pri zamestnancoch, 

ktorých máme momentálne ako materská spoločnosť 

>

>

Som hrdý  
na to, že som 
poľnohospodár

Ing. Emil Macho, generálny riaditeľ  
Agropodnik a.s. Trnava

Obchod s hnojivami - Obchod s pesticídmi - Obchod 

s PHM - Obchod s komoditami - Obchod s osivami - 

Skladovanie komodít - Predaj poľnohospodárskych 

potrieb - Služby farmárom - Poradenstvo

Tel.: 033 5446 481
Fax.: 033 5504 761

e-mail: agp@agptt.sk
www.agptt.sk

Spoločne k úspechu

Agropodnik a.s. Trnava
Chovateľská 2
917 01 Trnava
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175. Musíme dbať na dôsledný prístup k fluktuácii 

a k vzdelávaniu zamestnancov. Nositeľom nášho mena 

sú priamo naši obchodní zástupcovia a u nich musí byť 

fluktuácia minimálna, pretože vzťah so zákazníkom 

a s poľnohospodárom obzvlášť nemôže byť budovaný 

rok. Je to dlhodobý proces postavený na korektnosti 

a dôvere. A to je u nás vo firme na prvom mieste. 

Máme za to, že slovné spojenia, ktoré sa mnohým 

zdajú ako klišé naozaj platia. „Ťahať za jeden povraz“, 

„Náš zákazník, náš pán“. Chceme presviedčať 

poľnohospodárov, že sme na jednej lodi a sme presne 

takí poľnohospodári, ako oni sami. 

Spoločnosti pôsobiace v odvetví 

poľnohospodárstva musia pri svojej 

činnosti čeliť okrem ekonomických, aj 

tým ťažko ovplyvniteľným rizikám, a to 

klimatickým. Je vôbec možné tieto riziká 

predvídať, tobôž ich riadiť? 

Predvídať ich je veľmi ťažko. Existujú síce detailné 

predpovede počasia, ale ak zasejem pšenicu v septembri 

a zber je naplánovaný tak o 8-9 mesiacov neskôr, sú 

aj tieto predpovede prikrátke. Dajú sa však eliminovať, 

a to hneď niekoľkými spôsobmi. Prvý je poistenie 

cez agrárne poisťovne alebo poisťovne, ktoré sa venujú 

komoditnému poisteniu. Druhý sú tzv. agrotechnické 

veci ako termíny siatia, výber osív, chémie, atď. 

V každom regióne totiž platí niečo iné a na to treba 

dávať veľký pozor. 

Pociťujete vplyv rizika aj v oblasti 

personálnych fondov a fluktuácie? 

Mnohé poľnohospodárske odvetvia už 

nie sú pre mladých ľudí také zaujímavé 

ako kedysi, väčšina z nich túži skôr 

po modernejšej, či “čistejšej” práci. Je 

tomu tak aj v poľnohospodárstve, resp. 

je ľudských zdrojov vo vašom sektore 

dostatok? 

Keď by sme to zobrali globálne, pracovných síl je 

pre poľnohospodárstvo na Slovensku dostatok. 

Iná otázka sa natíska už ohľadom atraktivity 

práce poľnohospodára pre nezamestnaných ľudí. 

Samozrejme, nemôžeme porovnať poľnohospodárstvo 

a jeho systém spred roku 1989 a teraz. Vtedy všetci 

orali, dojili, zbierali slamu na poliach. Odvtedy však 

technológia poskočila enormne dopredu. Môj názor 

je taký, že ak bolo vtedy na 1000 ha pôdy potrebných 

XY ľudí, teraz ich treba XY mínus 50%. Za 5 – 6 rokov 

nám nebude mať kto riadiť stroje, ktoré nám veľmi 

pomáhajú. Manažment poľnohospodárskych podnikov 

starne a my nemáme nikoho takého, kto by si prešiel 

na družstve tým, čím tí starí dobrí poľnohospodári. Tí 

prešli od úplného spodku až na vedúce pozície, a tak 

nabrali skúsenosti. Počas toho zistili, kde prší viac, 

kde menej, kde čo a ako siať, atď. To sa nedá naučiť. 

Ako som už spomenul, mladí ľudia nevedia o čom 

poľnohospodárčenie je, a to je chyba. Preto si musíme 

dať záležať na tom, aby sme spolupracovali s odbornými 

>

>
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školami, vychovávali si budúcich poľnohospodárov 

a robili tak poľnohospodárstvo atraktívnejším. Bohužiaľ 

zatiaľ je to tak, že poľnohospodár je v očiach verejnosti 

ten, ktorý sa iba sťažuje a poberá dotácie. Ja osobne 

som hrdý na to, že som poľnohospodár. 

V čom vidíte vy najväčšie riziko, ktoré 

zasahuje do oblasti poľnohospodárstva? 

V globálnom vývoji ako takom, pretože čím ďalej, tým 

viac máme rizík, ktoré my sami nedokážeme nijako 

ovplyvniť. Chcem robiť všetko s čo najväčšou efektivitou, 

ale teraz sám neviem povedať, čo bude o 2-3 mesiace. 

Týchto nepredvídateľných faktorov je čoraz viac a to ma 

znepokojuje. Čo bude na Ukrajine? Bude platiť Ukrajina 

Rusku za plyn? Čo bude s palmovým olejom? To sú veci, 

nad ktorými žasnem, ako veľmi dokážu ovplyvniť celý 

kolobeh. Taktiež nevieme, aký bude stav spracovateľského 

priemyslu. Vieme, aký bude? Nie. Môžeme jedine tak 

lobovať o kvótach na cukor, atď. Ale reálne ovplyvniť 

skryté dotácie jednotlivých štátov? Ťažko. Keď raz Poliak 

vyrobí kečup lacnejšie ako my, bude sa nám veľmi ťažko 

rásť. Mali by sme dlhodobo pracovať na spotrebiteľskom 

povedomí, aby sme si začali pýtať to naše, slovenské. 

A ak bude dopyt, postavia sa slovenské bytúnky, továrne 

na kečup. Pokiaľ však o to ako národ nemáme záujem, 

nečudujem sa, že sa do toho nikto nepustí. Zaujímavé je, 

že po roku 1989 sme sa všetci zbláznili do myšlienky, že 

všetko západné je dobré. Od roku 1995 do 2005 nastal 

boom supermarketov plných dovozových tovarov. Teraz, 

niekoľko rokov potom zisťujeme, že aj my by sme mohli 

mať čosi svoje a mohli by sme byť sebestační. Pretože keď 

sa niečo stane, ten Poliak, Maďar, Dán, Nór, Angličan 

a kde kto si bude v prvom rade chrániť to svoje. 

Na ktoré riziká by ste chceli upriamiť 

pozornosť vašich zákazníkov - 

prvovýrobcov a ako by ich mohli predvídať, 

resp. čeliť im, či eliminovať ich dopady?

Určite na riziko cien konečných výrobkov a obchodných 

vzťahov. Cenotvorbe sa treba každodenne venovať 

a sledovať trendy. Taktiež na riziko klimatické. 

Za súčasných podmienok naozaj dôsledne zvážiť, či si 

majetok poistiť alebo nie. A na prvom mieste musí byť 

u poľnohospodára, samozrejme, pôda. Poľnohospodár 

môže o ňu prísť, môže mať nižšiu kvalitu, atď. Čiže 

vlastníctvo pôdy považujem už samo o sebe za základ. 

Ale veľmi vítam prijatie nového zákona, pretože 

na Slovensku je veľa skupín, ktoré majú záujem našu 

pôdu skupovať. 

Podnikanie je vždy spojené s rizikom. 

Aký je pohľad obchodníka v agrosektore 

na riadenie rizík a ako ich možno riadiť?

Neexistuje firma, ktorá podniká bez rizikových faktorov. 

Tak ako neexistuje dokonalá rovnováha medzi ponukou 

a dopytom. Riziko sa však dá strážiť a vďakabohu 

existuje hneď niekoľko nástrojov na to, aby sme sa 

s ním dokázali veľmi efektívne pohrať.

>
>

>

Za rozhovor poďakovala Marianna Cabalová
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Už grécky lekár Hippokrates si stál za tým, že víno 

nie je len obyčajný nápoj z bobúľ hrozna. Povýšil ho 

na zázračnú tekutinu s liečivými účinkami. Nie nadarmo 

sa preto vraví, že víno je nápoj bohov. Len málokto 

vedel, že aj oblasť Hlohovca patrí k významným 

producentom tohto moku, avšak po roku 2013 sa 

karta obrátila. Vinárstvo Golguz z Hlohovca získalo 

v tomto roku v medzinárodnom meradle hneď niekoľko 

ocenení. Na to, ako sa takýto úspech rodí a zabezpečuje 

jeho trvácnosť nám odpovedal Ing. Dušan Danko, 

obchodný riaditeľ spoločnosti FOOD FARM.

Mnohé poľnohospodárske podniky sa 

v súčasnosti - či už z ekonomických, alebo 

iných dôvodov vinohradníctva vzdávajú. 

Vy ste v roku 1996 vinohrad pribrali pod 

svoju značku. Čo firmu FOOD FARM viedlo 

k tomuto rozhodnutiu? 

Spoločnosť Food farm,s.r.o. vstúpila do trhu agrosektora 

transformačným procesom, presnejšie v auguste 1995. 

Získala tým okrem slušnej výmery poľnohospodárskej 

pôdy i viac ako 200 ha vinohradov, ktoré boli systémovo 

podľa modelu socialistického poľnohospodárstva určené 

ako prvovýroba a zdroj suroviny (hrozna) pre podnik 

Vinárske závody Bratislava.

Hlohovecký  
Golguz boduje  
na medzinárodnej úrovni
Ing. Dušan Danko,
obchodný riaditeľ
FOOD FARM, s. r. o., Hlohovec

Dušan Danko (vľavo) s PhDr. Františkom Lipkom, predsedom 
medzinárodnej poroty pre udeľovanie cien Medzinárodnej 
organizácie viniča a vína. >
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Po zrútení tohto systému sme ešte zotrvávali nejaký 

čas v režime produkcie hrozna pre spracovateľov. 

Počas tohto obdobia sme si čoraz viac uvedomovali, 

že kvalita suroviny z hlohoveckej oblasti je výbornej 

kvality, a že ani tá stratégia socialistického typu 

nebola postavená na vode. A dávna história vývoja 

vinohradníctva a vinárstva v tejto oblasti to len 

potvrdzovala.

Obdobie mimoriadne podhodnotenej ceny hrozna 

len urýchlilo naše rozhodnutie ísť do vlastného 

spracovania. V tom období to bola skôr vidina záchrany 

vinohradníctva a zafinancovanie spracovateľských 

technológií hrozna, a s tým súvisiaca kampaň 

znovunavrátenia kvalitného hlohoveckého vína na trh, 

ktoré bolo počas éry „socializmu“ v anonymite.

A má vinohradníctvo a vinárstvo v Hlohovci 

nejakú hlbšiu históriu? Viete spomenúť 

vývojové etapy z jeho histórie?

Určite že má tradíciu. História pestovania vinohradu 

v hlohoveckej oblasti siaha do raného stredoveku. 

Oficiálne písomné zmienky sa zachovali už od r.1365. 

O kvalite hlohoveckých vín sa vedelo už v 16.storočí, 

kedy hlavne červené víno bolo obľúbené pre svoju chuť, 

farbu i skladovateĺnosť.

Nitrianska župa (pod ktorú Hlovec patril) bola aj 

vďaka produkcii z okolia Hlohovca druhým najväčším 

producentom vína na území Slovenska. V 18.storočí sa 

sformoval Hlohovecko-Šintavský vinohradnícky obvod.

Najväčší rozmach vinárstva v tejto oblasti bol 

zaznamenaný za prvej republiky. Také mená ako 

Burda, Belžík, či Fussmann boli veľkými osobnosťami 

v hlohoveckom regióne. Práve posledný menovaný 

Ferdinand Fussmann bol zakladateľom vinohradov 

Pannonia (medzi obcami Bojničky a Dvorníky), ktoré 

dnes naša spoločnosť obhospodaruje. V medzivojnovom 

období patril tento významný podnikateľ k najväčším 

producentom vína v Československu. Jeho pivnice mali 

kapacitu až 600 tis. litrov. A podľa reklamnej ročenky 

“Naše víno“, vydávanej v 30-tych rokoch 20. stor., 

mušty z jeho viníc dosahovali sladkosti až 26st.NM 

pri primeranom obsahu kyselín. A keď tú históriu 

ukončím tým už spomínaným socialistickým obdobím, 

tak musím povedať, že hrozno z Hlohovca jednoznačne 

vylepšovalo kvalitu vín Malokarpatského vinárskeho 

podniku.

Dá sa s odstupom času povedať, že bolo 

správnym krokom oživiť a znovu rozbehnúť 

výrobu vína vo vašom podniku? 

Časom vidíme, že to má nielen ekonomický prínos 

a následne prezentáciu našej spoločnosti cez svoj jediný 

finálny produkt (obchodnú značku), ale i obrovský 

kultúrno-spoločenský význam pre celý hlohovecký 

región. Napĺňa sa myšlienka – Kto nepozná svoju 

históriu, nemá byť na čo hrdý. Nemá tradíciu, nemá 

na čom budovať.

Navyše sa v našej oblasti „mobilizujú“ ďalší producenti, 

región sa stáva pojmom a hlavne sa dostáva na pozíciu, 

> >
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ktorá mu v minulosti prislúchala. Naše vína sú úspešné 

a hlavne, že ľuďom chutia.

Pre poľnohospodárov a najmä vinárov 

je počasie najvýznamnejším faktorom. 

Darí sa slovenskému vínu aj vďaka tomu, 

že Slovensko sa každým rokom otepľuje? 

Alebo sa s nadchádzajúcimi klimatickými 

zmenami zvyšuje riziko nízkej produkcie? 

Že je počasie najvýznamnejším faktorom je fakt, ale 

myslím si, že často krát sa otázka otepľovania vo svete 

zneužíva na politické účely. V 14.storočí boli produkčné 

vinice aj okolo Nového Mesta nad Váhom – bolo to 

globálne otepľovanie? Myslím si skôr, že je to cyklické 

správanie sa počasia na našom území. A kvalita vína sa 

tvorí hlavne vo vinohrade, kde sa hlavný dôraz kladie 

na optimálnu produkciu. To je i odpoveď na riziko 

nízkej produkcie, pretože na produkciu kvalitnej úrody 

sa robia redukované rezy viniča, redukované zbery 

hrozna a teda usmernená úroda.

Rok 2013 bol pre značku Golguz veľmi 

významným. Povedzte nám, čo značka 

za toto obdobie jedného roka stihla. 

Určite najväčší úspech v našej krátkej histórii. Ale 

odpovedať nemôžem takto jednoznačne. Ten úspech 

sme nedosiahli len za ten spomínaný rok. Bola to tvrdá 

práca od ročníka 2006. Pravdupovediac, mali sme 

v zámere dostať sa do užšej vinárskej špičky Slovenska 

v kratšom časovom horizonte, ale urobili sme i chyby, 

ktoré nás stáli nováčikovskú daň. Určite to bolo i tým, 

že vinárstvo nebolo našim nosným odvetvím (poz.

red. Food farm group patrí k slovenskej chovateľskej 

špičke dobytka a k popredným producentom mlieka 

na Slovensku) a i preto nás tento proces stál veľa času 

i energie.

Spomínaný rok 2013 bol akýmsi symbolickým 

vyvrcholením nášho úsilia o dosiahnutie stabilnej 

a vyrovnanej kvality našich vín, s ktorými sme 

následne dosiahli úspech a ocenenia v tomto roku. 

Jednoznačne dlhodobo najúspešnejšími sú rulandské 

vína z hlohoveckej oblasti, či už ruland biely alebo 

šedý v prívlastkoch výber z hrozna, či ľadový zber. 

Výborný sa ukazuje i ruland modrý 2013, ktorý ešte 

zreje v drevených sudoch. Ďalšími oceňovanými vínami 

sú Tramín červený, Chardonnay, Ryzling rýnsky, 

Devín, Rosé Elizabeth, Frankovka modrá, či Cuvée 

Premium. Tieto vína dostali ocenenia na významnej 

domácej súťaži v Národnom salóne vín SR, kde sa 

umiestnila kolekcia šiestich  vín, a taktiež bodovali 

na medzinárodných výstavách vín vo Viedni i v Bruseli.

Pre tých, ktorí by chceli vaše “zlaté” víno 

ochutnať. Čím sa líši od ostatných? V čom 

je Cuvée Premium 2012 výnimočné? 

Tých našich zlatých, ako som už uvádzal, je viac. 

Ale keď teda hovoríme o veľmi vydarenej kupáži 

Cuvée Premium, tak našim cieľom bolo vytvoriť plné 

víno, reprezentujúce naše nosné odrody Dornfelder, 

Alibernet a Frankovka modrá. Víno je intenzívnej 

tmavo rubínovej farby s chuťou ostružín, vanilky 

a horkej čokolády. Víno vyzrievalo čiastočne v nových 

barikových sudoch. Nedá mi však nespomenúť 

aspoň jedno výnimočné víno z bielych odrôd. Tým 

je Rulandské šedé 2013, z vinohradu H. Trhovište 

z Radošinskej spádovej oblasti. Výnimočné svieže 

víno vyniká harmóniou príjemnej kyselinky a vyššieho 

zvyškového cukru. Jeho jemná šalvia v aróme a chuti 

od mladosti zvýrazňuje jeho jedinečnosť aristokrata 

medzi vínami.

Menšie spoločnosti vzbudzujú u ľudí 

väčšie sympatie a rešpekt ako tie 

“monopolné”. Mnohokrát sa totiž 

pri vysokej kvantite zabúda na dôležité 

ingrediencie, ktoré sa nepridávajú 

do produktu, ale ktoré nosia tvorcovia 

produktu v sebe. Je to tak aj vo vinárstve? 

Ktorá ingrediencia je v značke Golguz 

na prvom mieste? 

>

>

>

>
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Naša spoločnosť pestuje vinohrady na pomerne 

veľkej výmere 230 ha. Avšak doma spracovávame len 

nepomerne menšiu časť úrody. Určite je to príjemná 

rezerva pre možnosť budúceho zvyšovania produkcie, 

ale hlavne nám dáva viac istoty pri výbere kvalitnej 

suroviny pre potreby spracovania v domácej pivnici. Náš 

cieľ je jednoznačný, orientovať sa na kvalitu a vyrábať 

vo vysokom kvalitatívnom štandarde nielen vína 

s prívlastkom, ale i kategóriu lacnejších akostných vín.

A ingrediencia? Jednoznačne zodpovedná práca ľudí 

vo vinohrade, kde sa tvorí základ budúcej kvality, ktorá 

začína už zimným rezom. Ďalej je to výber výnimočného 

terroir, ku ktorému určite hlohovecký patrí no 

a v neposlednej miere nám musia byť naklonené 

aj nebesia nad nami.

Tu chcem upriamiť pozornosť na našu originalitu, 

na ktorú sme náležite hrdí, a to je spracovávanie hrozna 

výhradne z vlastnej produkcie, a teda i fakt, že naše 

vína reprezentujú hlohovecký terroir, na rozdiel od iných 

významných producentov vín, ktorí sa hlásia k známym 

vinohradníckym oblastiam, ale reálne spracúvajú hrozno 

z úplne iných oblastí.

Som presvedčený, že Hlohovecko-Šintavská, dynamicky 

sa rozvíjajúca oblasť, ktorú sa snažíme aktuálne 

prezentovať slovenskej vinárskej verejnosti má výrazný 

potenciál s vlastnou autenticitou.

V čom vidíte najväčšie riziká pre kvalitu 

vína a jeho odbyt? 

Základom pre úspešný predaj vína je dlhodobé 

udržanie stabilnej kvality a vyrovnanosti produktov 

obchodnej značky. To, že máte dobré víno ešte 

automaticky neznamená, že sa bude i dobre predávať 

na našom malom a vínom doslova preplnenom trhu. 

Treba zvoliť vhodnú stratégiu cieľovej ceny produktu 

a k nemu postaviť primeranú kvalitu. Určite cieľom 

väčšiny producentov kvalitných značiek na Slovensku 

je predávať vína s vyššou pridanou hodnotou. Avšak 

náš malý trh je hodne limitovaný a cieľová skupina 

konzumentov akceptujúca ceny 8 - 12 EUR je pomerne 

úzka. Akceptovaná cena akostných vín pre priemerne 

náročných spotrebiteľov u nás je niekde medzi 

3,50 - 4 EUR za 0,75 l fľašu. Dôležitá je i stratégia 

predaja a následný marketing pre podporu predaja. Inú 

stratégiu používate, ak predávate v reťazcoch a úplne 

iná je v segmente Horeca. Na slovenskom trhu zatiaľ 

prevláda u zákazníka poznateľnosť značky na prvom 

mieste, zatiaľ čo vo vyspelých vinárskych krajinách je to 

terroir. A toto je tiež jedna z tých obchodných stratégií, 

o čo sa v našej oblasti chceme do budúcna pokúsiť 

na trhu presadiť. 

Zhovárala sa Marianna Cabalová

>
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Keď sa povie NATURES, iba málokto si vybaví malú 

rodinnú firmu, ktorá je malou iba na Slovensku. 

So svojimi produktmi dobíja celý svet a teší sa úspechu. 

Ako je to možné, sme sa spýtali Ing. Adriana Dobolyho, 

obchodného riaditeľa spoločnosti NATURES. 

Aký je váš firemný príbeh?

Sme malá rodinná firma, ktorá vznikla na podnet 

zdravotných problémov mojich starých rodičov, 

konkrétne onkologických ochorení. Vieme, že 

pri rôznych onkologických ochoreniach si stav pacientov 

vyžaduje liečbu, ktorou sa snažíme eliminovať rakovinu, 

avšak s chemoterapiou, alebo ožarovaním trpia aj zdravé 

bunky v tele. Preto môj otec v spolupráci s autoritami 

z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, 

na ktorej pôsobil ako člen vedeckej rady, prenikol 

do tajov možnosti izolovať beta glukán obsiahnutý 

v drevokazných hubách a ktorý významne aktivizuje 

receptor zodpovedný za aktivitu imunitného systému. 

Beta glukán ovplyvňuje imunitný systém tak, aby robil 

to, čo mal – ničil nepriateľské bunky a mikroorganizmy 

(baktérie, plesne, vírusy, parazity i rakovinové bunky 

a zároveň udržiaval pozitívnu a hojivú mikroflóru tela 

pri živote. Samozrejme, mojich starých rodičov to 

nevyliečilo, avšak kvalita ich života sa zlepšila. Mnohí 

ľudia s podobnými ochoreniami zvyknú liečbu odmietať 

najmä preto, lebo utrpenie z nej je väčšie ako samotný 

benefit, ktorý liečba poskytuje. Pomocou aktívneho 

vysokočistého beta glukánu, ktorý prirodzene aktivizuje 

imunitný systém, môžu onkologickí pacienti v niektorých 

prípadoch využiť viac terapií, nakoľko ich imunitný 

systém nie je úplne „na lopatkách“. 

Takže k rozbehnutiu biznisu v tejto oblasti 

vás priviedol fakt, že beta glukán fungoval 

v prípade vašich starých rodičov? Kde 

všade sa biznis s touto hlbokou myšlienkou 

dostal? 

Na prvú otázku odpoviem jasne. Áno, zmiernili sme 

ich zdravotné ťažkosti a zabezpečili lepšiu kvalitu 

života. To bol dôvod, prečo sme to ponúkli i ďalším 

ľuďom s podobným osudom a začali v tejto oblasti 

podnikať. Spojili sme sa s vedeckými autoritami 

aj z iných krajín, ktorým sa táto myšlienka páčila 

a podporujú nás dodnes. Beta glukán, ako surovinu 

pre spotrebiteľské výrobky vyrábame na Slovensku 

a liekové formy (kapsule, tablety, sirupy, kozmetické 

prípravky, či vaginálne čapíky) sa následne vyrábajú 

u špecializovaných výrobných partnerov, ktorí disponujú 

potrebnými technológiami, know-how, schváleniami 

a certifikátmi. Môžem hrdo povedať, že pôsobíme 

globálne. V súčasnosti sa naše výrobky predávajú v 15 

krajinách Európy a Ázie a pomaly klopeme na dvere 

Severnej a Južnej Ameriky, ale i Afriky. Čo sa týka 

obratu, naša domovina už dávno stratila prím – viac 

ako polovicu tržieb získavame zo zahraničia. Naším 

hlavným cieľom je dodržiavanie a pokiaľ možno 

aj zvyšovanie kvality, vďaka ktorej je substancia 

akceptovaná pre výrobu farmaceutických, kozmetických 

alebo potravinárskych výrobkov. Čo je v našom biznise 

na prvom mieste je takisto načúvanie našim zákazníkom 

a ich trápeniam. Mnohokrát sa k našim produktom 

ľudia dostanú cez svojich lekárov, a od lekárov zase my 

dostávame spätnú väzbu a podnety na vývoj nových 

produktov. Napríklad Onkologický ústav v Olomouci 

>

>

Slováci,  
ktorí podporujú 
imunitu ľudí takmer 
na celom svete
Ing. Adrián Doboly, obchodný 
a marketingový riaditeľ NATURES
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navrhol vývoj glukánového gélu, ktorý je možné 

aplikovať pri popáleninách, ktoré môžu vzniknúť 

pri rádioterapii. Druhým príkladom môže byť klinika 

asistovanej reprodukcie v Brne, kde gynekológovia 

otestovali pôsobenie beta glukánu pri gynekologických 

problémoch, čo vyústilo vo vývoj vaginálnych čapíkov. 

A už sú výrobky na svete... 

Dá sa povedať, že vo vašom prípade platí to 

staré známe, že „dobré sa predáva samo“? 

Pre nás je úspech to, ak sa k nám zákazníci vracajú 

a odporučia náš produkt aj svojim známym. Ak by to 

nefungovalo, neprichádzali by noví a noví. Paradoxom 

je, že pri našich produktoch máme veľmi obmedzené 

možnosti, čo sa týka ich propagácie. Od júna 2013 

nemôžeme o svojich produktoch povedať takmer 

nič. Máme vysokočistý beta glukán, prírodný 

imunomodulátor, o ktorom je napísaných viac ako 

10-tisíc vedeckých prác, no o našom produkte to 

tvrdiť nemôžeme, teda aspoň v rámci Európskej únie. 

Ak do výrobku pridáme syntetický vitamín, už môžeme 

hovoriť o priaznivých účinkoch, len vďaka tomu, 

že v zozname zdravotných tvrdení EÚ sa prevažne hovorí 

len o vitamínoch a mineráloch. Vďaka tomu vnímam 

domáci trhový priestor ako najťažšie bojisko na svete. 

Našťastie je dnes výmena informácií medzi spotrebiteľmi, 

ale i obchodnými partnermi veľmi jednoduchá a rýchla, 

takže sa skúsenosti a odporúčania môžu ľahšie 

rozšíriť. A čo nemôžeme z dôvodu legislatívnych bariér 

odkomunikovať, to si dnes zákazníci veľmi ľahko nájdu 

na internete.

Sú teda legislatívne podmienky pre vás 

najväčšou záťažou, najväčším rizikom 

v podnikaní? 

Úprimne povedané áno. Našťastie slovenská legislatíva 

týkajúca sa našej sféry podnikania je 100% preberaná 

z európskej, takže aspoň sú podmienky rovnaké 

pre všetkých hráčov v celej EÚ. Mimo EÚ sú rôzne 

bariéry vstupu na trh, ktoré sa prekonávajú registráciou 

výrobkov u miestnych zdravotných autorít. Toto je veľmi 

individuálne od štátu k štátu. Niekde registrácia trvá 

2 mesiace, niekde aj vyše roka a pol, pričom za túto dobu 

sa môže stať, že požiadavky štátu sa zmenia.

Myslíte si, že je možné ísť vo výskume 

účinkov glukánu dopredu? Sú podľa vás 

oblasti, v ktorých by ste dokázali rozvinúť 

jeho pôsobenie?

Samozrejme, každým dňom spoznávame nové a nové 

príležitosti na jeho využitie. Uplatnenie v kozmetike - či 

už na jazvy alebo akné. V arabských krajinách s vysokými 

teplotami sú naše prípravky používané ako gély 

na zapareniny. Glukán sa používa na fortifikáciu krmív 

u rýb, ošípaných a hydiny. Nakoľko chovné zvieratá nežijú 

v prirodzenom prostredí a sú vystavené väčším stresom, 

ich imunita sa oslabuje. Kedysi sa to riešilo antibiotikami, 

ale tie v konečnom dôsledku končili u nás na tanieri. 

Vo veterinárnom segmente preto vidím ohromne veľký 

potenciál. Dnes sme napríklad riešili podlomy u koňa 

(mokvajúce rany na zadnej strane nohy nad kopytom). 

U mnohých liečiv sa zabúda na fakt, že ak sa odstráni 

infekčné prostredie, ako aj v prípade spomenutého 

podlomu, odstráni sa aj hojivá mikroflóra. Glukán to vie 

selektovať a priaznivú mikroflóru ponechá. Tá má potom 

schopnosť liečiť. 

Sú preukázané negatívne účinky pôsobenia 

glukánu na organizmus? 

Nesmú ho užívať jedine pacienti s transplantovanými 

orgánmi. U väčšiny ostatných ľudí sa dá povedať, že ak 

nepomôže, tak neublíži. Vysokočistý beta glukán je 

totiž netoxický, čo máme potvrdené aj vlastnou štúdiou. 

Podporuje imunitný systém, ktorý potom len vykonáva 

svoju prácu - stará sa o servis každého biologického 

jedinca. Ako nám hovoria naši zákazníci, jediným 

negatívnym účinkom je „závislosť“ na ňom: kto zistil, 

že môže prežiť rok bez sezónnych infekčných ochorení, 

už sa ho nepustí.

Za rozhovor poďakovala Marianna Cabalová

>

>

>

>
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Sám bol kedysi workoholikom, teraz zastáva slobodný 

prístup k práci. Pracoval v nadnárodných spoločnostiach 

ako Douwe Egberts, Vitana či GE Capital, no skúsil aj 

podnikanie na vlastnú päsť. Autor knihy „Peníze, nebo 

život“ vraví aj o tom, že nie vždy je potrebné vybrať 

si medzi týmito dvoma atribútmi. S kompromismi 

a zdravým rozumom sa dá údajne nájsť medzi nimi 

zlatá stredná cesta. Tomáš Hajzler, človek ktorý zaviedol 

takmer oxymorické slovné spojenie „sloboda v práci“.

Aký je rozdiel medzi prácou a povolaním? 

Je možné – vo vašej optike nazerania na 

oba pojmy, časom dospieť k tomu, že každá 

práca dokáže byť zmenou jej vnímania 

človekom pre neho povolaním? 

Skúsim odpovedať komplikovane a dúfať, že aj 

zrozumiteľne. Pri diskusii o používaní termínov 

považujem za nutné pripomenúť, že slová sú ľudský 

vynález, ktorým sa snažíme popísať to, ako chápeme 

svet. Táto snaha vždy bola a je mnohokrát urputná, 

márna a niekedy aj mätúca. 

Ja si pod slovom „práca“ predstavujem akúkoľvek 

ľudskú činnosť, ktorej sa človek môže zhostiť a dúfať 

v nejaký výsledok. Slovo „práca“ je pre mnohých ľudí 

tiež synonymom slova „zamestnanie“. To však môže byť 

omyl, pretože množstvo práce je limitované iba ľudskou 

predstavivosťou a práce je teda nekonečné množstvo. 

Práca tak môže byť to, čomu sa venujeme profesne 

za peniaze, ale i čokoľvek iné, ako napríklad príprava 

jedla, alebo voľnočasové aktivity. „Zamestnanie“ 

chápe väčšina ľudí najčastejšie ako niekým definovanú 

pracovnú pozíciu so zoznamom pracovných činností. 

To, že ľudia považujú „zamestnanie“ za „prácu“ vedie 

k tomu, že práve tú niekým definovanú časť práce 

nevidia. Často ich preto ani nenapadne si prácu vytvoriť 

alebo definovať, a namiesto toho ju hľadajú. To je 

a bude závažný problém, nakoľko stojíme na prahu 

„nezamestnanosti“ epických rozmerov. Práce bude 

síce stále dostatok, avšak tej, ktorú vytvoril niekto iný 

pre niekoho, rapídne ubúda. Bude si treba popľuť 

do dlaní a prácu si vymyslieť sám. 

Keby som vedľa seba postavil termíny „práca“ 

a „povolanie“, potom „prácu“ chápem skôr ako 

povinnú, nie príjemnú (na rozdiel od toho, čomu 

hovoríme koníčky, zábava, voľný čas) činnosť. V tomto 

prípade pracujeme z externých dôvodov – aby sme 

niečo získali (odmenu, pochvalu) alebo aby sme sa vyhli 

nepríjemnostiam (trestu či inému postihu, kritike, zlému 

pocitu). Osobne chápem povolanie ako prácu s vyšším 

zmyslom, ktorý je prítomný i v podstate tohto slova: 

po-volanie – ako niečo, čo nás volá, čo nám nedá spať, 

niečo vo vnútri v nás, čo spôsobuje to, že pracujeme 

s energiou a elánom. Ten pocit pri „práci, ktorá sa 

urobiť musí“ spravidla nemáme. 

Z práce v zmysle „činnosti, ktorá sa urobiť musí“ 

je možné po-volanie urobiť tak, že v nej nájdeme 

zmysel, a teda si položíme otázku „Prečo?“ 

a odpovedáme tak dlho, dokedy sa nedostaneme 

ku koreňu veci. Nanešťastie, mnoho dnešných 

zamestnaní je tak nezmyselných, že v tom skutočný 

zmysel (t.j. ten, v ktorý v hĺbke duše skutočne uveríte) 

nenájdete, ani keby ste sa rozkrájali (väčšina pozícií 

v super a hypermarketoch, na úradoch, kontrolných 

a finančných pozíciách, ...) 

>

Práca 
a povolanie  
nie je to isté
Tomáš Hajzler,
publicista a lektor,
venuje sa skúmaniu sveta práce 
a podnikania
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Zdá sa vám sloboda v práci ako cesta 

k zníženiu rizika plynúceho z obrovského 

percenta ľudí, ktorí sú so svojou prácou 

nespokojní? 

Je to jedna z nutností. Na to, aby človeka práca bavila 

je nutné, aby mohol aspoň sčasti spolu-rozhodovať 

o tom, čo a ako bude robiť. Lenže industriálny model, 

na ktorom funguje väčšina dnešných spoločností, má 

v DNA štruktúry, ktoré vedú k odosobneniu. Pokiaľ ste 

kolieskom v systéme, ktorý stojí na manipulácii a chýba 

mu akýkoľvek vyšší zmysel, len ťažko môžete byť 

spokojní. 

Dá sa podľa vás sloboda v práci aplikovať 

na akýkoľvek druh zamestnania? 

V každom zamestnaní je určite priestor na to, aby mohli 

ľudia rozhodovať o aspektoch svojej práce viac a taktiež 

spolurozhodovať o chode firmy, v ktorej sú zamestnaní 

(aj keď by to boli i nepatrné detaily). Mnoho podnikov 

ale musí fungovať (a fungujú) ako koncentráky, a teda 

človek by tam nevydržal byť skutočne slobodný ani 

minútu. A pokiaľ ľudia tolerujú totalitu, alebo sú 

otrokmi peňazí (túžia po tom, na čo nemajú, zadlžujú 

sa a sú nútení zarábať, aby neprišli o majetok a život, 

na ktorý sú zvyknutí). Veľkú rolu zohráva i fakt, 

že sme prešli z jednej totality do druhej a o skutočnej 

demokracii nemáme ako spoločnosť ani poňatia. A tak 

nám dnešná „koncentráková mentalita“ vo firmách 

alebo v školách príde úplne normálna. Aj nacistické 

koncentráky boli vo svojej dobe normálnym a hlavne 

legálnym javom so svojimi procesmi, dodávateľmi 

i odberateľmi. Pokiaľ na toto sami neprídeme, nič sa 

nezmení. 

Čo sa týka prístupu k slobode v práci 

v celosvetovom meradle. Ktorá z krajín je 

na tom lepšie v aplikácii tohto prístupu? 

Všetky tie krajiny, ktoré sú vo vývoji ďalej. Nejde o nič 

iné len o prirodzený vývoj. Napríklad v našej spoločnej 

minulosti Československa bola doba, kedy podniky u nás 

boli omnoho viac slobodnejšie (v zmysle autonómie 

pracovníkov) – logicky až dovtedy, kým neprišiel 

priemysel a potom do roku 1952 – predovšetkým 

Baťovská a družstevná (prvorepubliková) tradícia. Dnes 

sa ale pozerám s obdivom na Škandináviu, Severnú 

Ameriku a Nový Zéland. Obrovská vlna inšpirácie je 

napríklad aj v Latinskej Amerike. 

Nemyslíte si, že sloboda v práci speje 

k tomu, že ľudia na konci dňa už nedokážu 

rozoznať prácu od súkromia – keďže im 

práca zamestnáva hlavu vtedy, kedy 

im to vyhovuje? Nie je to prvý krôčik 

k workoholizmu? 

Môže byť, pretože nič nie je čiernobiele. Ak vás niečo 

pohltí, je pravdepodobné, že vás to len tak nepustí. Ale 

máme stále dve možnosti – buď ďalej otročiť v našich 

dnešných koncentrákoch (tak dlho, pokiaľ nám to 

dovolí svetová konkurencia, zákazníci, sami zamestnanci 

a spoločnosť) alebo môžeme naše podniky začať 

prebudovávať na tie so slobodnejšími princípmi. Podľa 

môjho názoru je to iba otázka času, pretože inak to už 

nepôjde. A čím viac budeme od riadenia prechádzať 

k seba-riadeniu a ľudia sa budú venovať tomu, k čomu 

majú vzťah, tým bude viac potrebné, aby sa učili 

práve zásadám seba-riadenia, t. j. i tomu, kedy a ako 

„vypnúť“, ako si udržať rovnováhu a ako relaxovať.

Zhovárala sa Marianna Cabalová

>

>

>

>
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Jedno z najväčších rizík v podnikaní, je riziko plynúce 

z personálnych zdrojov. Ak nie je v podniku ochota 

a chuť zamestnancov pracovať, potom sú všetky ostatné 

riziká bezpredmetné. O tom, že aj obyčajné pochvalné 

slovo od nadriadeného vie zvrátiť tento stav, sme sa 

rozprávali s riaditeľom oddelenia ľudských zdrojov 

v spoločnosti, niekoľkonásobne odmeňovanej v oblasti 

HR, spoločnosti Heineken.

Aký máte postoj k odmeňovaniu 

zamestnancov aj inými prostriedkami, ako 

len finančnými? Myslíte si, že motivovanie 

zamestnancov nepeňažnými benefitmi 

dokáže zvýšiť produktivitu ich práce viac 

ako peňažné ohodnotenie? 

Myslím si, že takéto benefity dokážu nielen zvýšiť 

produktivitu práce ale aj celkovú spokojnosť, radosť 

z práce a motivovanosť zamestnancov. 

Patria nepeňažné benefity nad rámec 

zákona (vzdelávanie zamestnancov, 

služobný mobil, pitný režim na pracovisku, 

sick day, home office... atď. ) k tzv. „novým 

trendom“ v personalistike, alebo je to 

niečo, čo by malo byť sebe vlastné každej 

spoločnosti a jej firemnej kultúre? 

Nepeňažné benefity sú v súčasnej dobe 

samozrejmosťou, každá moderná firma ich využíva. 

Prechod z industriálnej doby do vedomostnej 

ekonomiky si vyžaduje úplne iný vzťah k zamestnancom. 

Ľudia nie sú „pripútaní“ k nejakej spoločnosti, ale majú 

možnosť voľby a pocit, ako sa v danej spoločnosti cítia, 

rozhoduje. K uvedenému pocitu určite prispievajú aj 

nepeňažné benefity. 

Je z vášho pohľadu riziko plynúce z miery 

fluktuácie vyššie ako kedysi, alebo sú ľudia 

vzhľadom na mieru nezamestnanosti radi, 

že majú prácu? 

Súhlasím s názorom, že súčasná nízka fluktuácia je 

spôsobená do veľkej miery tým, že ľudia sú vôbec radi, 

že majú prácu a nevystavujú sa riziku v tejto neistej 

dobe. Najväčšiu fluktuáciu sme zaznamenali v roku 

2008, ktorá okamžite klesla s nástupom krízy v roku 

2009, 2010. Na druhej strane, ambiciózni a kvalitní 

ľudia si na trhu nájdu uplatnenie vždy, takže kríza by 

pre firmy v žiadnom prípade nemala byť dôvodom alebo 

ospravedlnením zníženej strarostlivosti o motiváciu 

zamestnancov. 

Dá sa určiť, ktoré motivátory vo firme 

zo strany zamestnávateľa voči 

zamestnancom fungujú najviac? Je pravda, 

že v niektorých prípadoch je pochvala od 

šéfa pre zamestnanca dôležitejšia ako 

samotná mzda? 

Zamestnanci by mali byť spravodlivo odmenení 

a zároveň aj ocenení za to, čo prinášajú pre danú 

>

>

>

>

Pri snahe 
prosperovať 
by mali zamestnávatelia 
v prvom rade zmeniť 
vzťah k svojim 
zamestnancom
Ing. Roman Kollar, CSc.,  
raditeľ pre ľudské zdroje  
Heineken Slovensko, a.s.
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spoločnosť. Z teórie odmeňovania je známe, že samotné 

zvýšenie mzdy je veľmi krátkodobý motivátor. Nadšenie 

zamestnanca z navýšenej mzdy trvá obyčajne dovtedy, 

kým si porovná svoj plat so šikovnejším rovesníkom 

zo školy, kamarátom pri športe, atď. Samozrejme, je 

veľmi dôležité, aby mzda bola kompetitívnou na danom 

pracovnom trhu. Spoločnosti, ktoré sú menej známe, 

resp. značka zamestnávateľa nie je taká významná, 

musia svojim zamestnancom platiť pomerne viac. 

Byť zamestnaným vo svetovo známej spoločnosti, 

univerzite, atď – vďaka svetovému know-how, 

procesom, tréningom a ďalším nepeňažným výhodám - 

je pridaná hodnota sama o sebe tvorená už len menom 

spoločnosti. Pochvala od šéfa nestojí nič, ale ak je 

udelená vhodným spôsobom, motivačný efekt môže byť 

nezameniteľný! 

Aký máte názor na výšku percenta 

nezamestnanosti mladých ľudí, 

ktorí skončili vysokú školu? Je tento 

fenomén „mladých nezamestnaných“ 

spôsobený tým, že títo ľudia sú častokrát 

premotivovaní a chcú vykonávať iba dobre 

platené a „trendy“ povolania? 

Pravdepodobne aj to môže byť jeden z dôvodov. Môj 

osobný pocit je, že sa to týka však len malého percenta 

„premotivovaných“ mladých absolventov slovenských 

vysokých škôl. Z môjho pohľadu je oveľa vážnejším 

problémom neudržateľný stav nášho školstva. V prípade 

vysokého školstva ma vždy znepokojovali medializované 

informácie o zakladaní ďalších a ďalších, nových 

„vidieckych“ vysokých škôl na našom malom Slovensku. 

Nemáme dostatok skutočných učiteľov – pred ktorými 

sa hlboko skláňam – a ktorí vytrvali a zostali učiť 

na vysokých školách! Podľa môjho názoru by sme 

všetky kapacity – ľudské i materiálne – mali sústrediť 

na pár skutočne kvalitných vysokých škôl s tradíciou 

a snažiť sa o kvalitu a nie produkovať podpriemernú 

„kvantitu“. Veľmi držím palce iniciatívam Teach for 

Slovakia Stanislava Boledovica, spoločnosti LEAF alebo 

Maxman, ktoré majú neuveriteľne nadšenie vylepšiť 

slovenský edukačný systém a v porovnaní s vládnymi 

úradníkmi, majú aj modernú a zmysluplnú stratégiu 

zameranú dlhodobo so štrukturálnymi riešeniami. 

Pracujete v nadnárodnej spoločnosti, ktorá 

je určite ovplyvňovaná základmi riadenia 

zo zahraničia. Dostávajú sa do oblasti 

riadenia ľudských zdrojov na Slovensku 

globálne trendy viac ako pred pár rokmi? 

Celkom určite. V nadnárodných spoločnostiach 

ako je HEINEKEN sa do oblasti riadenia ľudských 

zdrojov dostávajú čoraz viac globálne trendy a veľmi 

záleží na globálnej kultúre danej spoločnosti – akým 

spôsobom tieto trendy implementuje, aby si zachovala 

svoju jedinečnosť a výnimočnosť. 

Spoločnosť Heineken a riadenie ľudských 

zdrojov. V oblasti riadenia ľudských zdrojov 

ste získali už niekoľko ocenení. Myslíte 

si, že dostatočný priestor pre riadenie 

ľudských zdrojov je kľúčom k úspechu 

každej firmy? Je firma, ktorá dbá o zdravie 

a spokojnosť svojich zamestnancov 

vnímaná pozitívnejšie či už zvnútra alebo 

zvonku? 

V HEINEKEN Slovensko sme presvedčení, že firma, 

ktorá dbá na kultúru a pozitívnu atmosféru, spokojnosť 

a zdravie svojich zamestnancov, je nielen pozitívne 

vnímaná zvnútra i zvonku, ale celkom určite sa 

to prejavuje aj na jej hospodárskych výsledkoch. 

Na „papieri“ je možné vytvoriť fantastickú stratégiu 

pre akúkoľvek spoločnosť – v tom sú obyčajne veľmi 

produktívni manažéri s vysokým IQ. Ani tá najlepšia 

a sofistikovaná stratégia sa nepretaví do konečných 

výsledkov spoločnosti, pokiaľ sa nepodarí vytvoriť 

cielene pozitívnu, víťaznú kultúru v spoločnosti. Dokážu 

to obyčajne charizmatickí lídri s vysokým emočným 

kvocientom, a to platí v biznise, športe, či v akejkoľvek 

inej ľudskej činnosti. 

Zhovárala sa Marianna Cabalová

>

>

>
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O konfliktoch existuje množstvo 

mýtov - týkajú sa riešenia 

konfliktov, prejavov konfliktov, 

ich výskytu. Osobitnú kapitolu 

mýtov tvorí mýtus o „všeobecnej 

užitočnosti konfliktov 

v manažmente“. Manažérski experti 

unisono tvrdia, že konflikt v práci 

je užitočný, pretože „posúva veci 

dopredu“ a situácia sa vyriešením 

konfliktu zlepší. Manažérski 

praktici sa tvária rezervovane, 

pozerajúc na takéto tvrdenia 

s pochybnosťami. Ich skúsenosti 

totižto ukazujú, že veci sa nemajú 

celkom tak... Konflikt mnohokrát 

prácu brzdí, znižuje efektívnosť 

riešenia problémov, ba dokonca 

znemožňuje vyriešenie úlohy, napr. 

v projektových tímoch. Čiastočnou 

pravdou je len druhá časť tvrdenia 

– vyriešením konfliktu sa situácia 

spravidla (čiže nie vždy) zlepší.

AKO VZNIKOL TENTO MýTUS?

V riešení problémov, pri rozhodovaní o prijatí 

alternatív riešenia, vznikali konflikty, pretože na riešenie 

problému existovali rôzne názory. Ak sa diskusia 

v tíme udrží v racionálnej a pozitívnej rovine, dochádza 

k dohode o riešení. Výsledkom je „zbavenie sa“ 

problému, čo mnohokrát znamená priamy ekonomický 

profit. Často je toto riešenie inovatívne, čo sa tiež vždy 

pozitívne prejaví v ekonomických výsledkoch. 

Tvrdenie je teda pravdivé za podmienky, že ide 

o racionálny, názorový konflikt, ktorý sa aj v tejto 

racionálnej rovine udrží. Akonáhle však tím nedokáže 

udržať konflikt v racionálnych medziach, pretože 

prerastie do vzťahového konfliktu, dochádza k stratám 

času, vyčerpávajúcim diskusiám, ktoré nikam nevedú. 

Manažérski experti majú teda pravdu v prípadoch, kedy 

ide o názorové konflikty.

V prípadoch emočných konfliktov (postojových, 

hodnotových, osobných, statusových a konfliktov 

záujmov) to tak nie je. Tieto konflikty ničia výkonnosť 

tímu, otravujú atmosféru, a tým znechucujú ľuďom 

prácu. Každý manažér by mal v týchto prípadoch 

okamžite zasiahnuť a eliminovať takýto konflikt, pravda 

pokiaľ on sám nie je iniciátorom konfliktu... Takýto 

vzťahový konflikt sa vyznačuje nasledovnými znakmi:

•  Zdrojom konfliktu sú emócie – napr. žiarlivosť, 

neuspokojené ambície, nedostatočná schopnosť 

akceptovať druhého, nedostatok tolerancie, 

tvrdohlavosť, neschopnosť kooperovať, pocit 

ohrozenia z nových nárokov na prácu.

•  Iniciačnou osobou je často niekto, koho ambície 

nezodpovedajú jeho schopnostiam. Často ide 

Mýtus  
o konfliktoch 
v práci

PhDr. Mojmír Kališ, PhD.
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o zakomplexovanú osobu s nedostatočnou 

sebareflexiou, prípadne o narcistickú či 

psychopatickú osobu.

•  Strany v konflikte majú tendenciu sa napádať 

rôznymi spôsobmi, aby dehonestovali a porazili 

súpera. Stáva sa, že siahajú po súdnych žalobách, 

udaniach. Začínajú donášať na súpera.

•  Strany v konflikte, osobitne iniciačná osoba, majú 

tendenciu získavať na svoju stranu kolegov často 

nevyberavými manipuláciami. Stretli sme sa napr. 

s „petíciou“ proti kolegyni, na ktorú služobne 

staršia spolupracovníčka žiarlila hlavne kvôli jej 

šikovnosti a atraktívnejšiemu vzhľadu...

•  Ako zdroj konfliktu sa vždy uvádzajú zástupné 

dôvody, ktoré na prvý pohľad vyzerajú veľmi 

dôveryhodne a najčastejšie sú z oblasti komunikácie 

a výkonnosti - „nekomunikuje“, nedáva informácie, 

nerobí dobre, ulieva sa a pod. Nepatrí sa predsa 

povedať, že tej osobe závidím...

AKO Z TOHO VON 

Vzťahové konflikty sú „mlynským kameňom na krku 

výkonnosti“ ľudí. Naopak názorové konflikty udržané 

v racionálnej línii sú povzbudením pre výkonnosť. 

To sú základné východiská v manažérskom pohľade 

na konflikt.

Pri riešení musíme vychádzať z príčiny – v prípade 

vzťahových konfliktov ide vždy o prejav slabého 

riadenia, ktoré sa neopiera o silné etické normy. 

Príklad zo života: v extrémnom prípade ide o prípad 

zahraničného manažéra vo veľkej firme (finančnej), 

ktorý chodil do práce po obede, spomedzi 

podriadených mal milenku, nestaral sa o prácu, 

zato dokázal šikanovať... Mal svojich obľúbencov 

a neobľúbencov podľa známeho Caesarovho „Divide 

et Impera“. Vyvolával strach, odpor, znechutenie 

a pohŕdanie. Podriadení sa správali k nemu rôzne. 

Od „vlichocovania“ sa favoritov až po zjavnú 

rezervovanosť neobľúbených. Dôsledkom boli, 

samozrejme, napätia medzi podriadenými. 

Prvou podmienkou pre vyhnutie sa vzťahovým 

konfliktom je preto nastavenie pravidiel riadenia a etika 

riadenia.

Druhou podmienkou je vedieť eliminovať emočný 

konflikt hneď na začiatku. To je umenie „sui generis“.

Treťou podmienkou je nepustiť konfliktných jedincov 

do firmy...

Aby názorové konflikty boli soľou výkonnosti, 

je potrebné, aby manažér bol schopný a ochotný 

posilňovať názorové rozdiely. Druhou úlohou vedúceho 

akéhokoľvek tímu je potom udržať diskusiu o probléme 

vo vecnej rovine. 

Riešenie konfliktov je v manažmente doslova 

umením, ktoré sa dá naučiť. V našej praxi sme našli 

veľmi málo manažérov, ktorí majú „od prírody“ talent 

účinne riešiť konflikty – my ostatní sa to musíme učiť. 

Prvou kapitolou akéhokoľvek školenia o konfliktoch by 

mala byť téma o tom, aký druh konfliktu vlastne máme 

pred očami. A následne ako ho riešiť.

Mýtus  
o konfliktoch 
v práci
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Z vlastných „nákupných“ zážitkov si 
môžeme potvrdiť, že kvalita čerstvých 
potravín je zásadná pre spokojnosť 
s nákupom. Môžeme nakupovať 
v akokoľvek krásnej predajni, pokiaľ vám 
však ponúkne nahnité ovocie a zeleninu, 
nič dobré si o nich nepomyslíme. Aké 
atribúty má moderný predaj čerstvého 
tovaru, v našom prípade ovocia 
a zeleniny?

Dobrá kvalita
V každom prípade musí dobrý predajca 
zabudnúť na mixovanie podradných 
polozhnitých kusov s prvotriednymi 

kusmi len preto, „aby sa to predalo“. 
Dobrá kvalita sa predáva za štandardnú 
cenu. Pokiaľ má obchodník ponúkať 
druhú akosť, je vhodné ju umiestniť 
mimo miesta, na ktoré zákazníkovi 
padne zrak ako na prvé. „Výstavka“ 
druhej triedy by pokazila dojem a chuť aj 
na tovar dobrej kvality.

Skvelá prezentácia
V oblasti prezentácie ovocia a zeleniny 
vynikajú ázijskí stánkari a majitelia 
večierok v západných mestách. Veď 
možno aj vy na dovolenke obdivujete 
pyramídy krásnych jabĺk či pomarančov. 
Celý deň ich obchádzajú a vyberajú 
nedokonalé kusy, ktoré by kazili dojem 
a navyše by sa z nich šírila hniloba. Často 
svoje „exponáty“ postrekujú vodnou 
hmlou, aby malo krásny lesk a vydržalo 
dlhšie čerstvé, hlavne v teplom počasí. 
V našich podmienkach, kde pracovníci 
svoje predajne nevlastnia a majú často 
len minimálnu mzdu, nemajú chuť 
príliš sa starať o každý kúsok ovocia či 
zeleniny, ktorý majú v predajni. 
Aby čerstvý tovar dobre vypadal, vykladá 
sa z transportných prepraviek. Aj keď 
je to menej pohodlné pre personál, 
plastová prepravka nevzbudí 
u zákazníkov chuť odísť s plnými rukami. 
Pokiaľ je chuť, s trochou fantázie je 
možné vyložiť tovar na umelú trávu, 
suchú slamu, palmové či banánové listy, 
a pult s ovocím a zeleninou hneď vyzerá 
inak. 

Dostatok svetla
Hlavne ovociu svedčí dobré nasvietenie. 
Nenechávajte svoj čerstvý tovar krčiť sa 
v tmavom kúte predajne, ale nasvieťte 
ho bodovými svetlami. O lesku vedia 

svoje napríklad rakúski ovocinári, ktorí 
na niektoré drahšie odrody jabĺk aplikujú 
vrstvu lesku. Pri nasvietení vyzerá takéto 
ovocie čerstvé a svieže. 

Niečo navyše
Cross-sell je slovo, ktoré si obľúbili najmä 
mobilní operátori a finančné inštitúcie, 
ktorí nám k základnej ponuke tlačia 
ešte iné produkty, ktoré vždy nesúvisia 
s hlavným produktom, ktorý si kupujete. 
Ale aj v bežnej predajni potravín má 
tzv. krížový predaj svoje miesto. Osobne 
som zažil napríklad v nemeckom Kolíne 
nad Rýnom malú predajničku ovocia 
a zeleniny v centre mesta, ktorá nemohla 
mať veľké obraty, už len vzhľadom 
k veľkej konkurencii a malej predajnej 
ploche. Majiteľ však mal v predajni 
odšťavovače, a na počkanie vám 
z vybraného ovocia vyrobil osviežujúci 
džús. S minimálnymi nákladmi a veľmi 
štedrou maržou.
Hľadajte ďalšie možnosti, ako 
k čerstvému tovaru predať niečo iné. Čo 
tak prútený piknikový košík? Alebo ho 
predávajte rovno naplnený, so základom 
pre prípravu romantických raňajok 
v tráve. 
Alebo predávajte predpripravené balíky 
ovocia pre prípravu džúsov doma, spolu 
s krátkou brožúrou, ktorá odporučí 
vhodné kombinácie ovocia, povie viac 
o kalóriách a množstve vitamínov. 
Predávate prezrelé ovocie? Pridajte aj 
silikónové formy pre prípravu sorbetu, 
do ktorých nalejete šťavu vylisovanú 
z ovocia a zamrazíte. Možností je 
neskutočne veľa, stačí popustiť fantáziu.

Tomáš Jaroš, redaktor ProgressLetter  

Kanadská agentúra Nolin BBDO zvládla 
takmer nemožné - vniesť kreativitu 
a neošúchané riešenie do každodenného 
produktu - mlieka - a dala mu skutočne 
novú dimenziu.

Kampaň si objednala Únia producentov 
mlieka v Quebecu, a gigantické 
krabice mlieka ozdobili niekoľko 
najfrekventovanejších zastávok 
v Montreale a Quebecu. Aj napriek 
ich malému počtu vzbudili veľký ohlas 
u okoloidúcich a aj v miestnej tlači, ktorá 
im venovala bezplatnú publicitu.
Zmieňovaná únia pripravuje kampane 
iba raz za približne päť rokov, no vždy 
majú veľký úspech, pretože vyvolávajú 
v zákazníkoch nostalgiu.

V roku 1976 sa Únia zameriavala 
na skupinu 13-18 ročných, ktorým 
vysvetľovala, že mlieko nie je len 
pre malé deti. Časom sa cieľová skupina 
posunula a v súčasnosti sa zameriavajú 
na skupinu 19 - 29 rokov pre ich vlastnú 
konzumáciu.

Naviac,  slogan “Mlieko - prírodný zdroj 
pohodlia” pripomína príjemné zážitky, 
ktoré máme spojené s konzumáciou 
mlieka. Nepijeme ho totiž počas 
hektických hodín dňa, ale skôr si ho 
vychutnávame vo chvíľach, keď si naň 
vieme urobiť čas.

red.

Aj mlieko je 
možné brať vážne

Na predaj 
potravín 
s rozumom 
aj emóciami

Myšlienka na záver

Úspech je zlý učiteľ. Zvádza múdrych ľudí myslieť si, že nemôžu prehrať.

Bill Gates

?
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i Kto bol najlepší spíker konferencie? Ktorá prednáška sa vám pozdávala najviac? Aká téma by vás 
zaujímala na budúcej konferencii? Čo odporúčate na zlepšenie úrovne konferencie v budúcnosti?
Budeme vám vďačný, ak sa so svojimi poznámkami a inšpiráciami o budúcej konferencie Agroprogress podelíte 
aj s nami a zašlete nám ich na adresu veldan@veldan.sk. Sledujte stránku www.agroprogress.sk, kde budú publikované 
všetky vystúpenia, informácie a fotogaléria z dnešnej konferencie.
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Skúsenosti od roku 1995.
S úspechom.

Od roku 1995 sme urobili viac, než len prečítali tieto knihy.

Radíme  rmám, ako robiť biznis lepšie.
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