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1. BLOK / Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje zásadné zmeny   

gabriel Csicsai – štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sr -  Plánované zmeny v slovenskom poľnohospodárstve

philipp Horsch – konateľ spoločnosti HorScH Maschinen GmbH - Vízia svetového poľnohospodárstva - Kam smeruje poľnohospodárska 
prvovýroba?

roman serenčéš - generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPrV Sr – Možnosti rozvoja slovenského vidieka 
a poľnohospodárskej výroby

Milan semančík – predseda SPPK – Potrebné zmeny v sektore z pohľadu SPPK

DiSKUSia

2. BLOK /  finančné hľadisko, ekonomika poľnohospodárskeho podniku a odvetvia, riadenie    
rizík pre prítomnosť a budúcnosť poľnohospodárstva

emil Macho – generálny riaditeľ agropodnik a. s. Trnava – Trend vývoja trhu komodít vo svete a jeho dopad na slovenskú poľnohospodársku 
prvovýrobu.

Marián Varga – predseda ovocinárskej únie Sr - Prečo má slovenská vláda iný prístup k slovenským ovocinárom a vinohradníkom 
pri náhradách škôd za vymrznuté sady a vinohrady ako okolité štáty?

Viera Tóthová – riaditeľka renoMia aGro pre Slovensko - riadenie rizík - nástroje na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských farmárov.

Moderovaná diskusia na tému Mikroekonomické a makroekonomické predpoklady úspešného finančného riadenia rezortu 
a podniku poľnohospodárskej výroby v podmienkach globálneho trhu a ekonomických pravidiel spoločnej poľnohospodárskej 
politiky eÚ – gabriel Csiscai – štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sr, radovan Mik – Tatrabanka a. s., 
Jaromír Matoušek – Unicredit Bank Slovakia a. s., Viera Tóthová – renoMia aGro pre Slovensko, emil Macho – generálny riaditeľ 
agropodnik a. s. Trnava, Marián Varga – predseda ovocinárskej únie Sr.

DiSKUSia

3. BLOK /  Zákon o pôde po dvoch rokoch od prijatia – komu vyhovuje a aké sú dopady jeho 
uplatňovania v praxi?

Jan Štefl – podpredseda asociace soukromého zemědělství Čr 

Jaroslav puškáč - generálny riaditeľ sekcie legislatívy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sr                      

pavol Vargaeštok - advokát kancelárie Slamka & Partners - Praktické skúsenosti s aplikáciou Zákona o pôde po dvoch rokoch od jeho prijatia.

Janka Leitnerová - Vidiecka platforma -  Skúsenosti s prípravou Ústavného zákona o pôde z pohľadu členov združenia Slovenská vidiecka 
platforma a v zmysle požiadaviek legislatívy eÚ 

DiSKUSia   

Záver konferencie

Konferencia prináša názory slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu 
pôdohospodárstva a výroby potravín v kontexte vývoja na spoločnom trhu eÚ, susedných krajín ako aj 
pod vplyvom pôsobenia rizík a nových technológií.

9:00 – 10:40

11:00 – 12:40

14:00 – 15:40
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telekomunikačné 
nápady pre podnikanie

internetové pripojenie, 

dátové a hlasové služby, 

kontrola a monitoring, 

služby data centra 
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Odvetvie sa dlhodobo borí s obrovskými problémami, 
nie len ekonomického, ale aj imidžového charakteru. 
Poľnohospodárstvo, ktoré storočia dávalo obživu celému 
národu, zamestnávalo desaťtisíce obyvateľov krajiny, 
má svoju výrobno‑technickú, vedeckú aj vzdelávaciu 
základňu. Žiaľ, postupne sa stáva vydedencom, hoci by 
si zaslúžilo byť hybnou pákou rozvoja vidieka, na ktorom 
žije väčšina našich obyvateľov. Poľnohospodári sa svojou 
činnosťou starajú o obnovu prírodných zdrojov. Sú 
významným stabilizačným prvkom v sociálnej oblasti 
a zabezpečovaní zamestnanosti na vidieku, najdôležitejším 
producentom  surovín potrebných na zabezpečenie 
potravinovej sebestačnosti a rozhodujúcimi užívateľmi 
poľnohospodárskej pôdy. 

Obdivujeme farmy a farmárčenie v Rakúsku, Švajčiarsku 
alebo Taliansku. Prečo to na Slovensku škrípe?  

Jaromír Matoušek, vedúci oddelenia financovania 
agrobiznisu UniCredit Bank, to výstižne vyjadril v rámci 
stretnutia klubu poľnohospodárskych odborníkov 
Agroprogress: „Keď niečo nefunguje v agrorezorte, 
hľadajú sa predovšetkým vonkajší nepriatelia, vonkajšie 
vplyvy, vonkajšie zdroje. To sa tomuto odvetviu stalo 
vlastným. 90 percent tém za posledné obdobie sú témy 
alokácia priamych dotácií, alokácie PRV, nedostatku 
externých finančných zdrojov.“ Problémom odvetvia 
poľnohospodárstva sú však aj vážne vnútorné problémy 
v časti podnikov vo vertikálach, malá odhodlanosť ísť 
dopredu a podobne. Väčšinou ale ako dôsledok nesprávne 
nastavených nástrojov, nesprávne formulovaných 
súvisiacich politík. 

Čo sa udialo za ostatných desať rokov v slovenskom 
poľnohospodárstve? 

V súlade so svetovými trendmi významne sa znížila 
zamestnanosť. Odvetvie ako také starne a mladých 
odborníkov, ktorí by odchádzajúcu generáciu nahrádzali 
akosi nie je dostatok. Nových adeptov pôdohospodárstvo 
neláka. Odvetvie však aj znížilo svoj ekonomický potenciál 
a významne obmedzilo niektoré výroby, ktoré boli 
dominantné a neodmysliteľne späté s vidiekom. Tým 
pádom obmedzilo a možno až stratilo svoje postavenie 
na vidieku z hľadiska ekonomických  aj spoločenských 
aktivít  viazaných na poľnohospodárstvo. V súčasnosti už 
nevyužíva optimálne prírodné zdroje a pribúdajú podniky, 
v ktorých nie je súčasná štruktúra podnikania trvalo 
udržateľná.

Nástroje, ktoré sa následne a dlhodobo aplikujú 
sú nastavené nesprávne, resp. s nízkou účinnosťou 
a často sú aj nedostatočne finančne, či legislatívne 
podporované. Zostávajú tak hlavne podnikové stratégie 
zamerané na udržateľnosť majetku a ekonomickej 
stability. Tieto sú však pragmatické a neobsahujú riešenie 
makroekonomických cieľov a globálnej hospodárskej 
politiky štátu v odvetví. Odvetviu pôdohospodárstva 
chýba doktrína, vízia a stanovenie priorít, ktoré by 
z poľnohospodárstva opäť začali robiť odvetvie atraktívne 
a žiadané. Odvetvie, ktoré dáva ľuďom istoty práce 
a obživy, zabezpečí Slovensku potravinovú sebestačnosť. 
Takéto odvetvie bude potom dôležité a je aj ako dôležité 
vnímané. 

Marian Hains,
riaditeľ vydavateľstva VELDAN

Editoriál

Chýba doktrína, vízia a stanovenie 
priorít
 
Môže byť pôdohospodárstvo sexi? Nad touto 
otázkou sme sa zamýšľali pred rokom. Dnes sú 
pred nami oveľa zásadnejšie otázky. Chceme vôbec 
vlastné poľnohospodárstvo? Aké zmeny je nutné 
bezpodmienečne zrealizovať na prospech fungovania 
rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR?
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Naša anketa
Chce Slovensko vlastné 
poľnohospodárstvo? 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že organizátori konferencie AGROPROGRESS 2016 voľbou 
témy „Chce Slovensko vlastné poľnohospodárstvo?“ akoby chceli navodiť konfrontačný 
tón. Našťastie, je to len prvý dojem. Zameranie vystúpení odborníkov z agrorezortu 
sľubuje pravý opak. Predovšetkým pôjde o spoločné hľadanie východísk a mobilizáciu 
odvetvia poľnohospodárstva na ceste k jeho skvalitneniu. Prinášame niektoré postrehy 
a osobné názory tých, ktorí sa aktívne zapojili do našej ankety spoločného hľadania cesty 
vedúcej k zachovaniu slovenského poľnohospodárstva a jeho ďalšieho progresívneho 
rozvoja.

1.  Aké opatrenia je dôležité zrealizovať 
v poľnohospodárskych podnikoch? 

2.  Čo považujú poľnohospodári 
za najdôležitejšie v ich podpore zo strany 
rezortu pôdohospodárstva? 

3.  Ktoré faktory majú negatívny vplyv 
na hospodárenie podnikov prvovýroby? 

4.  Zastavíme pokračujúce znižovanie 
ekonomických výsledkov rezortu a jeho 
potenciálu?

5.  Ktoré priority by mali byť 
základom novej vízie slovenského 
poľnohospodárstva?

6.  Aké kroky ministerstva 
pôdohospodárstva by boli 
pozitívnou zmenou a viedli by 
k lepším ekonomickým výsledkom 
a ku skutočnej podpore podnikateľov 
v poľnohospodárskej prvovýrobe?  

7.  Kde a čím je potrebné začať, aby sa 
proces pozitívnych zmien v agrozezorte 
úspešne naštartoval a slovenské 
poľnohospodárstvo bolo moderným 
odvetvím, atraktívnym aj pre mladých 
odborníkov?

Peter Baco,
bývalý minister 
pôdohospodárstva  

Marián Varga,  
predseda Ovocinárskej únie SR

Vladimír Chovan, bývalý 
minister pôdohospodárstva 
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Opatrenia, ktoré je dôležité 
realizovať v agrorezorte 

Milan Semančík, predseda SPPK: 
Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje zmeny, 

a to správne cielené. Pokiaľ chceme, aby slovenskí 
poľnohospodári a potravinári boli konkurencie schopní, 
musíme im vytvoriť také podmienky na podnikanie, 
ktoré budú  porovnateľné s okolitými krajinami. 
Teda treba už teraz pracovať na zmene Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, ktorá bude platiť od roku 
2020. Súčasná Spoločná poľnohospodárska politika 
totiž nemotivuje ľudí, aby vyrábali a vytvárali pridanú 
hodnotu, a tým pádom aj zvyšovali zamestnanosť 
na vidieku. 

V rámci našich podnikov je žiaduce, aby sa viac 
pracovalo na inováciách. Firmy potrebujú rozvíjať 
výrobu, zavádzať nové inovačné technológie, ktoré 
intenzívne prenikajú aj do poľnohospodárstva 
a potravinárstva. Dlhodobo hovoríme aj o tom, že 
treba rozvíjať aj živočíšnu a špecializovanú rastlinnú 
výrobu. Rovnako sa ukazuje, že v súčasnej dobe 
nízkych nákupných cien sa naši prvovýrobcovia musia 
spájať do silných odbytových združení, vďaka ktorým 
si môžu zabezpečiť lepšie podmienky pri nákupe 
vstupov do výroby a taktiež aj pri predaji svojich 
výrobkov. A v neposlednom rade potrebujeme omladiť 
agropotravinársky sektor a na to potrebujeme prilákať 
mladých ľudí na vidiek, do fariem a potravinárskych 
podnikov.

Július Varga, vedúci obchodného tímu ASRA s. r. o.:
 V rastlinnej výrobe prijať úsporné  opatrenia 

(znižovanie nákladov vo výrobe – zaviesť moderné 
technológie – používať lacnejšie  POR), efektívnejšie 
využívať „úrodový“ potenciál osív  (nie vždy najdrahšie 
osivo je najlepšie), hnojivá nahnojiť na základe pôdnych 
analýz – presne dodať, čo tam chýba (pozitívny príklad 
– Agro Divízia Selice ...), už  existujú miešiarne hnojív,  
ktoré vedia vyrobiť kombinované hnojivá na „mieru“.

Pavol Petrák,  
Generali poisťovňa, s. r. o., Underwriter - 
poľnohospodárske poistenie:

 Za dôležité považujeme spoločný postup 
jednotlivých pestovateľov a chovateľov pri prezentácii 
slovenských produktov u širokej verejnosti na Slovensku 
a v zahraničí.

Marián Varga,  
predseda Ovocinárskej únie SR:

Dotačná politika okrem pozitívnych prvkov má aj 
negatívne následky. Omnoho priaznivejšie by bolo, 
ak by sa v poľnohospodárstve minimalizovali vonkajšie 
vplyvy a pomoc by sa presmerovala na nižšie daňové 
a odvodové zaťaženie. Dvojnásobne to platí, ak sa jedná 
o špeciálnu rastlinnú výrobu a teda aj ovocinárstvo. 
V dlhodobej koncepcii musí ovocinársky subjekt 
zvažovať, či bude investície vykonávať z vlastných 
zdrojov, alebo sa bude uchádzať aj o cudzie zdroje 
(bankový sektor, zahraničný kapitál). Skúsenosti 
z posledných 15 rokov ukazujú, že úspešné ovocinárske 
subjekty využívajú aj zahraničný kapitál, s ktorým 
prišli aj nové technológie pestovania. Tieto subjekty 
sú v online informačnom systéme a majú prístup 
k informáciám z celej Európy. Tieto informácie dávajú 
možnosti vstupovať na zahraničné európske trhy, 
a pritom si udržať dominantný vplyv na domácom trhu. 

Poľnohospodári očakávajú 
podporu od MPRV

Vladimír Chovan, bývalý minister 
pôdohospodárstva:

Sektory poľnohospodárskej výroby náročné na ľudské 
zdroje, či už priamo na výkon pracovných operácií alebo 
kvalifikovanosť a odbornosť pracovnej sily, pre svoju 
činnosť potrebujú predovšetkým dlhodobo stabilné 
podmienky a prostredie. Od vedenia rezortu, ktoré by 
malo mať záujem na zlepšení celkových ekonomických 
výsledkov, očakávam, že ich stabilitu zadefinuje.

Milan Semančík, 
predseda SPPK 

Ing. Dalibor Bán, riaditeľ AGRA 
poisťovňa, Österreichische Hagel-
versicherung – Versicherungsver-
ein auf Gegenseitigkeit, pobočka 
poisťovne z iného členského štátu

Július Varga, vedúci 
obchodného tímu ASRA s. r. o.
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Roman Serenčéš - generálny riaditeľ Sekcie 
rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR:

Z úrovne ministerstva ide najmä o nastavenie 
podpornej politiky, európske peniaze k nám 
prichádzajú aj s pravidlami, z ktorých niektoré majú 
dobrovoľný charakter, iné povinný. Záleží na členskej 
krajine, pre akú povolenú kombináciu sa rozhodne. 
I napriek tomu je vidieť, že výrazne deformujú 
rozhodovanie manažérov v ich záujme maximalizovať 
úžitok z nich. Príčinou môže byť nedostatočná analýza 
vplyvov vybraných európskych pravidiel na ekonomiku 
poľnohospodárskych podnikov, ktorá je spôsobená 
nekvalitnou a nekompletnou štatistikou 
v oblasti agropotravinárstva. Mnohé rozhodnutia sú 
na báze pocitov jednotlivých manažérov, ktoré potom 
presadzuje rozdrobená agropotravinárska 
samospráva. Táto bezúčelová a zle cielená 
podpora nepomáha napĺňať ciele podnikovej a ani 
rezortnej politiky. Agropotravinárska samospráva 
v spolupráci s ministerstvom by mohla zohrať väčšiu 
úlohu pri získavaní národných peňazí. Napr. II. 
pilier – rozvoj vidieka môže byť členskou krajinou 
spolufinancovaný v rozpätí 0 až 80 %. Niektoré členské 
krajiny využívajú svoju hospodársku silu a spolufinancujú 
európske peniaze v II. pilieri maximálnym percentom.  

Ďalšou pozitívnou aktivitou by mohlo byť 
vypracovanie zákona o poľnohospodárstve, ktorý 
SR nemá. Nemáme definovaného poľnohospodára, 
v tejto národnej legislatíve by sme mohli definovať 
rôzne iné podmienky, ako napr. sankciu za dvojitú 
deklaráciu a podobne. Prospechom pre všetkých 
podnikateľov, nielen tých na pôde, by bola reforma 
verejných financií, daní a odvodov. Ale tiež 
inštitucionálna reforma rezortu vrátane ministerstva.

Marián Varga,  
predseda Ovocinárskej únie SR:

Ak chceme byť v budúcnosti konkurencieschopní 
poľským a európskym ovocinárom, tak v špeciálnej 
výrobe musia byť prijaté špeciálne podmienky pre celý 
legislatívny proces, ktorý zastrešuje MPRV SR a vláda. 
Teda prijímať také zákony, ktoré nebudú slovenského 
poľnohospodára znevýhodňovať oproti európskemu 
poľnohospodárovi. 

Marián Kohút, Agrifarm, s. r. o. , 
predseda Turčianskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory:

Od rezortného ministerstva očakávame reálnu analýzu 
našich a konkurenčných podmienok na podnikanie. 
Tou by mala byť analýza vstupov do výroby a jednotlivé 
podpory sektorov vrátane skrytých podpôr v minimálne 
susedných a vybraných európskych a svetových krajinách. 
Potom by bolo nutné nastaviť podporný systém tak, aby 
bola naša produkcia konkurencieschopná. 

Faktory, ktoré majú negatívny 
vplyv na hospodárenie 

Milan Semančík, predseda SPPK:
Jedným z negatívnych faktorov, ktoré nepriaznivo 

ovplyvňujú podnikanie v poľnohospodárstve, sú 
nákupné ceny rozhodujúcich komodít. Zoberme si 
len príklad tohtoročnej žatvy, keď sme zaznamenali 
rekordnú úrodu hustosiatych obilnín, ale ceny, 
za ktoré v priemere predávali pestovatelia svoju úrodu 
odberateľom, boli oproti minulému roku nižšie cca 
o 20 ‑ 30 eur na tonu obilia. Dokonca podľa našich 
informácií z regiónov sme mali aj také subjekty, ktoré 
predávali obilie za ceny platiace pred dvadsiatimi rokmi, 
pričom vstupy sa za toto obdobie niekoľkonásobne 
zvýšili. Treba sa však na problém pozrieť aj z druhej 
strany – som totiž toho názoru, že poľnohospodár 
pri súčasnom trende vysokých úrod, a to nielen 
na Slovensku, musí inak premýšľať o speňažovaní svojej 
budúcej úrody. Je žiaduce, aby viac využíval hedžové 
fondy, aby zmenil pohľad na obchodovanie a časť svojej 
úrody zakontrahoval už v prvom kvartáli daného roka. 
Na makroúrovni považujem za negatívny vplyv fakt, že 
súčasné financovanie sektoru je veľmi poddimenzované. 
Ak chceme oživiť chátrajúcu živočíšnu výrobu, 
naštartovať špecializovanú rastlinnú výrobu – teda 
odvetvia, ktoré sú rozhodujúce pri zamestnávaní ľudí 
na vidieku, potrebujeme zvýšiť financovanie zo strany 
štátu, to je alfou a omegou prežitia slovenského 
poľnohospodárstva a potravinárstva, oživenia vidieka 
a zvýšenia sebestačnosti v základných komoditách.

Pavol Petrák, Generali 
poisťovňa, s. r. o., Underwriter - 
poľnohospodárske
poistenie

Roman Serenčéš,
generálny riaditeľ Sekcie 
rozvoja vidieka a priamych 
platieb MPRV SR

Marián Kohút, Agrifarm, 
s. r. o. , predseda Turčianskej 
poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory 
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Peter Baco, bývalý minister 
pôdohospodárstva:

Nekvalifikovanosť vlády vo všetkých fázach 
formovania agrárnej vízie, prípravy,  schvaľovania, 
monitorovania a aktualizácie nástrojov agrárnej 
politiky je hlavný dôvod zlého stavu. Je predsa 
proti ekonomickým zákonom očakávať rovnaký 
výsledok vo výkonnosti nášho poľnohospodárstva 
pri mnohonásobne nižšej štátnej pomoci a pri horších 
všetkých ekonomických, organizačných, legislatívnych  
a iných nástrojoch, ako majú konkurujúce štáty. 
Náhodilé ad hoc, neustále sa meniace ciele a  riešenia 
sú istá cesta do pekla. Panuje preto v odvetví atmosféra 
bezperspektívnosti.

Marián Kohút, Agrifarm, s. r. o. , 
predseda Turčianskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory:

 Cenové výkyvy komodít. Rast cien vstupov. 
Znížený dopyt po komoditách. Nedostatok 
kvalifikovanej pracovnej sily. Negatívna verejná 
mienka o poľnohospodároch, často označovaných 
ako požieračov peňazí daňových poplatníkov. 
Nedostatočné vlastnícke prepojenie vertikály prvovýroba 
– spracovanie – obchod. To všetko má negatívny vplyv 
na hodpodárenie. 

Dalibor Bán, riaditeľ AGRA poisťovňa, 
Österreichische Hagelversicherung – 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 
pobočka poisťovne z iného členského štátu:

Medzi faktory, ktoré majú negatívny vplyv 
na hospodárenie jednoznačne patria volatilita cien 
komodít, predaj resp. dopestovanie len komodít – 
polotovarov  bez pridanej hodnoty. V neposlednom 
rade, samozrejme, aj fakt, že poľnohospodárstvo je 
fabrika pod holým nebom. Hovorí sa, že v niektorých 
ročníkoch viac než 40 % výnosu závisí od priebehu 
počasia za uplynulú vegetáciu. Prostredníctvom aj dobre 
riešeného rizikového manažmentu, napríklad na mieru 
šitým poistením poľnohospodárskych rizík je možné 
aspoň sčasti tento vplyv minimalizovať.

Pavol Petrák, Generali poisťovňa, s. r. o., 
Underwriter - poľnohospodárske poistenie

Podnikom by pomohlo, ak by bola časť poistného 
pri plodinách a zvieratách refundovaná zo strany štátu, 
tak ako je to v okolitých krajinách.

Zastavíme znižovanie 
ekonomických výsledkov rezortu? 

Milan Semančík, predseda SPPK:
Fakt je ten, že kurz slovenského agropotravinárstva 

sa nevyvíja dobrým smerom. Problém 
na makroekonomickej úrovni sa týka trvalého 
znižovania objemu poľnohospodárskej výroby v SR. Ak 
porovnáme roky 1995 a 2014, tak sme zaznamenali 
pokles celkovej poľnohospodárskej produkcie o 12 %. 
O 73 % poklesla zamestnanosť v sektore, o 20 % 
výmera poľnohospodárskej pôdy, o polovicu sa znížili 
stavy hospodárskych zvierat, o 70 % chováme menej 
ošípaných, o 17 % zase menej hydiny. Vzniká škoda 
pre národné hospodárstvo, pretože sa nevyužívajú  
výrobné zdroje krajiny ‑ pôda, ľudia, stroje, hospodárske 
zvieratá. Čo potrebuje náš vidiek a poľnohospodárstvo? 
Potrebuje mať rovnaké podmienky na podnikanie, ako 
majú poľnohospodári minimálne v okolitých krajinách. 
Potrebujeme pracovať na zvýšení sebestačnosti 
v základných komoditách a naplniť tak štátom 
deklarovaný cieľ 80 percent. A rovnako potrebujeme 
aj šikovných a dravých agromanažérov, ktorí vedia 
reštrukturalizovať rastlinnú výrobu, nepestujú 
len obilniny, ale sa venujú aj špeciálnej rastlinnej 
výrobe, zamestnávajú ľudí v živočíšnej výrobe, majú 
diverzifikovanú výrobu, čím rozkladajú podnikateľské 
riziko. To, že sa to dá aj v časoch súčasného 
neradostného stavu slovenského poľnohospodárstva, 
potvrdzujú aj firmy, ktoré uspeli v aktuálnom ročníku 
súťaže TOP AGRO.

Vladimír Chovan, bývalý minister 
pôdohospodárstva:

Slovenské poľnohospodárstvo je bytostne závislé 
na zdrojoch zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky 
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EÚ, pretože na ekonomické riadenie rezortu podľa 
vzoru starých členských štátov predchádzajúce 
slovenské vlády rezignovali. V tomto rozpočtovom 
období sme boli svedkami bezprecedentného prístupu 
predchádzajúceho vedenia rezortu k rozpočtovým 
zdrojom rezortu. 80 percent investičných zdrojov 
sa poskytlo pár podnikateľom ochotným platiť 
vysoké provízie. Pritom v strednodobom pohľade 
sú práve investície určujúcim faktorom budúcej 
konkurencieschopnosti. Dnes môže Slovensko len 
operatívne hasiť najpálčivejšie problémy prichádzajúce 
z vonkajšieho prostredia.

Marián Varga, 
predseda Ovocinárskej únie SR:

Je potrebné nastaviť transparentné podmienky 
dotačnej podpory. Dotačnú podporu smerovať 
na rozvojové programy a nie na sanáciu strát. 
Zaviesť dlhodobé sledovanie a vyhodnocovanie 
všetkých dotácií a tie, ktoré nesplnia svoj účel, 
vrátiť späť do systému. Zvýšiť úroveň spoločenskej 
kontroly vynaložených dotačných prostriedkov ako aj 
kontrolných mechanizmov využitia ich účelu. Razantne 
postihovať akýkoľvek prejav korupcie a únik dotačných 
prostriedkov mimo ich účel. Úspešní ovocinári by mali 
mať minimálne 60 % svojej produkcie zabezpečené 
dodávateľsko‑odberateľskými vzťahmi a nespoliehať 
sa na to, že čo sa urodí, to sa aj predá. Práve takýto 
prístup najviac narušuje rovnováhu na trhu.  

Priority, ktoré by mali byť 
základom novej vízie 

Milan Semančík, predseda SPPK:
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska 

komora aktívne vstúpila do procesu príprav 
Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 
‑ 2020. Medzi naše priority patrí najmä reforma 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky v zmysle, aby 
bola jednoduchšia, aby motivovala najmä k produkcii 
špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby, aby nebola 
diskriminačná. Naďalej totiž pretrvávajú veľké rozdiely 
vo výške podpory na európskej a aj na národnej úrovni 
medzi poľnohospodármi a potravinármi tzv. starých 
a nových členských krajín EÚ.  

V tomto období sa opäť intenzívne začalo hovoriť 
o ochrane poľnohospodárskej pôdy pred zábermi 

cudzích štátnych príslušníkov a veľkých finančných 
skupín. Je našou povinnosťou, aby sme si do budúcnosti 
uchovali slovenskú pôdu pre naše budúce generácie. Aj 
preto by mala vláda podporovať hospodárne využívanie 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vytvárať 
podmienky na jeho ochranu pred neodôvodnenými 
zábermi na nepoľnohospodárske aktivity a hľadať ďalšie 
možnosti nákupu pôdy pre domácich poľnohospodárov. 

Medzi prioritu pre nás patrí aj vytváranie podmienok 
pre príchod mladých ľudí do agrosektora, keďže v ňom 
pracujú najmä vekovo starší zamestnanci. Podotýkam, 
že mladí odborne vyškolení ľudia nám chýbajú. 
Zo štatistík vyplýva, že v roku 2005 sa zvýšil priemerný 
vek zamestnancov na 44 rokov a v roku 2014 už 
dosiahol priemerný vek 46,6 rokov u žien a 46,8 rokov 
u mužov. Výrazne vzrástol podiel 55 ‑ 59‑ročných, a to 
z 15,1 % v roku 2008 na 19,2 % v roku 2013. 

Rovnako potrebujeme dlhodobé koncepčné riešenie 
zvýšenia potravinovej bezpečnosti SR a podielu 
slovenských potravinárskych výrobkov z domácich 
surovín na spotrebiteľskom trhu.

Peter Baco, bývalý minister 
pôdohospodárstva: 

Diametrálne sa líšiace agrárne politiky meniacich 
sa vlád SR nám môžu poskytnúť množstvo námetov 
na dobré riešenia pre dnešok a práve tak aj na 
riziká a na kroky, ktorým sa treba vyhnúť. Nemôže 
to fungovať ak jeden rok povieme, že si dovezieme 
lacné potraviny zo zahraničia a neskôr obviňujeme 
poľnohospodárov za to, že málo produkujú a musíme 
dovážať potraviny, raz ich obviňujeme za nízku 
produktivitu práce a o pár rokov im vyčítame, že 
zamestnávajú málo ľudí a hlavne stále ich politici tlačia 
do akejsi „reštrukturalizácie“ a pod.

Marián Varga,  
predseda Ovocinárskej únie SR:

Dôležité je zameranie legislatívy na podporu 
producentov hlavne v otázke zamestnávania. 
Vzhľadom k tomu, že ovocinárstvo patrí medzi 
špeciálne plodiny, vyžaduje si aj odlišné podmienky ako 
bežné poľnohospodárstvo. Ovocinárstvo je vyslovene 
postavené na ľudskej práci a v súčasnej dobe je 
konfrontované s výrazným nedostatkom pracovných 
síl v regiónoch. Aktuálne nastavenie legislatívy nie je 
v prospech ovocinárov. Ovocinár potrebuje zamestnať 
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Za príspevky do ankety všetkým ďakujeme, VELDAN 

v priemere jedného pracovníka na 1 produkčný ha. 
Hoci je na Slovensku evidovaných 7 500 ha ovocných 
sadov, z toho len 3 500 je produkčných. Znamená to, 
že v súčasnej dobe Slovensko zamestnáva cca 3 500 
pracovníkov v týchto sadoch. Potenciál Slovenska je mať 
5 000 až 6 000 ha produkčných sadov. Na Slovensku sa 
v posledných piatich rokoch dopestuje iba 30 % ovocia 
z celkovej spotreby a 70 % sa dováža z iných krajín. 
Podpora zakladania ovocných sadov musí byť zameraná 
pre také subjekty, ktoré vykazujú svoju úspešnosť 
v dopestovanom ovocí. Nemali by sa podporovať také 
subjekty, ktoré dlhodobo poberajú iba dotácie rôzneho 
charakteru, pričom neprodukujú takmer žiadne ovocie. 

Kroky ministerstva 
pôdohospodárstva, ktoré by  
boli pozitívnou zmenou  
a skutočnou podporou

Milan Semančík, predseda SPPK:
Pred nami je schvaľovanie budúcoročného štátneho 

rozpočtu. Prvotné informácie naznačujú mierne 
navýšenie kapitoly ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka. Pre nás je však rozhodujúce, aby 
sme vedeli, do ktorých oblastí pôjde viac finančných 
prostriedkov. Ak v budúcom roku podporíme práve 
citlivé komodity, špecializovanú rastlinnú výrobu, 
živočíšnu výrobu, tak budeme mať jasný signál, že 
prichádzajú pozitívne zmeny. Samozrejme, nielen 
tieto oblasti potrebujú finančnú injekciu. Hovoríme 
napríklad aj o potrebe úprav v rámci odvodovej politiky 
zamestnancov v agropotravinárstve, hovoríme o nových 
legislatívnych úpravách, ktoré by riešili nekalé obchodné 
praktiky. Problémových oblastí je veľmi veľa. Oceňujem 
ústretovosť zo strany vedenia MPRV SR riešiť nelichotivý 
stav slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva.

Vladimír Chovan, bývalý minister 
pôdohospodárstva:

Zavedenie vratiek spotrebnej dane na uhľovodíkové 
palivá v rastlinnej a živočíšnej výrobe, aktívna podpora 
exportu slovenských potravín na tretie trhy, dostatočná 
pomoc pri neadekvátnej rozkolísanosti cien komodít 
a riešení dopadov prírodných a živelných udalostí ako 
aj zníženie DHP na všetky potraviny. Ak by toto vláda 
urobila, dalo by sa uveriť tomu, že tvrdenia o dosiahnutí 
80 %‑tnej sebestačnosti do roku 2020 nie sú politickou 
demagógiou, ale politickým cieľom.

Marián Varga,  
predseda Ovocinárskej únie SR:

Vzdelávací proces je potrebné nastaviť tak, aby 
sa v ňom mohli vzdelávať aj cudzinci, ktorí zostanú 
pracovať v našich podnikoch. V súčasnej dobe 
podstatná časť absolventov odchádza pracovať mimo 
náš rezort a často aj mimo republiku. Ovocinárstvo 
je náročné na nové informácie, preto je potrebné 
vytvárať vzdelávací systém aj na úrovni odborných 
zväzov, ktorým zároveň je potrebné delegovať aj časť 
legislatívnej zodpovednosti a následne aj kontroly. 

Marián Kohút, Agrifarm, s. r. o. , 
predseda Turčianskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory:

Zvýšiť kontakt pracovníkov rezortu s terénom 
a ich legislatívnu aktivitu v prospech domácich 
výrobcov. Na základe reálnej analýzy stavu aktívne 
vstúpiť do obchodnej politiky. Navýšenie finančných 
prostriedkov, vytvorenie sektorových fondov ako 
doplnkové zdroje financovania.

Čím začať, aby naše poľnohospodárstvo 
bolo moderným odvetvím, atraktívnym 
aj pre mladých odborníkov?

Milan Semančík, predseda SPPK:
Opakujem, ak chceme úspešne naštartovať zmenu, 

potrebujeme mať rovnaké podmienky, za akých pracujú 
farmári okolitých štátov. Určite však treba povedať, že 
nemôžeme čakať rýchlu zmenu. Proces bude dlhodobý, 
určite bolestivý, ale ak sa oň nepokúsime, tak slovenský 
agrosektor sa ocitne na hranici svojej existencie. Veď 
si len zoberme, ako sa vyvíja zahraničný obchod 
s agrokomoditami. Od roku 1993 máme negatívnu 
obchodnú bilanciu. Kým v roku 1993 to bolo ‑ 0,14 
mld. eur, vlani sme zaznamenali najvyššie pasívne saldo 
vo výške 1,096 mld. eur. Ani čísla za prvý polrok tohto 
roka nehovoria o náprave, práve naopak, predikujú 
ešte vyššie záporné hodnoty ako vlani. Stali sme sa 
vývozcami suroviny, ktorú nám spracujú aj s pridanou 
hodnotou v inom štáte a naspäť už musíme dovážať 
hotové výrobky. To je stav, ktorý neprospieva ani 
poľnohospodárom, ani potravinárom a v konečnom 
dôsledku ani spotrebiteľom – hoci si to niektorí ešte 
stále neuvedomujú. 

A tu je preto namieste hovoriť aj o výchove 
spotrebiteľa, aby vedel, prečo je žiaduce nakupovať 
domáce potraviny, nie tisícky kilometrov dovážané 
v zmrazenom stave a v horšej kvalite.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 
momentálne vyhodnocuje 4. ročník celoslovenskej 
súťaže Hovorme o jedle. Žiaci základných škôl 
od 10. do 16. októbra diskutovali v škole o potravinách, 
maľovali o nich obrazy, písali eseje na témy, ktoré sme 
im z potravinárstva a potravinovej pyramídy zadali. 
Najúspešnejší žiaci získajú hodnotné ceny. Aj takýmto 
spôsobom vzdelávame mladých ľudí, našich budúcich 
spotrebiteľov v oblasti správnych stravovacích návykov či 
nákupného správania sa. 

Peter Baco, bývalý minister 
pôdohospodárstva:

V gescii SAPV treba tímovo opätovne (a aktuálne)  
spracovať získané skúsenosti, navrhnúť doktrinársku 
podobu Rozvojovej národnej agrárnej politiky SR 
a túto po prerokovaní na  príslušných úrovniach prijať 
ako ústavný zákon v NR SR. Politiku revitalizujúcu 
vidiek, politiku vychádzajúcu z potravinovej suverenity 
Slovenska, zabezpečujúcu potravinovú sebestačnosť 
SR, využívajúcu produkčný, environmentálny a kultúrny 
potenciál SR.
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Chceme slovenské 
poľnohospodárstvo?

Názory Miroslava Zsideka, riaditeľa 
M Agrokom s. r. o. Marcelová, konateľa 
a majiteľa spoločnosti, ktorá je zameraná 
na prvotnú klasickú rastlinnú výrobu 
na výmere cca 2 500 ha.

Aktuálne sa boríme s problémami, čo vlastne 
„ekonomicky“ pestovať, resp. ako využiť neefektívne 
kopcovité plochy na inú činnosť, povedzme 
na pestovanie krmovín pre živočíšnu výrobu. 

Pre koho? Je na to odbyt? 
Položili sme si otázky, keďže my živočíšnu výrobu 

nemáme. Pri podrobnej analýze by som v prvom rade 
začal so štatistikou o skutočnej spotrebe potravín 
slovenského pôvodu na Slovensku. 

K zisteniu týchto skutočností je však nevyhnutné, aby 
ten udaj bol pravdivý a reálny, pretože podľa môjho 
názoru sú uvádzané údaje o 40 ‑ 50 % skresľujúce. 
Určite je to možné vykázať reálne, len to chce tvrdý 
prístup v tejto veci, aj keď  zistený udaj bude, myslím si, 
odstrašujúcim a alarmujúcim signálom pre vypracovanie 
Jednotnej koncepcie za účelom zmeny tohto stavu!

Koncepciu by som založil na zmene návykov nášho 
obyvateľstva pri rozhodovaní o výbere potravín. 
Výchovu a tento náš nový „marketing“ treba začať 
už v základných školách. Na Slovensku je dlhodobo 
potravín prebytok a sortiment je až prehnane bohatý. 
Tieto fakty odučili v podstate už druhú generáciu 
od potreby selektovania, uvedomenia si, čo je zdravá 
a racionálna výživa, ako aj od odlišovania potravín podľa 
toho, či sú kvalitné alebo nekvalitné. Ideme nakupovať 
do veľkoobchodov v dobrej viere, že tam je všetko 
kvalitné a zdraviu neškodlivé, samozrejme, relatívne 
lacné.

V ľuďoch sa vytvoril základný automatický pocit 
bezpečia a síce, že potravín je dostatok, stačí len ísť 
do obchodu. Ďalej naša spoločnosť nechápe funkciu 
vidieka ako zdroja kvalitných potravín.

Neviem, či pri súčasných číslach a jednoznačných 
faktoch má význam hovoriť o téme „Pravé slovenské 
potraviny“, ktoré podporujú ekonomicky celý vidiek 
a zároveň sú zdrojom kvalitnej zdravej výživy. Mojím 

osobným názorom je, že určite to má význam.  
Dokonca už je to nevyhnutnosť.

Tento proces zmeny návykov nášho obyvateľstva je 
však dlhodobý. Možno bude trvať 10 až 15 rokov, a keď 
sa aj naštartuje, bude to náročný proces vyžadujúci 
trpezlivosť.

Medzitým treba súbežne naštartovať proces 
postupného informovania obyvateľstva o vybraných 
dovozových potravinách, o ich prepočte na jednotku 
ceny tzv. výživovej hodnoty. Nemýlime si to však 
s pojmom minimalizácie a úplného vylúčenia 
z jedálneho lístka.

Prízvukovať zdravú „slovenskú“ výživu ako 
prevenciu proti chorobám.

Typickým príkladom zlého chápania pojmov Nie 
a Minimum je z môjho pohľadu dnes tak ospevovaná 
téma cukor alebo bravčové mäso.

Ja mám na tieto fakty nasledovný názor a „vlastný 
marketing“:

V reštaurácii si určite dám radšej kvalitnú slovenskú 
bravčovú panenku ako brazílske kuracie prsia, a potom 
si dám palacinky alebo moje obľúbené Princezky.
Cukor do kávy by som si už možno nemal dať, ale dám 
si aj ten, ale len jedenkrát za deň! V podstate tu ide 
o skupinu aktívneho obyvateľstva, ktorých návyky sa 
správnym „marketingom“ tiež dajú ovplyvniť. Už bežne 
a verejne hovoríme o téme Coca‑Cola kvalita u nás 
a na „západe“. Vieme tieto fakty dokázať? Ak áno, tak 
prečo nestanovíme minimálne kvalitatívne požiadavky 
na zloženie podobných nápojov?

Ďalej prečo nestanovíme kritériá dovozu bravčového 
a kuracieho mäsa s dôrazom na podrobne kvalitatívne 
ukazovatele? Máme tieto sprísnené podmienky dovozu 
stanovené?

Vedia vôbec ľudia, čo by malo, a čo by nemalo 
obsahovať normálne bravčové a kuracie? Aké látky 
a prvky nie a ktoré áno?

 
Určite sa dajú prijať rôzne opatrenia aj 

pre uprednostnenie spotreby slovenskej zeleniny 
a ovocia. Veď kvalita dovozu je aj v tejto oblasti 
mnohokrát diskutabilná. Žiaľ, ľudia už nepoznajú 
správnu chuť zeleniny a ovocia...

 
Niektoré veci môžeme zmeniť aktuálne, hneď 

teraz. Ktoré? Možno som naznačil. Stačí preukázať 
ochotu a smelosť pred inštitúciou nazývanou EÚ. 
Radikálne opatrenia zákazu nekvalitných potravín sa 
dajú prijať okamžite! Stačí len definícia a ohraničenie, 
kedy potravina zapadá do kategórie NEKVALITA! 
Samozrejme, je pritom potrebná spomínaná ochota 
zmeniť niečo a byť „smelý“!

„Prízvukovať zdravú 
„slovenskú“ výživu ako 
prevenciu proti chorobám.“
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Bohužiaľ, na niektoré veci treba obdobie dlhšie. 

Ako som už spomínal, týka sa to aj zmeny návykov 
obyvateľov, ako aj pochopenia funkcie vidieka ako 
zdroja lokálnych zdravých potravín.

 
Ak dôjde k postupnému súbehu už spomenutých 

radikálnych opatrení a myšlienky„nového marketingu“ 
v podobe zmeny návykov a funkcie vidieka, tak áno 
môžeme mať skutočne slovenské poľnohospodárstvo!

Následne ak porastie spotreba skutočných 
slovenských (SK) potravín, môžeme sa zamýšľať 
nad rôznymi formami podpory a združovaním sa 
do rôznych odbytových organizácií.

 
Keď sa nám toto všetko aj podarí, vždy tu bude 

ešte otázka ceny. Slovenský zákazník zatiaľ pozerá 
na cenu a nie na kvalitu! Teda otázka ceny takto 
vyprodukovanej SK potraviny a ceny lacnejšej 
dovozovej, ale už spĺňajúcej nové, prísnejšie kritériá 
bude asi stále rezonovať. Myslím si však, že v tomto 

prípade už výrazné cenové rozdiely nemôžu byť. 
Možno by tomu dopomohlo aj úplné odstránenie DPH 
na základné potraviny.

Určite však tento proces „nového marketingu“ 
návyky mnohých ľudí zmení.

 
Ešte niekoľko myšlienok a faktov

V spoločnosti, ktorej som konateľom, prevádzkovali 
v minulosti živočíšnu výrobu. Pred likvidáciou som si 
postavil podnikateľskú otázku. Chceme produkovať 
pridanú hodnotu a zisk, alebo dotovať jednu činnosť 
druhou?

Vybral som si tvrdý biznis, pretože u mňa definícia 
podnikania je činnosť smerujúca k vytváraniu 
pozitívneho rozdielu medzi výnosmi a nákladmi.
V čase likvidácie som neveril systému a tomu, 
že v našich konkrétnych podmienkach môže byť 
živočíšna výroba zisková. Bola to síce jednoduchšia 
cesta, ale asi správna...

 
Aktuálne uvažujem o investícii do produkcie určitého 

typu mäsa, ale s finalizáciou, teda predajom už 
cez vlastné výrobky.
Musí to však aktuálny systém umožniť, zjednodušiť a nie 
naopak sťažovať!

Európska komisia po prvýkrát uznala, 
že posilnenie postavenia farmára je téma 
aj pre celoeurópsku exekutívu. Súčasťou 
tejto témy sú aj nekalé obchodné praktiky 
v potravinovom dodávateľskom reťazci.

Európska komisia zaradila prioritu slovenského 
predsedníctva v oblasti poľnohospodárstva – posilnenie 
postavenia poľnohospodárov v potravinovom 
dodávateľskom reťazci, do svojho pracovného 
programu na rok 2017. Súčasťou tejto témy je aj 
problém nekalých obchodných praktík, ktoré už 
dlhšiu dobu sužujú slovenských poľnohospodárov 
a potravinárov.

„Naším cieľom sú férové obchodné podmienky 
a správanie sa, na všetkých úrovniach potravinového 
dodávateľského reťazca. Vyhrali sme jednu bitku. 
Boj za slovenských, ale aj európskych farmárov 
a spracovateľov pokračuje,“ uviedla Gabriela 
Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR. Ide doslova o husársky kúsok slovenskej 
agrárnej diplomacie. Od malej stredoeurópskej 
krajiny ako je Slovensko, s relatívne malým sektorom 
poľnohospodárstva, pritom čakal takýto prelom len 
málokto. Je to totiž po prvýkrát, kedy EK formálne 
uznala, že tejto téme je potrebné venovať pozornosť. 
Roky ju ignorovala aj napriek tomu, že naprieč EÚ až 
20 členských štátov prijalo vnútroštátnu legislatívu, 
ktorá rieši obchodno‑dodávateľské vzťahy farmárov, 
spracovateľov a predajcov. Navyše Európsky parlament 
od roku 2009 prijal až päť rezolúcií volajúcich po riešení 
tohto problému.

Slovenský agrorezort so svojím tímom v Bruseli 
plánuje využiť zostávajúce obdobie predsedníctva 
na ešte silnejší tlak na exekutívu EÚ, aby čím skôr prišla 
s jednotným európskym riešením tohto problému 
a to harmonizovaním existujúcich podmienok v rámci 
vnútorného trhu EÚ. 

ts

Posilní sa postavenie  
farmára? 

„Slovenský zákazník 
zatiaľ pozerá na cenu a nie 
na kvalitu!“ 

Miroslav Zsidek, riaditeľ M Agrokom s. r. o., 
Marcelová
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PD Čachtice je jeden z mála poľnohospodárskych 
podnikov, ktoré má veľmi širokú škálu činností. 
V rastlinnej výrobe poľnej pestuje všetky plodiny, ktoré 
sa na Slovensku pestujú, okrem zemiakov. Vrátane osív, 
obilnín, strukovín a kukurice. Má aj špeciálnu rastlinnú 
výrobu, chmeľnice ‑ 32 ha, vinohrady ‑ 43 ha, sady – 
jablká, broskyne, hrušky, marhule – 50 ha.

Zdalo by sa, že tu musí byť pridaná hodnota. Žiaľ, 
na Slovensku to neplatí. Ekonomicky sa lepšie oplatí 
pestovať 3 plodiny, s menším počtom pracovníkov. 
Cítime preto potrebu znižovať portfólio činností a tým aj 
počet pracovníkov, zvyšuje sa pritom aj tlak na mzdy.

Sociálne cítenie nám to však nedovolí. V tomto 
prípade víťazí nad zdravým ekonomickým myslením.

Ekonomicky by sme boli ďalej, keby sme zrušili chov 
dojníc a pestovanie niektorých nezaujímavých plodín. 
Zaviesť automaty dojenia kráv, dať sady pod siete, 
vybudovať závlahy, nakúpiť novú technológiu, to sú 
opatrenia, ktoré by nám pomohli zlepšiť  ekonomiku. 

Žiaľ, slovenské poľnohospodárstvo je 
poddimenzované a keď prídeme na veľtrhy, vidíme, že 
čo všetko si nemôžeme dovoliť kúpiť. Od ministerstva 
by sme očakávali, aby nám vyjednalo aspoň také 
podmienky, ako majú okolité krajiny, napr. Poliaci.

Chceli by sme nižšiu DPH, neplatiť odvody 
za sezónnych pracovníkov, u dlhodobo nepracujúcich 
zrušiť daň zo mzdy, zaviesť zelenú naftu a vyššiu 
podporu do investícií. Poliaci majú na založenie sadu 
75 %‑ný priestor.

  
Negatívne faktory a očakávania

Za negatívne faktory v poľnohospodárstve 
považujeme najmä: dlhé vyhodnocovanie výziev žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja 
vidieka a s tým spojenú korupciu. Očakávame viac 
národných financií z národného rozpočtu. Napr. v ČR 
majú na 1 ha 60 eur a my len 6 eur, t.j. 10‑krát menej.

Zastaviť ekonomické znižovanie výsledkov nie je 
v moci slovenských poľnohospodárov. Dodávatelia 
aj odberatelia tvoria zisk, len v prvovýrobe zostáva 
strata. Nezmení sa to dovtedy, až keď títo zistia, 
že na Slovensku nebudú mať kam a komu predávať, 
ani od koho kupovať, ale to už bude neskoro.

Navrhujeme
•  Neplatiť podporu dlhodobo nezamestnaným počas 

sezónnych prác, aby mali motiváciu zamestnať sa 
/viď Rumunsko/. 

•  Za sezónnych pracovníkov neplatiť odvody tak, 
ako tomu bolo v minulosti. Zrušiť daň z pôdy, 
zrušiť v celej Európe plošné dotácie, lebo to 
kriví ekonomiku a podporuje korupciu. Vrátiť sa 
k zápornej dani.

Slovensko je malá krajina. Je to len jedno veľkomesto. 
Stačili by nám: jedna veľká mliekareň, jeden cukrovar, 
jeden mlyn, jeden veľkosklad ovocia a zeleniny, 
mäsokombinát, atď. Tie by vykúpili plánovane 
od slovenských poľnohospodárov za spravodlivé ceny 
všetku produkciu, moderným spôsobom spracovali 
a ponúkli obchodným reťazcom. Až keď reťazce 
od slovenských spracovateľov vykúpia maximum, potom 
by mohli nakupovať zo zahraničia. Ale tým sa vraciame 
k socializmu…

Na Slovensku neexistuje potravinová bezpečnosť, 
a týmto spôsobom by sa čiastočne zvýšila sebestačnosť 
Slovenska. Hrozí nám likvidácia pestovania jabĺk. 
V tomto roku poľskí pestovatelia jabĺk dopestovali 4,5 
mil. ton kvalitných jabĺk. 800 tisíc potrebujú pre svoju 
potrebu na domácom trhu, 1,2 mil. ton vyvezú do iných 
krajín, 1 mil. ton spracujú priemyselne a so zvyškom si 
nevedia dať rady. Preto ich dokážu doviesť na Slovensko 
za dampingové ceny. 

Prečo Poliaci dokážu vyrobiť tak lacné jablká? Poľský 
farmár má 5 % DPH, neplatí daň z pôdy, odvody 
za brigádnikov, pri založení sadu má 70 % podporu. 
Pre nás je to zatiaľ utópia.

O 5 rokov chcú Poliaci vďaka výhodným podmienkam 
dopestovať 10 miliónov ton jabĺk a budú najväčším 
producentom. A to len vďaka správnej ekonomickej 
podpore zo strany štátu. A podobné prípady sú aj 
v iných komoditách. Slovenské poľnohospodárstvo 
rokmi upadá, stáva sa menej atraktívnym pre mladých, 
a to aj pre jednoduchých ľudí. Nakoľko v minulosti mzdy 
v poľnohospodárstve kopírovali priemernú slovenskú 
mzdu, v súčasnosti sú hlboko poddimenzované. Preto je 
v tomto odvetví nedostatok pracovnej sily.

Slovenské 
poľnohospodárstvo  
je poddimenzované
Jozef Čarada,  
predseda PD Čachtice
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Roky sa vlády snažia uchopiť poľnohospodárstvo a agrokomplex ako jednotné 
odvetvie, kde je potrebné uplatňovať svoje ingerencie. V socializme mal štát 
nástroje plánovacie, finančné, mocenské, systémové, ktorými vedel odvetvie 
stabilizovať v samostatnom uzatvorenom trhovom prostredí. Po roku 1989 sa 
uzatvorený trh rozpadol a odvetvie sa dostalo do otvoreného trhového prostredia, 
ktoré malo krízový dopad na poľnohospodárov. Po roku 2004 sa muselo odvetvie 
a podniky podriadiť spoločnej poľnohospodárskej politike, ktorá žije svojimi 
vlastnými pravidlami bez ohľadu na potreby poľnohospodárov.

Odvetvie je pojem veľmi široký a nie je možné tento 
pojem obmedzovať iba na samotnú prvovýrobu. Odvetvie 
je súbor subjektov výroby, obchodu, služieb, samosprávy, 
exekutívy,  ktoré na seba trvalo pôsobia a dôsledky 
tohto pôsobenia sa prejavujú vo výsledkoch. V priebehu 
12 rokov spoločnej politiky EÚ sa navonok prejavovali 
predovšetkým otázky rozmeru prevádzkovej podpory, 
programov rozvoja vidieka, daňových odvodov, štátnej 
podpory, obmedzenia s presunmi poľnohospodárskej 
pôdy. Medzitým sa vyvíjala štruktúra agrokomplexu 
a poľnohospodárske podniky v tomto vývoji zohrali 
minimálnu úlohu. Minimálnu do tej miery, že nemali 
vôľu zúčastniť sa výstavby vertikál odvetvia a  možnosti 
prisvojenia pridanej hodnoty. Táto tendencia pretrváva 
i naďalej a je základným východiskom pre ďalší rozvoj.

Poľnohospodárstvo má v tomto smere jedinú 
vnútornú možnosť – znižovať náklady na svoju 
produkciu, optimalizovať náklady s cieľom trvalej 
udržateľnosti a očakávať, že spoločná poľnohospodárska 
politika EÚ bude distribuovať svoje zdroje na ten‑
ktorý poľnohospodársky podnik. Nakoniec v súčasnej 
poľnohospodárskej politike o nič iného nejde, iba o to, 
ako administratívne dodať finančné prostriedky podľa 
vopred napísaného kľúča priamo k poľnohospodárskemu 
podniku. To, že  používa spoločných algoritmov 
pre distribúciu k podnikom neznamená, že ide 
o spoločnú politiku.

Podobne je tomu i v štátnej poľnohospodárskej 
politike. Štát má v tomto smere pomerne zviazané ruky. 
Každá pomoc zo zdrojov štátu musí byť negociovaná 
s Európskou komisiou a je považovaná a priori 
za nelegitímnu pomoc v zmysle rovného prístupu 

ku zdrojom. Okrem toho je pomoc štátu významne 
ovplyvnená tým, že v minulom období sa znížila základňa 
pomoci a veľmi ťažko sa hľadajú rozpočtové zdroje. 
A návrat na ich pôvodnú hladinu sa zdá nereálny.

Výsledky poľnohospodárskych podnikov v období 
posledných rokov ukazujú, že výsledky hospodárenia, 
európskej a štátnej pomoci nezabránili eliminovať 
dôsledky klimatických, cenových rizík a veľká časť 
poľnohospodárskych podnikov sa nachádza v trvalo 
neudržateľnom režime, respektíve nemá zdroje sa ďalej 
rozvíjať v konkurenčnom prostredí.

Prax minulých12 rokov ukázala, že doterajšie postupy 
boli systémovo nedostatočné a nesprávne, pretože viedli 
k obmedzeniu niektorých výrob, regiónov.

Slovenské poľnohospodárske podniky potrebujú 
predovšetkým projekty, ktoré by ich oslovili, pridali sa 
k nim a participovali na nich:

•  Vypracovanie komplexných výrobne odbytových 
projektov ako spoločných projektov pripravených 
na MPRV SR za účasti samosprávy, odborníkov 
ministerstva, z praxe a predovšetkým VVZ / v tejto 
súvislosti zmeniť štruktúru MPRV SR smerom 
k projektovým pracoviskám a predovšetkým 
štruktúru VVZ a zameranie a zapojenie výskumných 
pracovísk do jednotlivých projektov. 

•  Štruktúru projektov zamerať vecne a komplexne tak, 
aby boli zaujímavé pre poľnohospodárov, ale i pre 
ďalšie články výrobnej vertikály, vrátane podpory 
odbytových kanálov, marketingu a zahraničných 
obchodných príležitostí.

Jaromír Matoušek, 
UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a. s

Poľnohospodári 
potrebujú 
projekty, ktoré 
by ich oslovili
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Vzhľadom na skutočnosť, že trh vo všeobecnosti, 
trh s prípravkami na ochranu rastlín (ďalej len 
POR) nevynímajúc, sa neustále vyvíja, je dôležité 
mapovať a sledovať očakávania a vývojové trendy, 
ako ich vnímajú manažéri prvovýrobcov – farmárov. 
Spoločnosť IMH spol. s r. o. (ďalej len IMH) v roku 2016  
opakovane po troch rokoch zmapovala v mesiacoch 
február až apríl spektrum názorov u stošesťdesiatich 
koncových zákazníkov – farmárov zameraných nielen 
na hodnotenie výkonnosti kľúčových dodávateľov 
riešení na ochranu rastlín, ale aj podmienky, za akých 
na pôde podnikajú a očakávané vývojové trendy 
trhu rastlinnej výroby a ochrany rastlín v horizonte 
nasledujúcich 3 rokov. 

Očakávaný vývoj na  trhu môže spôsobiť nie len 
zmeny v systéme ochrany rastlín, ale aj zmeniť postupne 
podmienky, za akých budú dodávateľsko‑odberateľské 
vzťahy subjektov na ňom pôsobiacich realizované. 
Pre vlastné vyhodnotenie trendov je preto dôležité 
poznať názory koncových používateľov, zákazníkov 
– farmárov. Súčasťou výskumu bolo aj opakované 
mapovanie vývojových trendov, či budúcich očakávaní 
segmentu koncových zákazníkov pre POR, po troch 
rokoch celoplošne na území Slovenskej republiky. 
Prinášame výsledky, ktoré významným spôsobom 
upriamujú pozornosť slovenských zástupcov výrobcov 
POR na potreby a očakávania pestovateľov ‑ farmárov. 

Jednou zo súčastí výskumného rozhovoru bola aj 
otázka „Ako vidia vývojové trendy a aké sú očakávania 
farmárov do budúcnosti v oblasti používania POR.“ 
Na základe rozhovorov s farmármi, ale aj s nezávislými 
odborníkmi v oblasti POR je možné pozorované trendy 
rozdeliť do niekoľkých skupín. 

V roku 2013 sme konštatovali, že  zaznamenané 
trendy sú takmer identické s trendmi, ktoré uvádza 
Štefan Tóth z Poľnohospodárskej Univerzity v Nitre 
vo svojej publikácii Herbicídy vs. Buriny, z roku 2002. 
Zdá sa, že výrobcovia ani po ďalších troch rokoch v tejto 
oblasti neurobili až taký veľký progres za posledných 
pätnásť rokov, ako by bolo možné očakávať. Čoraz 
hlasnejšie a častejšie sa však ozývajú hlasy na očakávané 
zmeny zamerané na ekologizáciu ošetrenia rastlín 
a ochranu životného prostredia.

Zaznamenali sme však zvýšený tlak zo strany 
európskej legislatívy na utlmenie alebo priamy zákaz 
používania niektorých účinných látok, ktoré sú 
vyhodnotené ako nebezpečné pre zdravie alebo škodlivé 
pre životné prostredie. Jedná sa hlavne o glyfosáty a je 
otázne, čím budú nahradené. Takže jeden z trendov, 
ktorý bude výrazne pokračovať aj v ďalšom období je 
ekologizácia a šetrný prístup k životnému 
prostrediu, jeho zvýšená ochrana. Tento trend bude 
nútiť výrobcov vyvíjať nové účinné látky, predovšetkým 
v oblasti nasadzovania moderných technológií, 
a preto logicky definovaným ďalším trendom je vývoj 
produktu. S vývojom produktu a jeho presadením sa 
na trhu súvisí nový prístup k trhu a jeho riadenie. 
Ten si zase vyžiada novú obchodnú politiku 
výrobcov a ich zastúpení. Zaznamenali sme však opäť 
aj vyjadrenia, že sa nič zásadné nezmení a v dohľadnej 
dobe žiadne zásadné zmeny nenastanú, takže 
nie trend vývoja ale stabilizácia stavu. 

Jednotlivé oblasti trendov z roku 2013 sú graficky 
vyjadrené v nasledujúcom grafe.

Farmármi 
očakávané 
trendy v oblasti 
používania POR

Z výsledkov výskumu spoločnosti IMH realizovaného v roku 2016 
medzi prvovýrobcami a pestovateľmi.
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Graf č. 1: Farmármi pomenované trendy vývoja odvetvia ochrany rastlín v roku 2013.

Graf č. 2: Farmármi pomenované trendy vývoja odvetvia ochrany rastlín v roku 2016. (Percentuálny podiel odpovedí od všetkých 
respondentov, pričom každý respondent pomenoval spontánne viaceré očakávané vývojové trendy.)

Farmármi pomenované trendy vývoja odvetvia ochrany rastlín v roku 2016.
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1. EKOLÓGIA 
Ekologická bezpečnosť prípravkov sa zvyšuje aj ako 

dôsledok tlaku na bezpečnosť potravín prostredníctvom 
„EFSA ‑ European Food Safety Agency.” Samotní 
farmári si začínajú uvedomovať dôležitosť udržateľného 
hospodárenia, zabezpečenie biodiverzity a ochrany 
včiel. V praktickej oblasti by sa tieto aspekty mali 
realizovať nižším dávkovaním herbicídov ale aj novými 
formuláciami vzhľadom na zvyšovanie rezistencie burín 
na niektoré existujúce prípravky. 22 % respondentov 
sa vyjadrilo, že jedným z trendov bude sprísňovanie 
ekologického prístupu k ochrane rastlín a ochrana 
životného prostredia.

Dôležitou oblasťou je obalová technika a nakladanie 
s obalmi, ich zber a zneškodňovanie, ktoré je 
potrebné riešiť ako chemické (nebezpečné) obaly. 
Toto očakávanie pomenovali respondenti ako želané 
očakávanie a odporúčanie výrobcom, aby podporili 

farmárov v nakladaní s použitými obalmi po pesticídoch, 
resp. aby obaly korešpondovali s dávkovaním na ha, 
čím by uľahčili manipuláciu a dávkovanie pre obsluhu 
postrekovačov, t. j. hovoríme o jednoduchej 
a pohodlnej aplikácii, ktorá je zároveň bezpečná 
pre operátora aj pre prírodu. Ideálom sú biologicky 
odbúrateľné obaly. 

V rámci tohto trendu sa však objavili aj opačné 
názory, ktoré očakávajú, že ekologický prístup nebude 
napredovať. Jedná sa však len o 1 % názorov spomedzi 
respondentov. Na dokreslenie tejto stránky 
názorového spektra vyberáme niektoré citáty:

•  „Eko nepôjde, pretože hávede je viac.  
U nás aj ekológovia striekajú v noci.“

• „Čím ďalej, tým viac chémie sa bude používať.“
•  „Ekológia ustúpi, tlačí sa na produkciu a bude 

sa vyrábať viac, a teda aj viac účinných 
   látok pridávať.“

TRENDY

nové sofistikované postrekové 
mechanizmy

problém s aplikovaním pravidiel 
integrovanej ochrany rastlín 

v súčasnom stave rozvoja fariem

obalová technika a nakladanie 
s obalmi, ich zber a zneškodňovanie

manipulácia a chápanie personálu 
ako s prípravkami pracovať

uvedomovanie si dôležitosti 
udržateľného hospodárenia, 

zabezpečenie biodiverzity  
a ochrany včiel

zefektívnenie testovania nových 
prípravkov

NOVÉ TECHNOLÓGIE EKOLÓGIA KOMUNIKÁCIA S FARMÁROM

cenotvorba, ktorá by prihliadala 
viac na konečného používateľa

dodržiavanie používania osobných 
pracovných prostriedkov  
a pracovných postupov

ekologická bezpečnosť prípravkov  
ako dôsledok tlaku na bezpečnosť 

potravín prostredníctvom EFSA
komunikácia, ktorá

40%

30%

20%

10%

0%
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•  „POR budú mať stúpajúcu tendenciu, vznikajú 
rezistencie a objavujú sa škodcovia, takže tento 
obchod pôjde ešte viac.“

2. VÝVOJ PRODUKTU
Najvyšší podiel názorov spomedzi očakávaných 

trendov u respondentov – 44 % celkovo, sme 
zaznamenali na trendy vývoja produktu samotného 
(POR). Utlmovanie a vyraďovanie niektorých účinných 
látok si vyžiada urýchlený vývoj nových účinných látok, 
ktoré budú šetrnejšie k životnému prostrediu. Farmári 
očakávajú, že budú koncentrovanejšie, aby sa znižovala 
aj spotreba a uľahčovala manipulácia s nimi. Dôležitá 
je taktiež jednoduchosť a presnosť dávkovania, spolu 
s praktickosťou obalov. 44 % respondentov výskumu 
očakáva zmeny vo vývoji produktov na ochranu 
rastlín. Nové sofistikované postrekové mechanizmy 
prinášajú nové postupy (širšie riadky, vynechávanie 
riadkov – pre minimalizáciu zhutňovania pôdy), ale 
aj zvyšujú bezpečnosť a komfort obsluhy (vodičov) 
a taktiež zabezpečujú rovnomernosť aplikácie, šetrenie 
s prípravkami – vyššiu efektívnosť a ekonomickosť 
aplikácie POR. 

16% vyjadrení k zmenám v oblasti produktu je 
zameraných na utlmenie a vyradenie, resp. zníženie 
počtu účinných látok. Najviac otázna je budúcnosť, 
aké účinné látky nahradia glyfosáty – 3 % vyjadrení.  
5 % respondentov očakáva vývoj produktov smerom 
k biologickej ochrane a 8 % očakáva nové účinné látky.  
4 % očakávaní sa zameriava na zvyšovanie účinnosti, 
koncentrácie a znižovanie spotreby POR pod vplyvom 
nových moderných technológií. 3 % respondentov 
neočakáva zmeny v spotrebe a naopak predpokladá, 
že spotreba POR je zastabilizovaná, nakoľko bez nich 
nie je možné efektívne pestovať a dosahovať potrebnú 
výnosnosť a kvalitu úrody. 4 % zase očakávajú 
zvyšovanie počtu POR a má k tomu prispieť aj prílev 
neidentifikovaných POR z cudziny a paralelných 
dovozov, čo očakávajú 2 % respondentov. 

 Z konkrétnych citácií vyberáme:
•  „Namiesto Sulfonil močoviny nové účinné 

látky.“
• „Mali by napredovať biologické prípravky.“
•  „Otázna je budúcnosť glyfosátov. Sú škodlivé 

alebo nie sú? Ochranári proti nim bojujú.“

•  „Očakávam, že niektoré prostriedky sa budú 
rušiť, no využívať POR budeme rovnako.“

•  „Utlmovanie, vyraďovanie účinných látok, 
zelení dosť bojujú a likvidujú (zakazujú) 
niektoré látky bez odbornej znalosti, napr. 
zákaz používať na 2 roky prípravky, ktoré by 
mohli otráviť včely, stačilo by zaviesť povinnosť 
usmerňovačov odpadového vzduchu a je to 
vyriešené.“

•  „Modernejšie postrekovače, novšie, 
modernejšie formulácie, aby sa dali dávky 
znižovať.”

• „Ekologické profily prípravkov hrajú stále väčšiu 
rolu. Na to bude kladený dôraz. Bezpečnosť 
POR.“

• „Stále viac účinných látok bude vyraďovaných 
v záujme zdravia ľudí.“

• „Každá účinná látka si na výskum vyžaduje 
vysoké investície. Nájsť nové účinné látky, ktoré 
budú fungovať na likvidáciu škodcov, aby sa 
eliminovali rezistencie a reziduá neostávali 
v pôde dlhšiu dobu. Eliminácia reziduí - na to by 
sa mali sústrediť.“

• „Ubúda účinných látok každým rokom - sú 
zakazované. Prídu nové a bude to stále určite 
prísnejšie.“

• „Postupné prechádzanie na bio. Obmedzenie 
a vylúčenie jedov. Náhrady účinných látok 
v POR.“

• „Menej chémie, aby účinná látka mala menšie 
gramáže.“

• „Bude sa menej chémie používať, jednoduchšie 
pre používateľov prípravkov.“

Z názorov, ktoré naopak nepredpokladajú 
zásadné zmeny v používaní POR vyberáme:

•  „Zmeny nebudú, POR bude len viacej, my 
máme potom problémy s výberom, niektorým 
firmám je málo venovať sa len chémii, už robia 
aj osivá.“

•  „Neočakávam zmeny v prípravkoch ale 
v aplikačnej technike.“

•  „POR budú mať stúpajúcu tendenciu, vznikajú 
rezistencie a objavujú sa škodcovia, takže tento 
obchod pôjde ešte viac.“

   •  „Čím ďalej, tým viac chémie sa bude používať.“

Graf č. 3: Farmármi pomenované trendy ‑ Vývoj produktu POR  v roku 2016

Utlmovanie, 
vyraďovanie 

účinných látok a 
počet  POR sa bude 

znižovať tiež 

Vývoj smerom 
k biologickej 

ochrane rastlín

Budú vznikať 
nové 

účinné látky

Budúcnosť 
glyfosátov 

je otázna ‑ vypadnú 
a čo za ne? 

Stabilizácia 
spotreby POR, 

bez POR sa nedá 
pestovať efektívne

16%

5% 8%

3%

20%

10%

0%

4% 4%3%
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zo 160 respondentov - čiastkové odpovede v % zo 160 resp.  
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3. PRÍSTUP K TRHU A JEHO RIADENIE
Spomedzi všetkých vyjadrení respondentov 

k očakávaným vývojovým trendom sa 21 % orientovalo 
na zmeny v oblasti prístupu k trhu a jeho riadeniu. 
Pred krátkym obdobím bola naštartovaná nová vlna 
fúzií veľkých výrobcov a takéto zmeny vždy majú 
dopady aj na zmeny v pomeroch síl na trhu. Zmenami 
prešli, resp. prechádzajú aj viaceré značky kľúčových 
výrobcov – dodávateľov POR na trh. Keďže nie všetky 
očakávané a prebiehajúce zmeny sú už aj ukončené, 
budú pokračovať, kým sa vytvorí nové rozdelenie 
trhu. Toto rozdelenie bude mať vplyv na produktovú 
politiku, prístup k účinným látkam a očakávajú to 3 
% respondentov. So zmenami prichádzajú aj tlaky a 
lobing na politickej úrovni a 1 % respondentov očakáva, 
že odmietanie GMO plodín v EÚ bude dlhodobo 
neudržateľné a v krátkej dobe bude ich pestovanie  
legislatívne povolené, aby sa zvýšila konkurencie 
schopnosť EÚ voči trhom severnej Ameriky i Ázie. 
3 % respondentov očakáva, že tlak EÚ a spoločnej 
poľnohospodárskej politiky sa bude zvyšovať, čo prinesie 
sprísňovanie podmienok pre používanie aj registráciu 
POR. Nová legislatíva, povinný greening a ekologizácia 
hospodárenia bude spôsobovať pokles výmer ornej 
pôdy a pod vplyvom znižovania použitia POR a zmien 
v klimatických podmienkach sa bude zvyšovať počet 
škodlivých činiteľov. 8 % respondentov sa vyjadrilo, že 
pod tlakom týchto vplyvov sa bude postavenie farmára 
zhoršovať a riadenie fariem bude musieť byť založené na 
riadení tvrdo cez ekonomické výsledky. Taktiež sa bude 
zvyšovať vplyv nákupných združení a monopolov.

Z konkrétnych citácií vyberáme:
•  „Vďaka fúziám sa budú firmy krížiť a zrejme 

to bude mať dopad na šírku portfólia POR 
vo všeobecnosti...“

•  „GMO plodiny sa postupne dostávajú do nášho 
potravinového reťazca a tie v konečnom 
dôsledku zjednodušia aj používanie POR.“

•  „Geneticky modifikované rastliny vyriešia 
všetko. Výrobcovia POR to však nedovolia, lebo 
by nemali čo predávať.“

•  „GMO produkty - aký to naberie trend 
v EÚ a SK? Od toho bude závisieť aj vývoj 
a smerovanie chemickej ochrany. Nie som 
zástanca GMO, ale s pribúdaním obyvateľstva 
to bude jedna z ciest pre zabezpečenie 
dostatku potravín. EÚ sa bráni, ale zbytočne. 
Dováža sa sója, bavlna, ktoré sú GMO.“

•  „Teraz sa možno bránime, ale presadí sa asi 
GMO, čo bude znamenať pokles predaja 
herbicídov a insekticídov. Na molekulárnej 
úrovni niečo. Vzniká burinná repa, ale niektorí 
výrobcovia už však majú na to prípravok. Budú 
tlaky a presadia sa genetické modifikácie.“

•  „Zväčšujú sa skupiny nákupcov. Trh sa zmenšuje 
a v nákupných združeniach je vyššia efektívnosť 
nákupu. Väčšinou sú nákupné združenia 
majetkovo prepojené.“

Okrem týchto trendov taktiež 2 % respondentov 
očakáva, že situácia sa uvoľní, byrokracia poklesne 
a nastane isté zlepšenie stavu.

Graf č. 4: Farmármi pomenované trendy ‑ Vývoj a riadenie trhu  v roku 2016.
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8%

4. OBCHODNÁ POLITIKA  
V pomenovanom trende ‑ Očakávané zmeny 

v obchodnej politike sa vyskytlo 24 % všetkých 
vyjadrení k vývojovým trendom. Najvýznamnejší 
podiel ‑13 % z nich nadväzuje na trendy vo vývoji 
produktu a ekologizácie, ktoré si vyžiadajú iný 
prístup od výrobcov, nakoľko sa spotreba POR bude 

znižovať. Vplyv na znižovanie spotreby POR bude mať 
aj pestovanie geneticky modifikovaných plodín. 5 % 
respondentov očakáva, že pod vplyvom zmien na trhu 
a novým rozdeľovaním trhov vznikne cenová vojna 
o podiely na trhoch, čo spôsobí tlak na znižovanie cien 
POR. Naopak 3 % respondentov očakávajú, že ceny 
POR i napriek všetkým vývojovým trendom a vplyvom 
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budú rásť, a to aj bez ohľadu na to, že ceny komodít 
budú klesať naďalej, ako sa domnieva rovnaké 3 % 
respondentov. 

Z konkrétnych citácií respondentov 
vyberáme:

• „Zvyšovanie cien POR.“

•  „Tlak na znižovanie cien bude rásť. Konkurencia 
núti distribútorov znižovať ceny, resp. poskytovať 
vyššie zľavy.“

•  „Ceny POR nekopírujú ceny komodít.“
• „Budú sa dovážať lacnejšie POR.“
•  „Bude viac firiem a konkurencie. Mali by sa znížiť 

ceny POR.“

Graf č. 5: Farmármi pomenované trendy ‑ Obchodná politika  v roku 2016

Ceny POR budú rásť

3%

10%

0%

Farmármi očakávané trendy v obchodnej politike 24 %  odpovedí (38-krát) 
zo 160 respondentov - čiastkové odpovede v % zo 160 respondentov  

Cenová vojna medzi konkurentmi 
a tlak na znižovanie cien bude 

narastať

Pokles cien komodít bude 
pokračovať

Spotreba POR bude klesať 
(znižovanie nákladov, GMO, 

ekologických tlakov)

5%

15%

5% 3%

13%

Záverom zhodnotenia očakávaných trendov vývoja 
trhu a používania POR na ochranu rastlín môžeme 
konštatovať, že samotný výskum ako celok, nie len jeho 
časť zaoberajúca sa očakávanými vývojovými trendmi 
na nasledujúce cca 3 – 5‑ročné obdobie, napomohol 
nahliadnuť aj do atmosféry, ktorá panuje medzi 
farmármi a odzrkadľuje ich vnímanie súčasnej reality, 
resp. budúcich očakávaní. Atmosféra nie je dlhodobo 
veľmi priaznivá a neustále sa zhoršuje. Farmári vnímajú 
absenciu stratégie rozvoja rezortu, nespravodlivé 
nastavenie dotácií na podporu prvovýroby a zvyšujúci 
sa tlak Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, 
ktorému štátna správa rezortu podlieha, a tým zhoršuje 
lokálne podmienky pre farmárov. Farmári považujú 
súčasnú poľnohospodársku politiku za likvidačnú 
pre slovenské poľnohospodárstvo. V brandži prevláda 
skepsa a obavy. V ochrane rastlín narastá aj obava 

zo zvyšujúcich sa vplyvov a tlakov na ochranu životného 
prostredia, čo síce vnímajú pozitívne (poľnohospodári 
aj seba vnímajú ako súčasť prírody), avšak obávajú 
sa výpadku POR, na ktoré sú zvyknutí a nevedia, čím 
budú nahradené a za aké ceny. Okrem týchto vplyvov 
začali intenzívnejšie pôsobiť aj klimatické zmeny, ktoré 
prinášajú nové škodlivé činitele, sucho a prívalové 
dažde. Všetky tieto vplyvy vrátane legislatívno ‑ 
ekonomických u nich vyvolávajú neistotu a strach 
z budúcnosti. Farmári cítia, vnímajú, že musí dôjsť  
k zmene a očakávajú, že to bude už čoskoro, inak budú 
mať dôsledky neriešenia súčasného stavu dopady, ktoré 
bude možné naprávať a odstraňovať jedine v dlhých 
časových horizontoch, resp. budú nenapraviteľné (napr. 
likvidácia živočíšnej výroby). 

Marian Hains
Manažér výskumného tímu a projektu IMH spol. s r. o.



23

w
w

w
.a

gr
op

ro
gr

es
s.

sk

39

w
w

w
.a

gr
op

ro
gr

es
s.

sk

Sauvignon 2015
Muškát Moravský 2015
Zlatá mediala 

Vinárstvo BERTA, s.r.o., Ružová 1017, 941 37 Strekov, tel: +421 904 440 944,  www.vinarstvoberta.sk
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AMOFOS

AMOFOS

Výrazné změny 
nastaly už 
po prvních 
aplikacích! 

Zasakování vody 

o 5 % vyšší 
= 250 000 l/ha

CÍL PROJEKTU: OPTIMALIZACE PLODINOVÝCH 
SYSTÉMŮ V SUCHÝCH PODMÍNKÁCH

Šestiletý projekt v Litobratřicích (okr. Znojmo)

Obchodní tým společnosti PRP
• Ing. Ivan Petrtýl, +420 739 058 762, 

e-mail: ipetrtyl@prp-technologies.cz 
• Ing. František Václavík, +420 602 550 748, 

e-mail: fvaclavik@prp-technologies.cz

PRP GmbH
Am Staden 13, D-66121 SAARBRÜCKEN

Zastoupení pro ČR a SR:
 Opavská 97, 749 01 Vítkov, Česká republika

www.prptechnologies.eu

CHARAKTERISTICKÝ ČERNOZEMNÍ PŮDNÍ PROFIL NA STARTU
Struktura půdy a prokořenění – začátek pokusu

RYCHLÁ A TRVALÁ ZMĚNA
Infiltrace vody s probarvením

Půdní degradační procesy 
Degradace humusového horizontu o 10 cm na kontrole

Revitalizace půdy 
Prohloubení biologicky aktivního profilu o 20 cm

25% snížení výkonu 
výrobního prostředku

50% zvětšení 
prostoru pro kořeny 
a život
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František Václavík
PRP TECHNOLOGIES

Půda v ohrožení

Mezi negativní procesy, které ohrožují naše 
půdy, patří především její fyzikální degradace. 
Vlivem degradace textury a zhutnění 
půdy se snižuje biologická aktivita v půdě 
a produktivita půdy klesá. Kvůli zhutnění půdy 
dochází ke škodlivé disfunkci, co se týče infiltrační 
schopnosti půdy, vzdušné kapacitě a tepelného režimu 
půdy. Půdní podmínky mohou být zlepšeny vhodným 
zpracováním půdy nebo přidáváním různých pomocných 
látek. Organická hnojiva představují cenný zdroj půdní 
organické hmoty, která hraje důležitou roli v udržení 
integrity struktury půdy, která podporuje kontrolu 
mnoha půdních funkcí, zejména infiltrace a retence vody 
i odolnost vůči erozi. 

Klimatické změny, degradace 
půdy a člověk

Půdní degradační procesy nabírají na dynamice 
a kořenový systém rostlin se potýká s podpovrchovým 
technogenním utužením půdního profilu. Klimatické 
změny sebou přinášejí nepříznivé rozložení srážek 
a kumulace těchto problémů se velmi negativně promítá 
do finálních výsledků výroby.

Výnosy plodin jsou nestabilní, úroveň využití stále 
nákladnějších vstupů klesá a zemědělská výroba se 
bez dotací stává nerentabilní. Poruchy půdní struktury 
a nerovnoměrný vláhový management se dnes již 
dotýkají většiny pěstovaných plodin a kultur. Tento 
problém je dnes globální a takto je i prezentován. 
Tyto dva faktory spolu nejen úzce souvisí, ale bohužel 
se i významně ovlivňují. Půdní struktura je ve většině 
případů narušena vlivem nízké biologické aktivity půdní 
a nedostatku organických látek. V důsledku těchto 
poruch se pak výrazně zhoršují fyzikální vlastnosti půdy 
a vzniká první předpoklad zhoršení zasakování srážkové 
vody do půdy a jejího udržení v půdním profilu. 

Jestliže je totiž takováto půda se sníženou schopností 
příjmu vody vystavena přívalovým dešťům, vznikne 
situace, kdy voda nevsákne, zůstane na povrchu, 
zatěžuje půdu velkou hmotností a rozplaví nestabilní 
půdní agregáty (vzniklé vlivem poruchy biologické 
činnosti a nedostatku organických látek). Následkem 

toho dochází k vytěsnění vzduchu a vzniku anaerobního 
prostředí, které je dalším krokem ke zhoršení 
poměru aerobních a anaerobních bakterií. Posunem 
k anaerobnímu prostředí je výrazně snížena schopnost 
půdy zpracovávat organické zbytky humifikací 
a následnou mineralizací. Naopak převládají procesy 
hnilobné a okyselení půdy.

Kruh se potom uzavírá v bodě, kdy vlivem 
nerovnoměrných srážek zhoršené půdní prostředí 
negativně ovlivňuje biologickou činnost, koloběh uhlíku 
a obsah aktivní organické složky půdní, což se negativně 
projevuje na stavu organominerálního sorpčního 
komplexu. Je nasnadě, že takováto půda není schopna 
dobře hospodařit s vláhou. Jak již bylo uvedeno, 
v případě přívalového deště není schopna vodu přijmout, 
ta působí škody vytěsněním vzduchu z půdního 
profilu, rozplavením půdních agregátů a následně 
zhutňováním půdy. Na plochách náchylných k erozi 
výrazně zvyšuje pravděpodobnost jejího vzniku. Jakmile 
však přívalový déšť odezní a nastane období bez srážek, 
půda rozpraská do hloubky a praskliny jako komíny 
vytahují vláhu a prosušují půdu do větší hloubky. Z toho 
jednoznačně vyplývá, že využitelnost vody, jak ze srážek, 
tak i z půdní zásoby je pro rostliny velmi limitovaná.

Dalším negativním jevem je vliv takto porušeného 
půdního prostředí na tvorbu kořenů. V důsledku 
vytěsnění vzduchu vodou dochází k asfyxii 
a při následném zaplavení půdního profilu je 
častým jevem hydromorfie kořenů. Rostliny pak 
spotřebují obrovské množství energie na regeneraci 
kořenového systému. Jestliže se tyto jevy opakují 
několikrát za vegetaci, pak rostliny koření mělce což 
jim neumožňuje čerpat půdní vláhu a živiny hlavně 
v období sucha. Není‑li tedy v pořádku půdní profil ani 

PŮDA, VODA, 
VÝNOSY

„Vlivem nerovnoměrných 
srážek zhoršené půdní 
prostředí negativně ovlivňuje 
biologickou činnost, koloběh 
uhlíku a obsah aktivní 
organické složky půdní.“  
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kořenový systém, je rostlina oslabená a nemůže využít 
svůj biologický výnosový potenciál. V zájmu udržení 
intenzity výroby pak vyvstává nutnost zvyšování dávek 
průmyslových hnojiv a pesticidů. Avšak ani zvyšování 
dávek živin ve formě průmyslových hnojiv nevede 
k požadovanému výsledku, protože v nezdravých 
půdách je nízká aktivita rhizosféry a využitelnost 
dodávaných živin se pohybuje na úrovni 5 ‑ 30 %.

Z výše uvedeného vyplývá, že standardní model 
hospodaření na degradovaných půdách ke zlepšení 
situace nevede a to ani při vysoké intenzitě výroby 
orientované na udržení úrovně vstupů v zájmu 
zabezpečení cílových výnosů plodin a kvality produkce.
A kde je člověk?
Člověk hospodařící na půdě je hospodář. 
Měl by být dobrý. O půdu se starat. Každý 
ať si sám zodpoví otázku, zda je dobrým 
hospodářem, či nikoliv podle stavu půdy, 
na které hospodaří.

Řešení je jednoduché a dostupné - zlepšení 
půdních vlastností a přirozené úrodnosti půdy 
aplikací půdních kondicionérů. 

Cílem řešení je uvést do rovnováhy biologické půdní 
systémy v zájmu optimalizace půdních procesů pomocí 
produktů se specifickým poměrem organických, 
minerálních látek a stopových prvků, které budou 
systémově začleněny do technologií pěstování plodin. 
Dále pak optimalizovat růst a vývoj rostlin v zájmu 
zvýšení efektu fotosyntézy, zlepšení zdravotního stavu 
a využití biologického výnosového potenciálu rostlin. 
Dostupným a účinným řešením je použití půdního 
kondicionéru PRP SOL a jeho zařazení do plodinových 
systémů. Optimalizaci růstu a vývoje rostlin a zvýšení 
efektu fotosyntézy i v podmínkách permanentního 
nedostatku vody lze zabezpečit listovou aplikací 
stimulátoru vegetativních funkcí rostlin PRP EBV. 
Výsledkem v praxi pak mohou být přínosy dosažené 
v tomto projektu.

Při různých dávkách přípravku PRP SOL dochází nejen 
ke změnám fyzikálních, chemických a biologických 
vlastností půdy, ale následně i ke změnám produkční 
schopnosti půdy čili výnosovým výkyvům (PRP EBV). 
Celkově se dá mluvit o revitalizaci a zvyšování produkční 
schopnosti půdy. 

S aplikovaným přípravkem PRP SOL došlo 
k významnému zvýšení půdní úrodnosti

Na základě výsledků získaných šestiletým sledováním 
(2011 – 2016) fyzikálních, chemických a biologických 
vlastností půdy s použitím různých dávek půdního 
kondicionéru PRP SOL můžeme konstatovat, že 
přípravek pozitivně působí na zlepšení půdní úrodnosti 
a celkové kondice půdy. Zlepšuje fyzikální vlastnosti 
půdy, což způsobilo pokles utužení půdy, zlepšení 
její struktury, následně lepší schopnosti zadržet půdní 
vodu a zlepšuje provzdušněnost půdy. To ukázaly 
i statisticky významné rozdíly. Jedním z pozitivních 
účinků bylo zvýšení výnosů zvláště při aplikaci PRP EBV 
ve 4. růstovém listu kukuřice na části pokusu. Začal 
se také projevovat trend zvýšení biologické aktivity 
mikroorganizmů v půdě a zlepšení kvality humusu.

Během šestiletého řešení projektu byly hodnoceny 
půdní podmínky s aplikací PRP SOL s redukovaným 
obděláváním půdy. Ukázalo se, že redukované 
zpracování půdy nijak neovlivnilo půdní vlastnosti, 
naopak s aplikovaným přípravkem PRP SOL došlo 
k významnému zvýšení půdní úrodnosti. 

„Účinným řešením je použití 
půdního kondicionéru PRP SOL 
a jeho zařazení do plodinových 
systémů.“   

Zvláštní poděkování patří Bronislavu Formánkovi, 
jednateli Agrocentra Hrušovany nad Jevišovkou 
za perfektní spolupráci po celou dobu realizace 
projektu, zejména za zabezpečení všech polních prací 
i aplikací sledovaných přípravků.

Závěrečná zpráva k výsledkům projektu je k dispozici 
na kontaktu: 

Ing. František Václavík, PRP TECHNOLOGIES, PRP 
GmbH, Am Staden 13, D‑66 121 Saarbrücken, 
Office: 763 24 Vlachovice 155, Mobil: +420 602 550 
748, E‑mail: fvaclavik@prp‑technologies.cz 
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„So spoločnosťou Euralis oslavujeme 
tento rok 80. výročie vzniku. Napriek 
tomu by som nepovedal, že sme dosiahli 
niečo ako dôchodkový vek, skôr vek 
naplnený skúsenosťami a zrelými 
rozhodnutiami. Euralis je dôkazom 
toho, že i tradícia dokáže ísť ruka 
v ruke s inováciou, to vedeli už samotní 
zakladatelia v roku 1936,“ povedal na 
úvod nášho rozhovoru Peter Kolenčík, 
Country manager pre Slovensko, Čechy 
a Slovinsko spoločnosti Euralis, ktorej 
princíp je založený na družstevnej forme 
vlastníctva. 

Čo stálo za vznikom spoločnosti Euralis?
V roku 1936 sa niekoľko farmárov na juhozápade 

Francúzska združilo s cieľom brániť svoje záujmy v boji 
proti veľkým hráčom na trhu komodít. Najskôr začali 
predávať pšenicu. Až v roku 1951 podnikli vrcholní 
predstavitelia rozrastajúcej sa spoločnosti „kukuričnú 
misiu“ do USA, odkiaľ sa vrátili s hybridnými kukuricami, 
ktoré zanedlho v miestnom regióne získali obrovskú 
popularitu. Tá bola tak veľká, že bolo potrebné 
zabezpečiť kompletnú infraštruktúru od spracovania, 
skladovania, koordinácie predaja a v neposlednom rade 
aj zriadenie výskumného centra. 
Dnes je kukurica jedna z najfrekventovanejších 
a najpoužívanejších komodít. Objavuje sa vo všetkých 
zdravých i nezdravých jedlách, je dôležitou súčasťou 
v potravinárskom priemysle. Potraviny, kozmetika, 
farmaceutický priemysel. Mnohí na kukuričný lieh 
v podobe benzínu i jazdia a Coca‑Cola u nás nie je 
sladená ničím iným ako izoglukózou. 
Spoločnosť Euralis, ako združenie farmárov, bola tá, 
ktorá prvá priniesla lahôdkovú kukuricu do Európy 
v dobe, kedy sa o kukurici rozprávalo iba ako 
o krmovine. Naša spoločnosť technologicky veľmi 
výrazne participuje na fungovaní spoločnosti Bonduelle. 
Od 40. rokov neustále expandujeme, o čom svedčí i náš 
vstup na slovenský trh. 

S akou víziou vstúpila spoločnosť Euralis 
na slovenský trh? Je jej filozofia vo všetkých 
krajinách pôsobenia rovnaká?

Vízia pre slovenský trh bola jednoznačná – zvýšiť 
povedomie o spoločnosti i na Slovensku. Euralis sú 
farmári a naši zákazníci sú tiež farmári. Funguje tu 
plná miera pochopenia všetkých aktivít a to je to, čo 
chceme povedať tunajším poľnohospodárom. Byť 
bližšie k poľnohospodárom je globálna a od svojho 
vzniku nemenná filozofia spoločnosti Euralis. 
Vieme byť nápomocní kedykoľvek je to potrebné, 
pretože v poľnohospodárstve sa veci nedajú odložiť 
na „inokedy“ . My sme takisto poľnohospodári, a preto 
to chápeme. 

V čom sa Euralis líši od konkurenčných 
osivárskych spoločností? Nejaví sa vám trh 
s osivami presýtený?

Najväčšmi sa líšime v spomínanom prístupe 
k farmárom, nakoľko sami nimi sme. To je najväčší 
rozdiel oproti ostatným spoločnostiam. Francúzi, 
ako zakladatelia, majú, dovolím si tvrdiť najväčšie 
poľnohospodárstvo v Európe, takže sami vedia, kedy 
je poľnohospodár spokojný, aké sú jeho potreby. Ich 
prístup sa pretavuje do každej krajiny, v ktorej Euralis 
pôsobí. Spokojnosť zákazníkov v jednotlivých regiónoch 
je výsledkom toho, že až 13 % nášho zisku investujeme 
do vývoja a výskumu. Poľnoklimatické podmienky 
ovplyvniť nedokážeme, preto sa snažíme poskytnúť 
farmárom istotu tam, kde to máme plne v rukách, 
v podobe vysokokvalitných komodít. 

80 rokov je predsa len úctyhodný vek. Čo stojí 
za dlhodobým úspechom vašej spoločnosti? 

V prvom rade to, že ide o úplne iný model 
spoločnosti, na aký sme zvyknutí. Aj na Slovensku je veľa 
obchodných spoločností, ktoré si nepripúšťajú nič iné 
len rast a sú vlastnené akcionármi. Ak sa akcionárom 
prestanú zhodnocovať peniaze, začnú sa robiť radikálne 
zmeny, čoho svedkami sme i v našom rezorte – zmeny, 
fúzie, rozpady. Keď sa nedarí nám, väčšinou z dôvodu 
poveternostných podmienok, vieme si to vysvetliť 

Tradícia dokáže 
ísť ruka v ruke 
s inováciou
Peter Kolenčík, Country manager 
Slovakia/Czech/Slovenia Euralis 
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a nebojujeme s tým hlava‑nehlava. Nedvíhame ceny 
a nejdeme za ziskom za každú cenu. Snažíme sa ísť 
krok po kroku. Niekedy je to väčší krok, inokedy menší, 
niekedy musíme zastaviť a poobzerať sa. V osivárskej 
divízii pracuje celosvetovo 1 200 ľudí, a to, že máme 
i iné divízie nám pomáha prekonávať krízy oveľa ľahšie.  

Prešla spoločnosť od svojho vzniku 
radikálnejšou zmenou? 

Doba i technológie sa neustále menia a prispôsobovať 
sa im, je dôležité. My sa prispôsobujeme najmä 
poľnohospodárom a ich potrebám. Jediné, čo sa 
od svojho začiatku nezmenilo je to, že i naši najväčší 
prezidenti chodia na porady rovno z poľa. Niekedy je to 
až neuveriteľné a zdá sa mi, že takýchto ľudí je čím ďalej 
tým menej. Že povedomie o poľnohospodárstve je medzi 
mladými pokrivené. 

Nie je to tým, že poľnohospodár je v očiach 
väčšiny vnímaný ako sedliak? 

Podľa mňa je problém v tom, že poľnohospodárstvo 
nedalo ľuďom zarobiť, a preto si hľadali jednoduchší 
spôsob živobytia. Väčšina je nastavená tak, že 
si hľadá ľahšiu cestu bez fyzickej námahy. Žiaľ, 
v poľnohospodárstve je to najmä o manuálnej práci. 
Netvrdím, že v iných odvetviach nie, ale niektoré 
z nich sa už transformovali na to, že sa dajú vykonávať 
od stola. Tu si treba vybehnúť na pole, obzrieť porast, 
pochodiť si, čo sa, samozrejme, nedá porovnať 
s obdobím, kedy namiesto traktora ťahali pluh kone. 
U nás, na Slovensku, bolo poľnohospodárstvo kedysi 
váženejším odvetvím ako je dnes. Mám pocit, že sa to 
mierne zlepšuje, no ešte stále nedosiahlo patričného 
rešpektu, napriek tomu, že je nenahraditeľným 
odvetvím. 

Rozvoj nových technológií ide ruka v ruke 
s vysokou mierou produkcie. Tá však nie je 
vždy ideálna a stretávame sa s fenoménom 
nadprodukcie. Ako to vnímate?

Áno, trhové hospodárstvo občas prináša takéto 
momenty, avšak v globále nadprodukcia neexistuje. Ide 
skôr o regionálnu a mikroregionálnu nadprodukciu. 
V Európe žije 25 miliónov ľudí na hranici chudoby, čo 
neznamená, že hladujú, no nemôžu si vyberať. 
Tak, ako sa vyvíjajú nové technológie, ktoré zvyšujú 
úrodnosť, prichádzajú i nové elementy, ktoré ju dokážu 
znížiť, ako napríklad škodcovia a poveternostné 
podmienky. Často sú rastliny vystavené stresu a my 
potrebujeme, aby boli silnejšie. Neodpustím si prirovnať 

to k tomu, že ak niekto vyrába plastové poháre, dokáže 
linku zastaviť a po čase znova zapnúť. My tento proces 
nedokážeme prerušiť, zastaviť a potom opäť spustiť. 
Môžeme ho buď zlikvidovať alebo počkať a zozbierať 
to, čo sa urodilo. Všetko sa mení. Kedysi sa zemiaky 
pestovali pod Tatrami, dnes je najväčšia výmera 
zemiakov v okolí Trnavy. Čoraz častejšie hovoríme 
o monokultúrach a zoštíhľovaní osevných postupov, 
prebytku mlieka a likvidácii stád. Nie je to správne, 
ale zrejme to prináša trh. Menia sa ľudia, ich potreby 
a dlhodobé následky ich správania formujú budúcnosť 
Európy. Nedochádza ku žiadnej tragédii, ale k zmene 
zaužívaných štandardov, čo je zrejme pri akomkoľvek 
vývoji prirodzené. Po vojne nám chýbalo jedlo, začali 
sme sa venovať poľnohospodárstvu. Teraz nám zrejme 
chýbajú autá. Ešte stále však patríme k tým šťastnejším 
na tomto svete, pretože hladovať určite nebudeme. 

Aký je nosný produkt spoločnosti Euralis? 
Na čo ste najviac hrdí?

Máme 5 základných plodín: kukurica, slnečnica, 
repka, sója a cirok. Kukurica a slnečnica sú tie, 
na ktoré sme hrdí najviac. V sóji máme najvýraznejšie 
šľachtiteľské aktivity. Radi prijímame nové výzvy. 
Pred pár rokmi sme sa rozhodli využívať biotechnológie 
a to molekulárne markerovanie s tým, že všetko 
zachováme  GMO FREE. To, čo sa vtedy nejavilo ako 
dobré riešenie, dnes prijímame s nadšením, pretože 
Európa akceptuje iba GMO FREE produkty. Začali sa 
preto prísne skúmať génové špirály v zrnkách sóje 
a zistilo sa, že v ukrajinských či kanadských šľachteniach 
to nie je celkom čisté a bez modifikácií. Takže to, že 
spoločnosť Euralis nepodľahla chvíľkovej nálade GMO 
produktov bol dobrý ťah. S non GMO dosahujeme teraz 
porovnateľné, ak nie rovnaké výsledky ako s geneticky 
modifikovanými produktmi. Na to sme hrdí. 

Naplnila sa vízia farmárov, ktorí v roku 
1936 založili Euralis za účelom lepšej 
konkurencieschopnosti medzi veľkými 
spoločnosťami? Boli by spokojní so súčasnou 
situáciou? 

Mám pocit, že vtedy zaviedli jednoduchý a efektívny 
model podnikania, ktorý žne úrodu dodnes. Metaforicky 
i reálne. Hľadali spôsob, ako sa na tak veľkom trhu stať 
rovnocenným hráčom bez toho, aby sa museli vzdať 
svojej práce poľnohospodára. Domnievam sa, že sa im 
to v plnej miere podarilo. 

Za rozhovor poďakovala Marianna Cabalová, 
VELDAN
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Ak máme diskutovať o zákone č. 140/2014 Z. z. 
o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
zákon) z hľadiska témy nastolenej konferenciou, t. j. 
komu vyhovuje a aké sú dopady jeho uplatňovania 
v praxi, musíme si pripomenúť ciele, ktoré od tohto 
zákona očakával zákonodarca a priamo alebo nepriamo 
aj odborná i laická verejnosť. Bolo by asi nezmyslom 
tvrdiť, že prijatie tohto zákona nebolo vyvolané 
skončením tzv. prechodného obdobia, počas ktorého 
právny poriadok SR a najmä prístupová dohoda s EÚ 
neumožňovali občanom ostatných členských štátov EÚ 
nadobúdať na území SR vlastníctvo poľnohospodárskych 
pozemkov. Táto skutočnosť, t.j. skončenie prechodného 
obdobia 1. mája 2014, však nebola jediným dôvodom 
prijatia zákona. 

Komu by zákon mal vyhovovať?
Hlavným zámerom prijatia bolo vytvorenie takého 

legislatívneho prostredia, ktoré by umožnilo, aby 
takú poľnohospodársku pôdu, ktorá má naďalej slúžiť 
svojmu účelu, kupovali a obhospodarovali prednostne 
subjekty, ktoré spĺňajú požiadavku schopnosti 

odborného obhospodarovania tejto pôdy na základe 
poznania miestnych klimatických, pedologických 
a z nich vyplývajúcich agroenvironmentálnych 
podmienok hospodárenia na pôde. Z tohto cieľa 
priamo vyplýva odpoveď na otázku, komu by zákon 
mal vyhovovať. Podmieňovací spôsob používam 
zámerne, pretože nie som úplne presvedčený, 
že všetci aktívni poľnohospodári si túto komparatívnu  
prednosť uvedomujú a aj ju využívajú. Preto považujem 
za potrebné zvýrazniť, že táto výhoda spočíva najmä 
v tom, že poľnohospodár, ktorý v príslušnej obci 
podniká v  poľnohospodárskej výrobe najmenej tri roky 
predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku, nemusí ako podmienku 
nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 
nachádzajúceho sa v tejto obci absolvovať zložitý, 
byrokratický proces upravený v § 4 až 6 zákona. 
Ďalej táto výhoda spočíva v tom, že takýto miestny 
poľnohospodár má aj v tzv. ponukovom konaní podľa 
vyššie uvedených ustanovení zákona vždy prednosť 
pred záujemcami z iných obcí, či už susedných 
alebo širšie ponímaných, pochopiteľne, ak akceptuje 
podmienky ponuky.

Ciele zákona č. 140/2014 
Z. z. o nadobúdaní vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku 
a determinantov jeho doterajších 
a pripravovaných zmien

Jaroslav Puškáč 
Generálny riaditeľ sekcie legislatívy  
MPRV SR 
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Zásadný dopad zákona na dispozičné práva 
vlastníka pôdy

Na strane druhej treba jednoznačne uviesť, 
že zákon, tým že ustanovuje obmedzenia nadobúdania 
vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, má zásadný 
dopad na Ústavou SR zakotvené a garantované 
dispozičné práva vlastníka tejto pôdy. Napriek tomu, 
že máme za to, že obmedzenie týchto práv vlastníka 
je vo verejnom záujme a plne rešpektuje ústavné 
dimenzie kumulatívne obsiahnuté v princípoch 
vymedzených v Čl. 20 ods. 2 až 4 Ústavy SR, 
otvorene treba uviesť, že zákon väčšine vlastníkov 
poľnohospodárskej pôdy nevyhovuje. Považujú ho 
totiž za prekážku naplnenia ich cieľa speňažiť svoj 
majetok, za čo najvyššiu cenu bez ohľadu na to, komu 
a na aký účel svoj poľnohospodársky pozemok predajú. 
V súvislosti s tým mi nedá, s trochou irónie poukázať, 
na vnútornú schizofréniu veľkej časti našich občanov, 
ktorí sa verbálne, často veľmi vehementne a nahlas 
zasadzujú za ochranu našej poľnohospodárskej pôdy 
pred jej rozpredajom zahraničným subjektom, ale iba 
do momentu, keď dostanú lukratívnu ponuku. To, 
že slovenská odborná i laická spoločnosť je v tomto 
smere rozpoltená sa prejavuje i na našej politickej scéne, 
dôkazom čoho je to, že voči zákonu sú podané dve 
podania na Ústavnom súde SR. 

Aby sme mohli zhodnotiť, či sa podarilo naplniť 
integrálny cieľ tohto zákona ‑ zabrániť špekulatívnym 
nákupom poľnohospodárskej pôdy ‑ je potrebné 
vymedziť, čo pod pojmom špekulatívny nákup 
poľnohospodárskej pôdy rozumieme. V súvislosti 
s týmto vymedzením začnem negatívne. 
Pod špekulatívnym nákupom osobne nerozumieme 
nákup poľnohospodárskej pôdy alebo užívacích 
práv k tejto pôde v rámci kúpy poľnohospodárskeho 
podniku resp. jeho časti. Tento svoj názor opierame 
o to, že v tomto prípade až na ojedinelé výnimky, sa 
kupuje takýto podnik vrátane poľnohospodárskej pôdy 
na účely reálneho výkonu poľnohospodárskej výroby. 
Problematikou kúpy poľnohospodárskeho podniku 
a súvislostí tejto kúpy so zákonom však v tomto 
príspevku nebudem rozoberať, pretože ide o tak 
rozsiahlu problematiku, že si to vyžaduje ďaleko širší 
priestor.

  
Špekulatívny nákup pôdy

Špekulatívny nákup poľnohospodárskej pôdy je podľa 
nášho názoru, taký nákup poľnohospodárskej pôdy, 
ktorého cieľom je:

•  Nakúpiť poľnohospodársku pôdu a túto 
následne navrhnúť v rámci územnoplánovacích 
postupov na iné ako poľnohospodárske využitie 

s perspektívou jej cenového zhodnotenia 
a následného predaja.

•  Nakúpiť poľnohospodársku pôdu nie 
na zabezpečenie vlastnej poľnohospodárskej pôdy, 
ale na účely jej následného prenájmu miestnym 
alebo cudzím poľnohospodárom pri absolútnej 
dominancii jediného kritéria a to výšky nájomného.

Keďže ide o kapitálovo náročné aktivity, zameriavajú 
sa na ne predovšetkým banky, investičné fondy 
a finančné skupiny. Na rozdiel od niektorých nových 
členských  štátov EÚ, kde tieto subjekty vlastnia 
desaťtisíce hektárov poľnohospodárskej pôdy 
v podmienkach SR je aj zákon významným nástrojom 
eliminácie takýchto špekulatívnych nákupov. Tu je 
v záujme objektivity potrebné zdôrazniť, že zákon nie 
je v tomto prípade jediný determinant tejto eliminácie, 
pretože rovnakú, ba možno ešte väčšiu váhu má 
neusporiadanosť a rozdrobenosť pozemkového 
vlastníctva. Napriek tomu však môžeme urobiť 
záver, že investorom a developerom zákon 
nevyhovuje. 

Keďže som uviedol, že viacerým subjektom zákon 
nevyhovuje a iné subjekty majú snahu využívať 
vyššie uvedenú komparatívnu výhodu, nadobúdať 
vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku bez realizácie 
zložitejšieho postupu uvedeného v § 4 až 6 zákona, v jej 
aplikačnej praxi sa vyskytli viaceré špekulatívne postupy, 
cieľom ktorých bolo zákon obísť. Tu však zdôrazňujem 
rozdiel oproti vyššie uvedeným špekulatívnym nákupom. 
Špekulatívne nákupy sa prostredníctvom zákona dajú 
eliminovať ba minimalizovať. Špekulácie pri akomkoľvek 
zákone vždy boli a budú. Je však vecou orgánov, ktoré 
zákon aplikujú, aby tieto špekulácie identifikovali, 
analyzovali a mohli uskutočniť legislatívne zmeny na ich 
odstránenie. To bolo aj dôvodom, pre ktorý bol prijatý 
zákon č. 122/2015 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil 
zákon. Týmto zákonom bol  nielen upresnený postup 
a odstránené niektoré nejasnosti resp. nejednoznačnosti 
v rámci ponukového konania podľa § 4 až 6 
zákona, ale aj boli urobené legislatívne opatrenia 
na zamedzenie špekulácií pri nadobúdaní vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku zámennými zmluvami 
ako aj  osobami blízkymi a osobami v príbuzenskom 
vzťahu. To, že však žiaden zákon nedokáže úplne 
postihnúť variabilitu konkrétnych konaní jeho užívateľov 
dokazuje to, že i v rámci pripravovanej novely zákona 
je pripravený návrh upresnenia určenia hodnoty 
zamieňaných poľnohospodárskych pozemkov, nakoľko 
predchádzajúca novela sa neúplne vysporiadala 
s existenciou legislatívneho prostredia vhodného 
pre špekulácie.

Ak hovoríme o pripravovanej novele 
zákona, ktorá je predmetom rozsiahlej 
diskusie, je potrebné zdôrazniť, že jej obsah 
vychádza tak z Programového vyhlásenia 
vlády SR na roky 2016 - 2020, ako aj 
z námietok  Európskej komisie voči zákonu 
z hľadiska jeho zlučiteľnosti s legislatívou 
EÚ, najmä v oblasti voľného pohybu kapitálu 
a osôb. Tejto téme sa budem podrobne venovať 
v rámci svojho vystúpenia na konferencii.

„Integrálnym cieľom 
zákona bolo tiež zabrániť 
špekulatívnym nákupom 
poľnohospodárskej pôdy.”
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Systém riadenia rizík 
v poľnohospodárstve nie je izolovaný 
od vonkajších vplyvov, naopak je 
značne ovplyvňovaný rozhodnutiami 
štátu a jeho finančných inštitúcií.

Som presvedčená o tom, že jednou z hlavných výziev 
pre tvorcov poľnohospodárskej politiky je vytvoriť 
do budúcnosti pre farmárov istoty v neľahkom 
zápase s prírodou ‑  prírodnými živlami, nepriaznivými 
poveternostnými udalosťami a biotickými činiteľmi. 

Na zdôraznenie použijem citát, ktorý vyzdvihuje 
dôležitosť prenosu a rozdelenia rizika z pohľadu 
jednotlivca ako aj celej spoločnosti:

„Ak by som mohol, napísal by som na bránu každej 
chatrče a nad každú cennú ľudskú vec „POISTENÉ“, 
pretože poistenie nie je veľkou cenou za to, 
aby rodiny unikli katastrofe, ktorá by ich mohla 
navždy zničiť. Našou úlohou je týmto katastrofám, 
schopným prekaziť šťastie nielen jednotlivca, ale aj 
zlomiť zdravie  a silu národa, predchádzať a zabrániť 
im,“ povedal Sir Winston Leonard Spencer Churchill. 

Zamyslime sa nad slovami v citáte Sira Churchilla 
a to „poistenie nie je veľkou cenou za to ...“
Uvediem príklad, v ktorom porovnám poistenie nového 
motorového vozidla nasledovne: 

Motorové vozidlo
•  BMW X3 Drive 20, poistná suma 58 445 €  

(zistená z dokladu o nákupe)
•  Povinné zmluvné poistenie (PZP) po zľave =  

447,58 € / rok

•  Havarijné poistenie po zľave = 1 309,17 € / rok
Poistenie spolu: 1 756,75 € / rok
% poistného z poistnej sumy = cca 3 %
Samostatne hospodáriaci roľník

hospodári na 70 ha ornej pôdy
•  Pšenica ozimná 50 ha a hodnota produkcie = poistná 

suma 36 000 €, poistené riziká: krupobitie, víchrica, 
požiar;

•  Repka ozimná 20 ha a hodnota produkcie = poistná 
suma 21 000 €, poistené riziká: krupobitie + víchrica.
Poistná suma za obidve plodiny = 57 000 € 

Poistenie spolu: 2 036,76 € / rok
% poistného z poistnej sumy = cca 3,57 %

Dôležité poznámky:
1.  Štatisticky je podložené, že škody vyskytujúce 

sa na majetku (napr. vyššie uvedené motorové 
vozidlo) sa spravidla vyskytujú v 4 ‑ 6‑ročných 
intervaloch;

2.  Štatisticky je podložené, že škody na plodinách 
sa vyskytujú ročne, a to aj niekoľkokrát u toho 
– ktorého poistníka, pričom bolo pred cca 10 
rokmi štatisticky podložené, že % výskytu škôd 
do 40 % = 80; toho času za posledných 6 rokov sa 
táto hranica z dôvodu častých klimatických zmien 
posunula a stav je nasledovný:

 ‑ škody do 40 % = 50,
 ‑ škody nad 50 % = 50.

Tento stav je zapríčinený napríklad: povodňami 
a záplavami, ničivými krupobitiami, víchricami, ale boli 
aj zaznamenané lokálne tornáda a v neposlednom rade 
aj devastajúce mrazy.

Viera Tóthová,  
riaditeľka RENOMIA AGRO pre Slovensko

Obdobie, v ktorom žijeme, je poznačené mnohými zmenami, či už politickými, 
klimatickými, ale aj silnejúcimi ekonomickými. Významnú úlohu v tomto procese 
zohráva práve finančná politika, ktorá prostredníctvom svojich makroekonomických 
a mikroekonomických nástrojov pôsobí na dynamiku poľnohospodárskeho odvetvia 
a celej našej spoločnosti.

Riadenie rizík 
v poľnohospodárstve
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Prečo je to s poisteniami plodín 
tak?

„Poistenie plodín je otvorená fabrika v prírode“ 
a pestované plodiny sú ovplyvnené endogénnymi (čo 
do tej pôdy dáš) a exogénnymi (aj klimatické zmeny) 
vplyvmi.

Situácia v oblasti poistenia farmárov na Slovensku 
prechádza dynamickým vývojom. Poistenie rastlinnej 
a živočíšnej produkcie patrí medzi najrizikovejšie 
zo všetkých druhov poistenia, a predsa je prepoistenosť 
v tejto oblasti najnižšia, priam alarmujúca v porovnaní 
s inými členskými štátmi EÚ. Poisťovne, ktoré 
ponúkajú poľnohospodárske poistenie pre farmárov, 
hľadajú nové možnosti s hlavným cieľom ‑ pomôcť 
farmárom chrániť ich majetok, plodiny a zvieratá 
pred nepriaznivými živelnými pohromami a nákazami 
hospodárskych zvierat.

Historický vývoj z oblasti poistenia 
farmárov

V oblasti poistenia farmárov sa po roku 1990 
na Slovensku uskutočnili veľké zmeny. V portfóliu 
najväčšej a v tom čase aj jedinej Slovenskej štátnej 
poisťovni bola 100 % prepoistenosť, čiže všetci farmári 
boli zo zákona poistení. Poistenie farmárov bolo  
riadené  Vyhláškou 76/1985 Zb., podľa ktorej boli 
zo zákona poistené všetky poľnohospodárske podniky, 
a to do rozsahu majetku, plodín a hospodárskych 
zvierat pod názvom Komplexné poistenie socialistických 
poľnohospodárskych organizácií. Suma prijatého 
poistného predstavovala približne 1 904 000 000 
Kčs v roku 1990 (približne 63 mil. eur). No, a z tohto 
poistného kmeňa si „ukrojili“ iné komerčné poisťovne 
etablujúce sa na slovenskom poistnom trhu. 
Od 1.1.1991 došlo k zániku Komplexného poistenia 
a aj Slovenská štátna poisťovňa sa časom etablovala 
na komerčnú poisťovňu, ktorá sa neskôr spojila 
s významnou Európskou poisťovňou Allianz. 

Aké zmeny v poistení prinieslo farmárom toto 
obdobie na Slovensku? Rozšírila sa ponuka poistných 
produktov na jednej strane a na strane druhej vznikli 
problémy, ktoré zapríčinili pokles objemu poistného 
o viac ako 65 %. Hlavnými príčinami tohto stavu 
bola zlá ekonomická situácia v poľnohospodárstve 
a pomerne neskorý zásah štátu „pomôcť veci“. 

Môžem konštatovať, že už v tomto čase sa slovenský 
farmár nemohol porovnávať s farmárom zo susedných 
štátov (Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, ...). Od roku 
1996 začala SR refundovať časť ročného poistného 
z poistenia plodín a hospodárskych zvierat. V refundácii 
nastali mnohé chyby, ku ktorým je teraz zbytočne sa 
vracať, veď kto nepracuje, chybu neurobí! 

Prečo sa vyskytli tieto chyby - nedostatky? 
Ja si myslím, že aj preto, lebo nebola vytvorená 
sofistikovanejšia koncepcia riadenia rizík 
podporovaných štátom. Ďalej si myslím, že 
prepoistenosť a suma prijatého poistného poklesla 
aj z nasledovných dôvodov:

•  výrazný pokles v stavoch hospodárskych zvierat, 
a to u všetkých druhov dovtedy chovaných v SR;

•  nekoncepčné riadenie rizík zo strany štátu, 
a to: jeden rok bola refundácia časti ročného 
poistného, druhý rok nebola alebo bola vo výške, 
že ani nepokryla farmárovi náklady na povinné 
dokumenty, ktoré musel predložiť, lebo mu to 
ukladal dokument vydaný štátom.

Poďme spolu riadiť riziká kryté 
poistením

Každý pri svojej práci urobí chybu. Dokážeme sa však 
z týchto chýb poučiť? Znovu si dovolím použiť citát Sira 
Churchilla: 

„Žiadny problém sa nevyrieši tým, že ho pošleme 
k vode.“

Tak, ako na to? Po mnohých rokoch aktívnej práce 
v poisťovniach viem, že stav v oblasti riadenia rizík 
je priam alarmujúci a nemôže byť ponechaný len 
na komerčné poisťovne. 

Je potrebné sa poradiť a požiadať o odbornú 
pomoc. Netreba hľadať príliš ďaleko, stačí požiadať 
susednú ČR, kde na systéme riadenia rizík viac ako 
10 rokov pracuje štát, komerčné poisťovne, tie, 
ktoré vo svojom portfóliu majú obsiahnuté aj lobby 
poľnohospodárskeho poistenia a, samozrejme, 
zástupcovia poľnohospodárov: komory, únie, zväzy, 
... Výsledkom ich práce je vybudovanie funkčného 
systému riadenia rizík. Poľnohospodári a ostatné 
zúčastnené strany z ČR pracovali v tejto oblasti ďalej 
a budujú nadstavbu k základnému systému riadenia 
rizík Fond nepoistiteľných rizík.
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 Nie menej zaujímavý a sofistikovane prepracovaný 
je systém riadenia rizík aj v susednom Maďarsku, ktorý 
je pre farmárov spustený od roku 2012. Systém sa 
skladá z dvoch častí: a to základný, ktorý predstavuje 
Refundácia časti ročného poistného, ktorá  nemôže 
prekročiť 65 %. Systém je rozdelený do troch typov 
pre poistené plodiny nasledovne:

Typ A: Druhy plodín ‑ ozimné a jarné poľné 
plodiny, vinice, sady jabloňové a hruškové, druhy 
plodín patriace pod príslušnú skupinu sú podrobne 
vymenované v metodickom pokyne; Riziká: 
krupobitie, požiar, úder blesku a zosuv pôdy, víchrica 
pri dosiahnutí minimálnej sily vetra 54 km/h, mrazy;

– min. refundácia nad 40 %, max. refundácia 65 %;
Typ B: Druhy plodín ‑ ozimné a jarné poľné 
plodiny, vinice, sady, zelenina, špeciálne plodiny; druhy 
plodín patriace pod príslušnú skupinu sú podrobne 
vymenované v metodickom pokyne; Riziká: ako v type 
A;

– min. refundácia 30 %, max. refundácia 60 %;
Typ C: Druhy plodín, plodiny patriace pod príslušné 
skupiny, ktoré nie sú uvedené pod typom A alebo B; 
Riziká: ako v type A;

– min. refundácia 30 %, max. refundácia 60 %;

Poistenie zvierat – refundácia sa vzťahuje na všetky 
druhy hospodárskych zvierat vrátane koní chovaných 
pre športové účely – hobby; 
Riziká: 

• nákazy;
•  hromadné choroby infekčného alebo parazitárneho 

pôvodu;
• živelné riziká;
• prúd, otrava;
• preprava zvierat;
•  jednotlivé škody pre vybrané kategórie zvierat 

v rámci chovaného druhu;

Poistenie majetku – budovy, technológie, 
stroje, zásoby, zodpovednosť, ...; Riziká: živelné, 
zodpovednostné, krádež, ...

Dôležité poznámky pre podmienky 
refundácie:

•  Refundácia je orientovaná u plodín na stratu 
na výnose;

•  Poistenie plodín, hospodárskych zvierat a majetku 
musí byť u jedného poisťovateľa = DIVERZIFIKÁCIA;

•  Straty na výnosoch sa vypočítavajú pre danú 
komoditu z priemerných 5‑ročných výsledkov, 
pričom sa vylúči najlepší a najhorší rok a zostatkové 
3 roky sa spriemerujú;

•  Žiadateľ o refundáciu predkladá v stanovenej 
lehote žiadosť na PPA;

•  Poistený musí mať u zmluvnej poisťovne uhradené 
ročné poistné do 31. októbra príslušného roka;

Môj komentár: sofistikovane nastavený systém, 
podobný tomu, čo bol na Slovensku do roku 

1990, na ktorý po dnešný deň farmári v dobrom 
spomínajú.

Fond nepoistiteľných škôd (nadstavbový 
systém k základnému systému)

•  do fondu prispievajú rovnakým dielom farmári 
a štát napríklad:

• poľné plodiny – 3,30 €  / ha,
• sady, vinice, zelenina, skleníky – 10 € / ha,
•  odškodnenie len v prípade, ak strata na úrode je 

vyššia ako 30 % tej‑ktorej poistenej plodiny v rámci 
jedného podniku;

•  choroby, škodcovia, ... v zmysle platného 
metodického pokynu.

Dôležitá informácia z Maďarska: za 4 roky aktívne 
fungujúceho systému Riadenia rizík je v systéme 
evidovaných 78 000 farmárov obhospodarujúcich 
4 000 000 ha ornej pôdy.

A čo my na Slovensku?

Nie raz na mnohých významných stretnutiach 
počúvam od najpovolanejších autorít tohto štátu, že 
„Budeme budovať rizikový fond“. Môže však stáť dom 
bez základov?

Myslím si, že v prvom rade treba vybudovať základný 
sofistikovaný systém riadenia rizík = refundácia 
časti ročného poistného. Na to, aby bol tento systém 
seriózne vybudovaný je potrebné, aby bola vytvorená 
pracovná skupina zložená zo zástupcov štátu, komôr, 
zväzov, únií. Najdôležitejšou zložkou tejto skupiny 
pre oblasť poisťovníctva by mali byť zástupcovia  
Renomia AGRO a poisťovne.

V druhom rade treba začať budovať nadstavbu 
k základnému systému riadenia rizík a to fond 
nepoistiteľných škôd. Aké riziká budú touto 
nadstavbou pokryté rozhodne pracovná skupina. Určite 
však také, ktoré budú korešpondovať s požiadavkami 
farmárov.

Kto bude do fondu prispievať?  
Mám zopár myšlienok:

1. Štát
2. Poľnohospodári

A čo v treťom rade?

Som si vedomá toho, že toto bude nepopulárne, 
ale určite by som odporučila obmedzenie využívania 
ad hoc štátnej pomoci. A načo aj? Veď nám úspešne 
bude pracovať systém prvého a druhého radu.

Dovoľte mi aj v závere použiť citát Sira Churchilla:
„Nech stratégia vyzerá akokoľvek lákavo, občas je 
potrebné pozrieť sa aj na výsledky.“

Týmto citátom chcem iba zdôrazniť, že výsledky 
o svojej činnosti bude predkladať vytvorená 
pracovná skupina 1 x ročne najvyššej autorite 
poľnohospodárskeho rezortu.
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ADAMA 
popredný svetový výrobca prípravkov 
na ochranu rastlín

Napriek skutočnosti, že je spoločnosť ADAMA vnímaná 
ako spoločnosť ponúkajúca generické prípravky, realita 
je taká, že medzi top 7 prípravkami ponúkanými 
slovenským pestovateľom nájdete len jediné generikum. 

Keď nám pri návšteve globálnej centrály spoločnosti ADAMA Agriculture Solutions v izraelskom 
Tel-Avive v roku 2013 vtedajší hostiteľ vo svojej prezentácii načrtol víziu budúceho vývoja 
udalostí vo svetovom agrochemickom sektore na najbližších 5 rokov – považovali sme to všetci 
za prinajmenšom správu zo žánru science-fiction. Tým odkazom, ktorý v nás dlho rezonoval bolo, 
že vtedajšia čisto izraelská spoločnosť Makhteshim-Agan Industries sa do 5 rokov dostane medzi 
trojicu najväčších agrochemických spoločností sveta. 

Ako sa firma z pozície svetovej sedmičky môže 
za 5 rokov dostať do top trojky?

ADAMA je lídrom medzi Off-patentovými firmami...

2015 Predaj prípravkov na ochranu rastlín (mld. USD)

Aby som sa však vrátil k podnadpisu vyššie... Naozaj 
by v tom musel byť nejaký fígeľ, ak by sme prirodzeným 
vývojom dospeli k takémuto fantastickému výsledku, 
avšak aktuálne prebiehajúce fúzie najväčších hráčov 
vo svete túto trochu provokačnú vetu vysvetľujú. 
V súčasnosti sme svedkami nevídanej koncentrácie 
v agrochemickom priemysle. Bayer kupuje Monsanto, 

Dow Chemical ohlásil fúziu so spoločnosťou DuPont 
a ChemChina, 60 %‑ný vlastník spoločnosti ADAMA 
pracuje na prevzatí 100 % podielu druhej najväčšej 
agrochemickej a osivárskej spoločnosti na svete ‑ 
švajčiarskej Syngenty. Všetko je však nateraz v rukách 
amerických a európskych regulátorov. 

Fungicídy Herbicídy Insekticídy

Artemis Agil 100 EC Pyrinex  
Supreme

Zamir 40 EW Afalon 45 SC Mavrik 2 F

Bumper Super Goltix Gold Bulldock 25 EC

Mirador Forte Trinity Apollo 50 SC

Custodia Racer 25 EC

Banjo forte Sulcotrek

Momentum trio Twister

Vincare

Folpan 80 WG

Medzi originálnymi prípravkami v našom portfóliu 
nájdete prípravky ako:

Zdroj: Companies’ data, PhillipsMcDougall, FactSet



Stále je to len na úrovni špekulácií, avšak nové usporiadanie 
sveta by po „veľkom tresku“ mohlo vyzerať takto.

ADAMA
Čo prinášame 

my?

Syngenta 
R&D a trhový 

podiel

ChemChina
kapitál, trh, 

výrobné 
prostriedky

Najväčšia 
agchem firma 
v Ázii a č. 2 

vo svete

Pre poľnohospodárov Pre skupinu

Komplexné portfólio cenovo prijateľných 
produktov viac ako 270 úč. látok a 1 000 

produktov

prinášame konzistentný rast ‑ nad úrovňou 
priemeru trhu

Všetky sektory… Vo všetkých kľúčových 
plodinách

Herbicídy Insekticídy

Fungicídy

Regulátory  
rastu

Moridlá

Farmárom ponúkame rozsiahle, cenovo 
prijateľné, diferencované portfólio, zamerané 

na prinášanie jednoduchosti.
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ADAMA sa stáva jedinou plne integrovanou  
globálno-čínskou agrochemickou spoločnosťou
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Syngenta
Noposion

Adama combined Agchem
BASF
Bayer

Rotam
Tianyuan

Dupont
Monsanto

Dow
Sino-quick

Yoloo
FMC

Zhengbang
Sunger Road

Trhové pozície top 15 spoločností na čínskom trhu, 2013 (mil. USD) Nebudem ďalej rozvádzať, aké ohromné sú 
príležitosti na čínskom trhu, spomeniem len, 
že v súčastnosti je 3. najväčším agrochemickým 
trhom na svete s hodnotou 5,4 mld. USD, pričom 
je stále fragmentovaný a žiadni (ani globálni) 
hráči nemajú trhový podiel vyšší ako 10 %. 
Prepodkladá sa, že do roku 2020 sa tento trh 
takmer zdvojnásobí.

Čo však táto spolupráca s Čínou môže priniesť svetu 
a slovenským poľnohospodárom?

Akceleráciu vývoja a uvádzania  
inovatívnych prípravkov1.

Globálne R&D centrum v meste Nanjing Nové globálne centrum pre inovatívne formulácie
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Udržanie nákladov na ochranu  
rastlín na uzde2.

Nové ultramoderné formulačné a baliace 
centrum v susedstve nového priemyselného 
parku Huaian Hub prispieva k našim 
potrebám formulácie pre Čínu a svet.
Spoločnosť Sanonda – vedúci čínsky 
výrobca prípravkov na ochranu rastlín, sa 
od polovice roka 2017 stane integrálnou 
súčasťou spoločnosti ADAMA, čím 
budeme mať priamy prístup ku cenovo 
konkurencieschopným zdrojom ďalších 
kľúčových účinných látok, pričom zároveň 
podporí naše svetové výrobné kapacity.

Naša výrobná  
báza v Číne

Huai’An 
výrobný Hub Sanonda

Výrobné závody spoločnosti ADAMA vo svete

Máme unikátnu a konkurencieschopnú nákladovú pozíciu pri výrobe kľúčových 
účinných látok pre uspokojenie svetového dopytu.

Nové výskumno‑vývojové 
a globálne formulačné centrum 
s najmodernejšími zariadeniami 
pre chemickú syntézu budú 
platformou pre uvádzanie pokročilých 
a cenovo konkurencieschopných 
prípravkov na ochranu rastlín 
pre svetový trh.
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Kvalita bez kompromisov3.
Politika kvality spoločnosti ADAMA a náš prísľub 
poľnohospodárom celého sveta.

1.   ADAMA, ako popredná agrochemická spoločnosť, sa snaží uľahčiť život 
poľnohospodárom celého sveta. Sme rozhodnutí dosiahnuť spokojnosť našich 
zákazníkov a zároveň plniť všetky zákonné povinnosti a požiadavky vo všetkých 
aspektoch našich aktivít, produktov a procesov.

2.   Veríme, že úsilie o dosahovanie vysokej úrovne kvality našich produktov a služieb je 
kľúčové pre udržanie trvalo udržateľného obchodu, prináša inovácie a podporuje našu 
sociálnu zodpovednosť.

3.   Naše vedenie sa zaväzuje k trvalému zlepšovaniu, podpore a zapojeniu svojich 
zamestnancov a zároveň k poskytnutiu zdrojov potrebných pre dosiahnutie týchto cieľov.

4.    ADAMA implementovala a udržuje systém kontroly kvality.
5.   ADAMA monitoruje svoje vnútorné procesy a výkon svojich zamestnancov a spokojnosť 

zákazníkov, zhromažďuje pozitívnu ako aj negatívnu spätnú väzbu od farmárov, 
na základe čoho aktualizuje svoje ciele. Okrem vylepšovania účinnosti našich prípravkov 
hľadáme možnosti na minimalizáciu rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

6.   Od svojich dodávateľov a obchodných partnerov vyžadujeme dodržiavanie našich 
kvalitatívnych požiadaviek, zapracovaním príslušných ustanovení do našich zmlúv.

7.   Vykonávame pravidelné kontrolné audity kvality ako v našich výrobných závodoch, tak 
v závodoch našich dodávateľov a strategických partnerov, aby sme zaistili súlad s našimi 
očakávaniami a prísľubom.

8.   Transparentnosť a aktívna komunikácia vo vnútri spoločnosti a smerom k našim 
zákazníkom je kľúčovým prvkom našej kultúry kvality.

Záverom mi dovoľte úvahu: tak ako máme my ľudia prirodzený strach z nového, tak je prirodzené, že 
môžeme mať v celom agrosektore a v celej spoločnosti obavy z globalizácie. Vidíme to každý deň. Malý 
je pohltený väčším a väčší ešte väčším. Samozrejme, to má svoje pozitíva aj tienisté stránky, avšak verím, 
že rovnako ako malé firmy aj globálne korporácie tvoria len ľudia a na ich pozitívnom prístupe závisí 
aj ich smerovanie. Prirodzený prínos, ktorý môžu poľnohospodári od týchto fúzií očakávať, je zlepšenie 
poskytovaných služieb, zvýšenie kvality a bezpečnosti prípravkov na ochranu rastlín, zníženie negatívnych 
dopadov na agroekosystém, zrýchlenie zavádzania nových účinných látok a inovatívnych technologických 
prístupov do ochrany rastlín, a teda zvyšovanie konkurencieschopnosti našich poľnohospodárov, a to všetko 
bez zvyšovania nákladov na jednotku produkcie.

Dalibor Báti
ADAMA Slovensko

www.adama.com/slovensko/sk

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory v roku 2017 
v súvislosti s informačným systémom „Geopriestorová žiadosť 
o podporu (GSAA)”

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR), Národné 
poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC‑
VÚPOP) a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), v súlade so závermi 31. porady vedenia MPRV SR 
oznamujú nasledovné:
V súlade s ustanoveniami legislatívy EÚ, v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb 
a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 administrovaných pod Integrovaným administratívnym 
a kontrolným systémom (IACS), sa žiadateľovi poskytne vopred pripravený grafický materiál v elektronickom 
formáte prostredníctvom softvérovej aplikácie založenej na geografickom informačnom systéme. Legislatíva 
EÚ vyžaduje, aby sa takýto grafický materiál k žiadostiam o pomoc predkladal na základe elektronického 
GSAA. V podmienkach Slovenskej republiky tieto funkcie plní softvérová aplikácia GSAA, prevádzkovaná 
NPPC‑VÚPOP. Prístup do aplikácie GSAA je na webovom sídle https://gsaa.vupop.sk/ .

ts
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Síce to patrí už tak trochu k folklóru odvetvia, 
že poľnohospodár nie je nikdy spokojný so stavom 
a existuje na to aj mnoho ošúchaných vtipov. Zdá sa 
však, že súčasná situácia v odvetví je predsa len o niečo 
ťaživejšia, ako bola v minulosti. 

Ako vníma súčasný stav a atmosféru  
M. Mrlák z pohľadu obchodného subjektu, 
ktorý nie len predáva riešenia prvovýrobcom, 
ale na druhej strane aj nakupuje od nich 
komodity?

Na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia 
musím jednoznačne potvrdiť, že situácia v odvetví je 
o niečo ťaživejšia, ako bola v minulosti. Len keď si 
zoberieme do úvahy napr. pšenicu, tak v roku 2016 
sme na Slovensku zaznamenali už štvrtú žatvu po sebe, 
ktorá bola charakteristická nadpriemernými hektárovými 
výnosmi. Podobne boli na tom aj iné európske krajiny 
až na niektoré výnimky (v tomto roku napr. Francúzsko 
nedosiahlo požadované výnosy ani kvalitatívnu 
štruktúru). Je zákonité, že pri takejto produkcii sa dopyt 
na trhu znižuje a ceny majú klesajúcu tendenciu. Je to 
však len momentálny stav, ktorý sa môže v priebehu 
relatívne krátkeho obdobia zmeniť. Vzhľadom 
na súčasný trend globalizácie svetovej ekonomiky 
trhy reagujú na rôzne výhľady, správy, reporty (napr. 
USDA report), či dokonca aj na predpovede počasia. 
Ďalej sú to faktory ako vývoj kurzu EUR/USD alebo 
vývoj ceny ropy na svetových trhoch. Ako príklad 
možno uviesť, že v januári tohto roku sa krajiny 
organizácie OPEC nedohodli na obmedzení ťažby 
ropy a táto komodita zaznamenala historické minimá. 
Následne na túto skutočnosť reagovali aj ostatné 
trhy poklesom cien a medzi nimi aj trh s rastlinnými 
komoditami. Týmto všetkým som chcel povedať, že 
dnes je cena komodít v dôsledku globalizácie dosť 
volatilná a nezáleží od výnosov na lokálnych trhoch. 
Riziko poklesu cien sa dá zmierniť jeho rozkladaním. 
Každý správny poľnohospodár pozná svoje náklady 
na hektár a pri predpokladanom výnose si vie určiť, 
akú priemernú predajnú cenu musí dosiahnuť, aby 
bol rentabilný. Následne na to môže predaj komodít 

rozdeliť do viacerých fáz a fixovať si také ceny, ktoré mu 
vyhovujú. Nemusí nutne čakať s predajom až do času 
žatvy. 

Agropodnik a. s. Trnava je jeden z najväčších 
subjektov v odvetví, a to nie len preto, 
že je člen skupiny Agrofert. Ako by ste 
charakterizovali vaše postavenie v štruktúre 
odvetvia a svoje možnosti ovplyvňovať dianie 
v odvetví?   

Tak ako každé iné odvetvie ani odvetvie 
poľnohospodárstva sa nemôže zaobísť bez existencie 
obchodného medzičlánku. Práve túto pozíciu v štruktúre 
odvetvia zastáva spoločnosť Agropodnik a. s. Trnava. 
Vzhľadom na daný status plní naša spoločnosť na trhu 
niekoľko funkcií. Po prvé je to funkcia skladovateľa. 
Skladová kapacita, ktorou disponujeme, dosahuje 
skoro 400 tis. ton. Prvovýrobcovia môžu využívať naše 
sklady na uskladnenie dopestovaných komodít. Potrebu 
ich využiteľnosti možno badať najmä za posledné 
štyri roky, kedy boli v našom regióne zaznamenané 
nadpriemerné hektárové výnosy, najmä pšenice, repky 
olejnej a kukurice. Ďalej je to funkcia stabilizátora. 
Prvovýrobcovia sa po naskladnení svojej produkcie 
rozhodujú o jej predaji na základe vlastného uváženia. 
Nemusí to byť hneď po žatve, môžu čakať s predajom 
prakticky až do nasledujúcej žatvy. V spoločnosti 
Agropodnik a. s. Trnava majú garanciu, že vždy 
v danom okamihu, kedy sa rozhodnú komodity 
predať, dostanú trhovú cenu. Dôležité je spomenúť aj 
funkciu veriteľa. Ako je vo všeobecnosti známe, naša 
spoločnosť zabezpečuje pre poľnohospodárske podniky 
dodávky vstupov na založenie novej úrody, t. j. osív, 
priemyselných hnojív, agrochemických prípravkov, 

Učarila mu 
rozmanitosť 
poľnohospodárstva

„Všetko, čo poľnohospodári 
potrebujú, im vieme dodať 
a všetko, čo vypestujú,  
vieme od nich vykúpiť.“

Martin Mrllák, obchodný riaditeľ 
Agropodnik a. s., Trnava.   
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nafty, za ktoré nemusia platiť hneď resp. v krátkej 
dobe, ale môžu zaplatiť až dopestovanými komoditami. 
V neposlednom rade je to funkcia distribútora. Keby 
som ju mal charakterizovať najtriviálnejším spôsobom, 
mohol by som povedať, že všetko, čo poľnohospodári 
potrebujú, im vieme dodať a všetko, čo vypestujú, vieme 
od nich vykúpiť. 

Naše poľnohospodárstvo bolo dlhodobo 
jedno z dominantných odvetví  hospodárstva, 
dávalo prácu desaťtisícom obyvateľov 
a spoľahlivo sa staralo o výživu národa, 
potravinovú sebestačnosť. Skúste pomenovať, 
ako obchodný partner poľnohospodárskych 
podnikov príčiny, ktoré dlhodobo zhoršujú ich 
situáciu. Kde sa vytráca na Slovensku zdravý 
sedliacky rozum?

Slovenskí poľnohospodári vidia príčinu ťaživej 
situácie najmä v systéme fungovania EÚ, jej legislatívy 
a spoločnej poľnohospodárskej politike. Treba si 
úprimne povedať, že po vstupe do EÚ nemalo 
Slovensko rovnakú štartovaciu pozíciu v porovnaní 
s pôvodnými členmi a aj dodnes je úroveň podpory 
poľnohospodárstva v pôvodných krajinách na úplne inej 
úrovni ako u nás. Možno, práve využívanie zdravého 
sedliackeho rozumu je predpokladom nezhoršovania 
stavu nášho poľnohospodárstva. Nemyslím si, že 
slovenskí farmári sú menej múdri ako ich kolegovia 
v hociktorej krajine EÚ. Tvrdím, že na Slovensku máme 
množstvo odborníkov, ktorí rozumejú svojmu remeslu 
a ktorí môžu prinášať konštruktívne riešenia, a to nie 
len v poľnohospodárstve, ale aj v iných odvetviach. 

Myslím si, že využívanie zdravého sedliackeho 
rozumu a špeciálne toho slovenského, je v kombinácii 
s pracovitosťou našou konkurenčnou výhodou. 

Takmer všetky manažérske poučky 
uvádzajú, že dlhodobé partnerské vzťahy 
sú najvýhodnejšie pre obe strany vzťahu. 
Jedným z trendov odvetvia je aj to, že 
všetky distribučné spoločnosti, investori 
(aj z iných odvetví) majú enormný záujem 
investovať do pôdy a rozvíjať si vlastnú 
poľnohospodársku prvovýrobu. Tieto ambície 
má aj Agropodnik a. s. Trnava. Čo poskytujete 
svojim partnerom z prvovýroby, aby bola pre 
nich spolupráca s AGP TT nie len atraktívna, 
ale aj bezpečná a výhodná? 

Spoločnosť Agropodnik a. s. Trnava potrebuje 
svojich partnerov a naši partneri zase potrebujú našu 
spoločnosť. Táto vzájomná potreba, ktorá musí byť 
založená na citlivom a férovom prístupe oboch strán, 
vyúsťuje vo vzájomný dlhodobý obchodný vzťah 
na princípe win – win. Vedenie spoločnosti sa vždy 
snažilo o presadzovanie takej obchodnej politiky, aby 
naši partneri cítili, že jednajú so serióznym partnerom, 
ktorý je tu dnes, bude tu aj zajtra a vie ich podržať aj 
v ťažších obdobiach. V predchádzajúcich odpovediach 
som menoval niekoľko atribútov silného a stabilného 
partnera, ktoré naša spoločnosť jednoznačne spĺňa, 
o čom svedčí aj fakt, že v súčasnej dobe s nami 
spolupracuje vyše 450 poľnohospodárskych podnikov, 
SHR, obchodných spoločností a spracovateľských 
podnikov. Nie je našou ambíciou a nikdy ani nebolo 
obchodovanie s poľnohospodárskymi podnikmi v zmysle 
jednorázového použitia. Poľnohospodári sa môžu 
na nás obrátiť v ktoromkoľvek období s akýmkoľvek 
dopytom, resp. akoukoľvek ponukou. Vždy sa snažíme 
o uzavretie obchodu za aktuálne najlepšiu trhovú 
cenu. Myslím si, že v tom tkvie atraktivita a bezpečnosť 
spolupráce s našou spoločnosťou. 

Osobne, ako vidíte budúcnosť slovenského 
poľnohospodárstva, štruktúru celého odvetvia 
povedzme v horizonte 10-15 rokov? 

„Na Slovensku máme 
množstvo odborníkov, ktorí 
rozumejú svojmu remeslu 
a ktorí môžu prinášať 
konštruktívne riešenia.“ 
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Aké subjekty prežijú a čím sa musia riadiť, aby 
si zachovali požadovanú efektívnosť výroby 
a teda aj svoju existenciu? 

Budúcnosť podľa mňa jednoznačne závisí na tom, 
do akej miery budeme schopní využiť ponúkané 
možnosti zo strany EÚ a ako pri tom využijeme už 
spomínaný zdravý sedliacky rozum. Existuje mnoho 
oblastí, ktoré by som mohol spomenúť. Napr. flexibilita 
využitia európskych finančných prostriedkov v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky. Dôležité je, aby 
sme v budúcnosti dbali na inovácie, výskum a vývoj, 
pretože kto vlastní know‑how, vlastní aj intelektuálny 
kapitál, čo je základným predpokladom, aby sme 
v budúcnosti na trhu nepredstavovali len lacnú 
pracovnú silu. Svoje záujmy by sme mali ďalej upriamiť 
aj na spracovateľský sektor. Značná časť produkcie sa 
nespracúva na Slovensku, ale sa vyváža do zahraničia, 
čím sa ochudobňujeme o príjmy z finálnych produktov 
s vyššou pridanou hodnotou. V neposlednom rade treba 
držať krok s rozvojom informačných technológií v oblasti 
poľnohospodárstva. Existuje nespočetne veľa možností, 
ako ich využiť, a tým zabezpečiť vyššiu efektivitu výroby. 
Ak túto oblasť zanedbáme, zvyšok Európy a sveta nás 
veľmi rýchlo prevalcuje. Ja však pevne verím, že sa to 
nestane. 

Aké najväčšie riziká hrozia odvetviu 
poľnohospodárstva? 

Vzhľadom na súčasný stav a predpokladaný vývoj 
hrozí slovenskej prvovýrobe viacero rizík. Či už sa jedná 
o tie lokálne ako napr. stále sa zhoršujúce podmienky 
pre živočíšnu výrobu, boj o pôdu najmä v produkčných 
oblastiach, kapitálová poddimenzovanosť slovenských 
podnikov, komplikovaná situácia v mliečnom sektore, 
tlak na prvovýrobu zo strany obchodných reťazcov 
alebo tie globálne ako napr. cenové výkyvy rastlinných 
komodít a priemyselných hnojív, neistý vývoj v oblasti 
produkcie biopalív, klimatické zmeny, úroveň dopytu 
a ponuky na svetovej úrovni, rôzne neočakávané krízy 
a embargá a iné. Vzhľadom na spomenuté riziká, je 
nutné, aby na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni bol 
vytvorený taký legislatívny rámec a z neho vyplývajúce 
podmienky, ktoré by umožnili prvovýrobe, aby sa plne 
venovala rastlinnej a živočíšnej výrobe. 

Ste i napriek svojim skúsenostiam mladý 
manažér, celkovo AGP TT má mladý 
manažment. Vnímate to ako výhodu 
v odvetví, o ktorom sa hovorí, že stárne, 
odborníci odchádzajú do dôchodku, resp. 
„vymierajú“ a mladí nepribúdajú v takých 
počtoch, ako by bolo žiadúce? 

Svoj vek vnímam jednoznačne ako výhodu v odvetví 
a zároveň aj ako výzvu. Starších kolegov beriem ako 

mentorov, od ktorých sa môžem ešte veľa naučiť 
a potom v budúcnosti to zúžitkovať. Tak isto mi vždy 
veľmi dobre padne pochvala od starších obchodných 
partnerov, ktorí ma berú ako seberovného, aj keď 
niekedy je ten vekový rozdiel značný. Dôležité je 
pre mňa to, že keď ma oslovia s nejakou požiadavkou, 
vedia, že vyviniem maximálne úsilie na to, aby som 
ju splnil k ich spokojnosti. Čo sa týka „vymierania“ 
a nepribúdania mladých v našom odvetví, tak 
spoločnosť Agropodnik a. s. Trnava je jasným dôkazom 
toho, že snáď to nebude až také zlé.

Z čoho predovšetkým pramení váš záujem 
o poľnohospodárstvo? Súvisí to aj so 
súkromným životom, záľubami, resp. trávením 
voľného času, resp. rodinou a životným 
štýlom?

Na poľnohospodárstve mám najradšej jeho 
rozmanitosť a stretávanie sa s novými ľuďmi. Niektoré 
pracovné pozície v iných odvetviach si vyžadujú 
neustále sedenie za počítačom a vypĺňanie excelovských 
tabuliek. Mňa by to jednoznačne nenapĺňalo, aj keď 
musím úprimne dodať, že niekedy sa tomu nevyhnem 
ani v mojej pracovnej pozícii. Som rád, keď môžem 
vybehnúť von za poľnohospodármi, porozprávať sa 
s nimi o aktuálnych problémoch, popodávať ruky, 
príp. uzavrieť nejaký obchod. Veď, základom každého 
dobrého obchodného vzťahu je vzájomné poznanie 
obchodných partnerov. „Kto vlastní know‑how, 

vlastní aj intelektuálny kapitál.“  
Marianna Cabalová, VELDAN
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● HNOJIVÁ 
● PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN
● PHM 
● OBCHOD S KOMODITAMI 
● OSIVÁ
● SKLADOVANIE KOMODÍT 
● PREDAJ POĽNOHOSPODÁRSKYCH POTRIEB

PARTNER PRE ZALOŽENIE, 
OCHRANU A REALIZÁCIU 
VAŠEJ ÚRODY

Agropodnik a.s. Trnava, 
Chovateľská 2, 917 01 Trnava
Tel.: 033 5446 481
www.agptt.sk
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SAATBAU Slovensko je tradičným rakúskym 
družstevným spoločenstvom. Majiteľská 
štruktúra spočíva v tom, že všetci investori 
sú z brandže poľnohospodárstva. Prečo ste sa 
stali práve poľnohospodárom i vy? 

Má to historické korene, pretože môj otec i prastarý 
otec z jednej i druhej strany boli poľnohospodári. Ja 
som bol dennodenne konfrontovaný s týmto sektorom 
už odmalička. Chodil som s otcom na pole, škrabal sa 
do traktora a kombajnu  a vždy sa tešil na to, keď s ním 
pôjdem von. Záľuba v poľnohospodárstve zostala u mňa 
dodnes. 

V posledných rokoch sa často skloňujú 
farmári ako tí, ktorí sa neustále sťažujú 
a na všetko nadávajú. Máte pocit, že tento 
trend nie veľmi pozitívnej mienky o farmárovi 
sa začína postupne transformovať a jeho 
obraz sa v očiach ľudí zlepšuje? 

Na jednej strane je to určite lepšie, ako to bolo 
donedávna, na strane druhej musím povedať, že to stále 
nie je ideálne. Viem, že sťažovanie sa poľnohospodárov 
má svoju  logiku, pretože pracujeme v biologickej výrobe 
a nie vždy veci klapnú tak, ako by mali, najmä z dôvodu 
závislosti od klimatických podmienok. Pokrivenie verejnej 
mienky o slovenských poľnohospodároch však dávam 
za vinu najmä profesným organizáciám a ministerstvu 
ako takému, pretože vysvetľovacia kampaň ohľadom 
dotácií bola urobená veľmi neprofesionálne. Veľká 
časť verejnosti vníma dotácie ako balík peňazí, ktoré 
dostanú poľnohospodári do vrecka. Nevidia, že týmito 
peniazmi sú dotované potraviny z dôvodu ich finančnej 
dostupnosti. Keby mal stáť napríklad liter mlieka toľko, 
za koľko bol reálne vyrobený plus aké ‑ také percento 
zisku, určite by boli reakcie ľudí na poľnohospodárstvo 
ešte vyhrotenejšie a slabšie sociálne skupiny by v tomto 
prípade zostali extrémne znevýhodnené. Tu sa natíska 
otázka, či by nebolo vhodnejšie z globálneho hľadiska 
zreálniť ceny poľnohospodárskych výrobkov a peniaze, 
ktoré sa ušetria posunúť ľuďom v inej forme tak, aby si 
potraviny za reálne sumy mohli dovoliť. 
 

Aký bol rok 2016 pre spoločnosť SAATBAU?
V uplynulom roku sme personálne posilnili náš tím 

o skúsených odborníkov. Tento krok nám dal voľnosť 
v oslovovaní distribučných spoločností s našou ponukou 
priamo a eliminovať tak závislosť od našich licenčných 
partnerov. Udržali sme si pozíciu spoločnosti, ktorá 
má najširšie portfólio osív na trhu, čo znamená, že 
dokážeme obslúžiť potreby poľnohospodára od A 
po Z. Rok 2016 znamenal pre nás i dosiahnutie úžasnej 
méty, ktorá nás veľmi teší a na ktorej chceme postaviť 
aj nasledujúcu komunikáciu voči našim súčasným 
i potenciálnym klientom. Od našich zákazníkov sme 
totiž dostali dôveru do takej miery, že na Slovensku bolo 
v roku 2016 zasiatych 100 000 hektárov osivami našej 
firmy, čo nás nesmierne teší. 

Ako spoločnosť SAATBAU pomáha 
poľnohospodárom a svojim zákazníkom, 
aby bola pre nich spolupráca s vami nielen 
výhodná ale aj dlhodobo perspektívna?

Okrem klasického predaja a poradenstva pri predaji 
našich osív sa snažíme vkladať do celého procesu 
i pridanú hodnotu. V našom prípade ide hlavne o to, 
že osivá ponúkané na slovenskom trhu sú vyrábané 
na Slovensku a produkované u slovenských farmárov, 
našich zákazníkov. Osivárstvo je pre nás čosi viac. 
Pri dodržaní technologickej disciplíny, ktorú od nich 
vyžadujeme tak môžu zrealizovať svoju produkciu 
za vyššie peniaze. Nie sme iba klasická obchodná 
spoločnosť, ktorá dovezie tovar zo zahraničia a snaží sa 
ho predať tunajším výrobcom, naopak, produkujeme 
osivá, zamestnanosť a poradenstvo. Naše produkty sú 
šľachtené v Rakúsku, kde sú podobné pôdnoklimatické 
podmienky ako u nás a na druhej strane, osivá vyrábame 
v našich lokalitách. Naše odrody by práve preto mali byť 
presne šité na tunajšie lokálne podmienky. 

Chce a bude mať Slovensko vlastné 
poľnohospodárstvo aj o 10 – 15 rokov? 
Kde vidíte budúcnosť slovenského 
poľnohospodárstva? 

Napriek tomu, že momentálne prechádzame 

Nebojím sa 
výpredaja 
slovenského 
poľnohospodárstva 
smerom 
do zahraničia
Viliam Kurinec, generálny riaditeľ 
SAATBAU SLOVENSKO, s. r. o.



v poľnohospodárstve zložitým vývojom, a je to už dlhší 
čas, som presvedčený o tom, že poľnohospodárstvo tu 
i naďalej bude mať svoje miesto. Navzdory zložitosti 
obdobia je vidieť tie malé aktívne svetielka, ktoré 
dávajú nádej, budúcnosť a atraktivitu slovenskému 
poľnohospodárstvu. Téma minuloročnej konferencie 
Agroprogress 2015 ukázala, že poľnohospodárstvo 
môže byť sexi a je sexi. Nadväzujúc na tému tohtoročnej 
konferencie zase tvrdím, že Slováci chcú vlastné 
poľnohospodárstvo a budú ho mať. Samozrejme, sú 
tu prítomné rôzne zahraničné skupiny, ktoré operujú 
na trhu s pôdou, na druhej strane máme stále dostatok 
skúsených a kvalitných manažérov, ktorí budú pracovať 
v tomto segmente naďalej a budú ho rozvíjať. Nebojím 
sa výpredaja slovenského poľnohospodárstva smerom 
do zahraničia. 

Ako potom naštartovať osvetu medzi ľuďmi, 
aby nielen nakupovali slovenské potraviny, 
ale aby mali aj ochotu v poľnohospodárskom 
sektore pracovať? 

Všímam si, že čím ďalej, tým viac je 
poľnohospodárstvo atraktívne pre mladých ľudí. Už 
to dávno nie je odvetvie o špinavej práci. Minule som 
sedel v najmodernejšom traktore a keď som sa pozrel 
na riadiaci panel so všetkými tými tlačidlami, svetlami 
a GPS navigáciou viem, že človek, ktorý do tohto 
nasadne, nemôže byť už len klasický traktorista. Túto 
pozíciu už absolútne nevnímam ako prácu pre chlapa 
v montérkach a s hasákom v ruke pre prípad potreby 
opravy. Ide o najmodernejšiu technológiu, ktorá si 
okrem chcenia vyžaduje aj vysoký stupeň technologickej 
zručnosti. Práve preto bude medzi mladými čím ďalej, 
tým zaujímavejšia. Viem, že ešte stále sa nájdu ľudia, 
ktorí označujú poľnohospodárov pejoratívnejšími 
výrazmi, ako sú „sedlák“ či „vidlák“, no pri nástupe 
technológií a moderných maštalí sa toto povedomie 
určite pozdvihne. 

Na druhej strane vidím aj ľudí, ktorí dobrovoľne, 
pre niektorých trošku naivne, začínajú farmárčiť 
na malých pozemkoch, kupujú si staré chalupy 
na vidieku s cieľom žiť zdravšie. Mne osobne je to 
sympatické a fandím takýmto ľuďom. Nevravím, 
že takíto farmári by nám mali zachraňovať 
poľnohospodárstvo, avšak ak fungujú na báze 
agroturizmu a výrobe lokálnych výrobkov, potom je to 
ideálnym, priam až žiadaným doplnkom a príjemným 

spestrením ponuky rôznych farmárskych produktov.
 

Naštartuje sa podľa vás vďaka tomu i osveta 
s témou podpory predaja domácich potravín? 

Toto je vec, o ktorej sa rozpráva veľmi dlho. Dlho sa 
pripomína, tvoria sa marketingové kampane a existuje 
možno už 5 – 6 log, ktoré vyzývajú ku kúpe produktov 
od domácich potravinárov a poľnohospodárov. Tu mi 
však neustále absentuje strategický krok od ministerstva, 
a to mať ucelený koncept podpory slovenských potravín. 
Viem, že najmä v našej ekonomickej situácii je náročné 
prelomiť bariéry typu cena, ale v každom prípade mi 
chýba koncepcia podpory a upozorňovania na kvalitu 
domácich produktov.  

Máme dve polohy. Naše osivá, skoro celé naše 
portfólio je šľachtené v Rakúsku, kde sú podobné 
podmienky ako u nás a druhá poloha je tá, že to 
vyrábame v našich podmienkach, takže práve naše 
odrody by mali byť najprispôsobivejšie našim lokálnym 
podmienkam. To, že lokálne potraviny musia byť 
zákonite tým najdrahším na trhu, je už podľa mňa 
skôr mýtus, všeobecne uznávaný a vypestovaný názor, 
ktorý o slovenských produktoch koluje. Priznám sa, 
že ja osobne eliminujem nákupy v hypermarketoch 
a vyhľadávam skôr menšie obchodíky, kde dokážem 
nakúpiť najvyššiu kvalitu. A poviem vám, že cena nie 
je až taká odstrašujúca, ako sa o domácich výrobkoch 
hovorí. Pri lokálnych výrobcoch mäsa mám dokonca 
osobnú skúsenosť s tým, že cena je prudko porovnateľná 
s tovarmi masovo chrlenými zo zahraničia na naše pulty. 
Pri rovnakej cene teda zaváži pridaná hodnota. Vyberiete 
si mäso z prasaťa, ktoré ešte včera spokojne behalo 
po dvore alebo mäso, ktoré včera už cestovalo vákuovo 
zabalené niekde v kamióne? 

Ste úspešný manažér veľkej zahraničnej 
spoločnosti. Na čo ste vo svojom živote 
najviac hrdý? 

U mňa existujú dve polohy. V tej súkromnej som 
nesmierne hrdý na mojich troch synov a krásnu rodinu. 
Naopak v pracovnej som hrdý na to, že sa mi pri výkone 
môjho povolania darí a firma, ktorú vediem, prosperuje. 
Som hrdý na to, že mám veľmi veľa priateľov a dúfam, 
že veľmi málo nepriateľov a neprajníkov. Môj životný 
štýl mi priniesol práve to, že som obklopený príjemnými 
ľuďmi, v spoločnosti ktorých sa cítim veľmi dobre.

Raž siata - ozimná, 
KAPITÄN, odroda s výnosom 
hybridu

Jačmeň siaty ozimný
MARISSA, výnosný, vysoký, 
nepoliehavý

Pšenica tvrdá - ozimná
ELSADUR, získate kvalitu

45
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KOMPLEXNÁ PONUKA PRE VÁS www.saatbau.sk  Už viac ako 100 000 ha 
 na Slovensku od SAATBAU 

Kvalitné osivá,
úspešný zber.

Ing. Teodor Sedlák
tel.: 0907 701 476
teodor.sedlak@saatbau.com

Ing. Margita Foltánová
tel.: 0903 727 931
margita.foltanova@saatbau.com

Ing. Miloš Lesay
tel.: 0948 094 156 
milos.lesay@saatbau.com

Ing. Tibor Mikle
tel.: 0903 858 003
tibor.mikle@saatbau.com

Ing. Pavol Šottník 
tel.: 0907 274 555 
pavol.sottnik@saatbau.com

Ing. Tibor Berta 
tel.: 0902 316 939 
tibor.berta@saatbau.com

Ing. Ján Grnáč 
tel.: 0903 727 631 
jan.grnac@saatbau.com

Ing. Štefan Marcinek 
tel.: 0949 409 885 
stefan.marcinek@saatbau.com

Ing. Jozef Pšak 
tel.: 0911 727 914 
jozef.psak@saatbau.com

Ing. Štefan Korekáč 
tel.: 0915 947 579 
stefan.korekac@saatbau.com

Podporujeme 
domácich 
spracovateľov
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Spoločnosť ASRA je jedna z mála 
spoločností na trhu, ktorá ponúka 
ku klasickej ochrane rastlín alternatívne 
riešenie. O inovatívnom prístupe 
k ochrane svedčí portfólio spoločnosti, 
ktoré je tvorené aj biologickými 
prípravkami šetrnými voči životnému 
prostrediu. O tom, že inovatívny 
prístup si nevyžaduje iba samotné 
poľnohospodárstvo, ale aj poradenstvo 
a služby súvisiace s ním, sme sa 
rozprávali s Júliusom Vargom, vedúcim 
obchodného tímu ASRA. 

Hrdosť a profesionalita

Prečo je pre spoločnosť ASRA dôležitá 
ekologická bezpečnosť? Sú vaše produkty 
vhodné pre všetky typy rastlinnej výroby 
a podpory pestovania rastlín?

Pri našej práci sa snažíme nájsť optimálne riešenie 
v ochrane rastlín a skĺbiť „tvrdú“ chémiu s ekologickou 
ochranou. Vieme, že i v oblasti ochrany existuje možnosť 
využívania prírodných zdrojov a nie je vždy potrebné 
zasahovať príliš invazívne. Tam, kde ešte nie je potrebný 
zásah chemickej látky, hľadáme alternatívu. Bolo by 
odvážne tvrdiť, že doterajšími biologickými prípravkami 
dokážeme vyriešiť každý problém zákazníka, no 
napriek tomu ponúkame portfóliové pokrytie v oblasti 
konvenčnej ochrany i pomocných ochranných bio 
prípravkov. Vyzdvihol  by som prípravky ako Contans 
WG – fungicídny prípravok, Agrovital – multifunkčnú 
pomocnú látku pre všetky plodiny, Blackjak – pôdny 
kondicionér a biostimulant a produkt Terra‑Sorb foliar – 
listové hnojivo s vysokým obsahom aminokyselín. To je 
iba prierez produktov, ktorými sa snažíme dotvárať naše 
dielo a robiť poľnohospodárstvo lepším bez akejkoľvek 
nálepky biologického boomu. Sme hrdí na svoje vlastné 

prípravky, ich účinnosť a originalitu a takisto na náš 
prístup k zákazníkom a aplikáciu odborných vedomostí 
založenú na mnohoročných skúsenostiach.

Efektívnosť a dostupnosť 

Aké aktivity vykonáva ASRA vo vzťahu 
k zákazníkom a čo plánujete v budúcom roku?  

Rok 2016 bol pre nás rokom bohatým na zmeny. 
Rozšírili sme technicko‑poradenský tím o 4 nových 
mladých ľudí. Takisto sa nám podarilo rozbehnúť aktivitu 
„Kávička s ASROU“, v ktorej ide o neformálne, no zato 
odborné stretnutia s farmármi. Ide o podujatie zamerané 
práve na aktuálne problémy pri pestovaní a ich riešenia. 

Oba tieto kroky vedú k napĺňaniu jedného z pilierov 
našej spoločnosti a to k efektívnosti a dostupnosti. 
Sme si vedomí, že poradenstvo a podpora v oblasti 
poľnohospodárstva sa nedá vykonávať od stola 
a ani na diaľku. Že tak, ako sa menia celkové trendy 
v oblasti pestovania, menia sa i požiadavky zákazníkov 
na odborný servis. Nadväzujúc na to chystáme v roku 
2017 zaradiť do nášho portfólia  nové prípravky Avatar, 
Propistar, Aspect Pro  a Laudis OD.

Moderný prístup 
k riešeniu 
problémov
Július Varga, vedúci obchodného tímu 
ASRA, spol. s r. o.
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Pomoc, podpora, služba

Poľnohospodári sú v súčasnosti skôr 
presýtení tzv. „promo akciami“, na ktorých 
im zástupcovia výrobcov prípravkov 
na ochranu rastlín prezentujú výhody spojené 
s využitím konkrétneho produktu. V čom sa 
podujatie „Kávička s ASROU“ líši od bežných 
prezentačných akcií?

V prvom rade musím povedať, že to je skôr pracovno‑
priateľské stretnutie ako predajná akcia. Spolupracujeme 
pri ňom s akademickou obcou, konkrétne so Slovenskou 
poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, odkiaľ 
si pozývame odborníkov podľa témy, na ktorú 
sa chceme zamerať. Toto podujatie je pre našich 
zákazníkov zaujímavé už len z toho dôvodu, že 
môžu svoje problémy riešiť v priamom kontakte 
s nezávislým odborníkom, v malej skupine pestovateľov 
a bez nátlakových stimulov ku kúpe našich produktov. 
Nie je to masová akcia, a preto tieto stretnutia 
organizujeme vždy na inom mieste a takmer vždy na inú 
tému. Mali sme stretnutie pre vinárov, pre producentov 
rastlinnej výroby a teraz mierime na východ 
krajiny. Pozitívne ohlasy na „Kávičku s ASROU“ 
predznamenávajú jej pokračovanie i v budúcom roku.
 

Výnimočnosť a modernosť

Vo filozofii vašej spoločnosti sa často 
skloňuje slovo „moderný“. V čom je ASRA 
moderná? 

Najmä v tom, že preferujeme inovatívny a najmä 
zdravší prístup v pestovaní, čo oceňuje čoraz viac 
pestovateľov i konečných spotrebiteľov. Snažíme sa 
však byť moderní nielen v ponuke prípravkov ale aj 
v prístupe k našim zákazníkom. Generačná obmena 
farmárov prináša možnosť využitia nových trendov 
i v komunikácii, preto by sme radi upriamili pozornosť 
na našu novú web stránku www.asra.sk, na ktorej 
zákazníci nájdu všetky potrebné informácie a aktuality. 
Od nového roka plánujeme spustiť aj Facebook stránku 
ASRA, prostredníctvom ktorej budeme mať možnosť 
neustálej online komunikácie s našimi zákazníkmi, vďaka 
čomu sa pohrávame s myšlienkou online poradenstva. 
Ak niektorý z našich zástupcov nájde pri svojej práci 
problém v poraste, vie varovať ostatných farmárov 
online a odporúčaním k prevencii zamedziť jeho výskytu. 
Nerád to vravím, ale poľnohospodárstvo je v komunikácii 
ešte stále jemne staromódne a my to chceme zmeniť. 

Rozhovor pripravila Marianna Cabalová, VELDAN
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www.asra.sk

•  konvenčná 
a integrovaná 

ochrana 

•  špeciálne listové 
hnojivá

•  univerzálne 
pomocné látky

• biologická ochrana

• biostimulátory

Vieme, čo zaberie
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V branži sa cítim 
komfortne

Čo je to vermikompostovanie? V čom vidíte 
jeho výhody? Prečo treba siahať po organike?

Vermikompostovanie je kompostovanie organických 
zvyškov pomocou dážďoviek rodu Eisenia foetida tzv. 
kalifornská dážďovka. Výsledný produkt tohto procesu 
je vermikompost, nazývaný aj dážďovkové hnojivo. Je to 
organická hmota bohatá na mikroorganizmy a na veľmi 
prospešné  fyziologicky aktívne látky. 
Samotný vermikompost sa úspešne používa v rastlinnej 
výrobe na zlepšenie fyzikálno‑chemických vlastností 
pôdy. Je východiskovým produktom na výrobu listových 
hnojív a pôdnych pomocných látok ako napr. Revital, 
ktoré majú široké uplatnenie pri pestovaní poľných 
plodín.
Výhodou procesu vermikompostovania je už samotný 
princíp prinavrátenia pôde organických zložiek, ktoré sa 
z nej neustále vyčerpávajú a vo veľmi malom meradle 
vracajú späť. 

Správnym pomerom rôznych organických zvyškov 
a  pomocou dážďoviek, vieme vyprodukovať veľmi 
hodnotný organický materiál, ktorý neobsahuje 
žiadne anorganické, pre prírodu mnohokrát škodlivé 
komponenty, naopak veľmi úspešne sa používa vo výžive 
rastlín v ekologickom poľnohospodárstve. 
Po radikálnom znížení stavov hospodárskych zvierat 
značne poklesla produkcia organických hnojív 
v poľnohospodárskych podnikoch. Zníženie stavov 
hospodárskych zvierat spôsobilo aj radikálne zmeny 
v osevných postupoch v rastlinnej výrobe. Prestali sa 
pestovať viacročné krmoviny a jednoročné strukoviny 
– obilné miešanky na ornej pôde, ktoré sa predtým 
spotrebovali v živočíšnej výrobe ako objemové 
krmoviny. Do pôdy vraciame málo organickej hmoty, 
slamu a kôrovie spaľujeme, a tým ochudobňujeme 
pôdu. Všetky tieto faktory, a k tomu ešte zmena 
technologických postupov, takmer paušálne necielené 
používanie priemyselných hnojív, erozívna činnosť 
a ďalšie nepriaznivé vplyvy potom spôsobia, že naše 
pôdy sú čím ďalej tým viac utlačené, neštruktúrne, 
chudobné na humus, majú nepriaznivú chemickú 

reakciu a strácajú svoju prirodzenú úrodnosť. Myslím 
si, že tento stav je dlhodobo neudržateľný. Čím skôr 
musíme urobiť nápravné opatrenia a vracať čo najviac 
organickej hmoty do pôdy, kam patrí, upraviť osevné 
postupy, vo výžive rastlín používať podľa možností 
čím viac organických hnojív a pôdnych pomocných 
látok, a koncentrovanú anorganickú výživu používať 
cielene s prihliadnutím na zásoby živín v pôde a nároky 
pestovaných plodín na živiny.

Ste slovenský výrobca hnojív s relatívne 
mladou históriou. Ako ste začínali, aké ťažké 
je presadiť sa na našom trhu, nakoľko sú tu 
aj iné subjekty ponúkajúce tradičné hnojivá 
na báze chémie?  Čo by vám ako spoločnosti 
pomohlo?

Na začiatku som navštívila vybrané distribučné 
spoločnosti s cieľom predaja našich produktov. 
Odpoveďou najčastejšie bolo: „...pozrite sa, máme tu 
ďalších 320 listových hnojív“. A moja odpoveď znela: 
„Ale z dážďoviek nie, a zo Slovenska tiež nie.“ 
Musím  povedať, že som neuspela. Hoci som sa snažila 
hľadať odlišnosť, vzbudila som na druhej strane iba 
úsmev. Neodradilo ma to, a začala som s výberom 
ľudí do vlastného obchodného tímu. Začali sme chodiť 
po poľnohospodárskych podnikoch, ja a moji dvaja 
kolegovia. Tak sa začala „ochutnávka trhu“ našich 
produktov. Po prvej sezóne sme mali výbornú odozvu 
na produkty a slušný predaj.  Pozitívne sme vyhodnotili 
sezónu, začali ďalšie rozvojové aktivity a nadviazali sme 
spoluprácu s distribučnými spoločnosťami. Tento rok 
sme uviedli na trh novú produktovú radu a dnes riešime 
otázku expanzie. Slovenský trh má svoje obmedzenia 
a my by sme radi išli za jeho hranice. 

Na Slovensku, na jednej stane, ešte nie je zabehnutá 
osveta bio hospodárstva, čo má vplyv na nákupné 
rozhodnutie u konečných spotrebiteľov, a na strane 
druhej, nemáme podporované bio hospodárstvo 
zo strany rezortu, tak ako v zahraničí. Som presvedčená, 
že vývojom sa situácia zmení a práve tu vidím príležitosť. 

Miriam Rojíková, 
riaditeľka spoločnosti VermiVital s. r. o.
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Určite by nám pomohli systémové kroky zo strany 
rezortu pôdohospodárstva, myslím tým podporu 
pre používateľov organických produktov. A vyčlenenie 
financií na výskum a vývoj v bio hospodárstve. Nemyslím 
tým podporu fondov EÚ, ale samostatnú podporu 
zo strany štátu aj malých projektov výskumu a vývoja 
v bio hospodárstve. My, ako malá firma, musíme 
veľa investovať do výskumu a vývoja, nakoľko prv 
než výrobok dáme do predaja, musíme preveriť jeho 
účinnosť, a tým aj ekonomický prínos pre pestovateľov.

Ako som už spomenula, tento rok sme uviedli 
na trh novú produktovú radu, produkty obohatené 
o mikro a makro prvky namiešané podľa potreby 
výživy jednotlivých druhov poľnohospodárskych plodín. 
Pričom základnou zložkou týchto produktov je extrakt 
z vermikompostu, ktorý obsahuje humínové kyseliny, 
fulvo kyseliny, aminokyseliny, fytohormóny, ktoré 
sú získavané prírodnou formou. Takto zákazníkom 
poskytujeme komplexný produkt, ktorý na slovenskom 
trhu nemá konkurenciu a je svojím spôsobom unikátny. 
Dobrý produkt s aktívnym tímom predajcov si vždy nájde 
svoje miesto na trhu. Verím, že nám naši  pestovatelia 
dajú šancu presvedčiť ich o výnimočných kvalitách našich 
produktov a podporia slovenského výrobcu.

Kde všade sa dajú využiť vaše produkty? Sú 
vhodné pre všetky typy rastlinnej výroby 
a podpory pestovania rastlín? Sú nejaké 
špecifiká, kde je vyslovene výhodné ich 
použitie? 

Naše produkty sú unikátne ale aj univerzálne, 
využívajú sa nielen v tradičnom poľnohospodárstve, 
ale napríklad aj v zeleninárstve, vinohradníctve, 
ovocinárstve, okrasnom a lesnom škôlkarstve... Majú 
teda naozaj veľmi široké pole používateľnosti. Vhodné sú 
pre všetky typy rastlinnej výroby, a v prípade špecifických 
požiadaviek vieme pripraviť produkt presne na mieru 
podľa požiadaviek zákazníka. Jediné obmedzenie je 
u kyslomilných rastlín, nakoľko naše prípravky majú 
vyššie pH. Veľmi úspešne sa dajú používať v pestovaní 
zeleniny a viniča. Dva naše prípravky sú registrované 

aj do ekologického poľnohospodárstva, a takisto aj 
na aplikácie tesne pred dozrievaním ako posledný 
vstup na zvyšovanie kvality úrody. V porovnaní 
s anorganickými prípravkami tu nehrozia reziduálne 
účinky chemikálií. Naše prípravky majú veľmi široké 
aplikačné možnosti, dajú sa používať od revitalizácie 
pôd, predsejbových aplikácií až po dozrievanie. 

Názory ľudí na stravovanie sa menia a čoraz 
viac ich vyhľadáva potraviny dopestované 
z „neprechemizovaných“ surovín. Myslíte si, 
že chémia bude musieť v tejto oblasti sčasti 
ustúpiť organickým hnojivám?

Zastávam názor, že určite áno. Postupne sa musíme 
preorientovať na potraviny vyrobené  z ekologicky 
pestovaných surovín. Súvisí to nielen s ochranou 
životného prostredia, ale v prvom rade so zdravotným 
stavom populácie, čo musí byť prioritou vyspelej 
spoločnosti.

Sú ceny organických a anorganických hnojív 
porovnateľné? Majú šancu byť potraviny 
vyrobené z organicky hnojených surovín 
lacnejšími ako tie, ktoré boli hnojené 
a ošetrované chémiou? 

Ceny organických a anorganických hnojív sú 
porovnateľné, ale čo sa týka cien surovín na výrobu 
potravín, to je len jedna položka zo všetkých vstupov 
a určite nie rozhodujúca, teda nemá podstatný 
vplyv na cenotvorbu potravín. V tomto prípade 
zohráva podstatnejšiu úlohu fakt, že ekologicky 
pestované plodiny dosahujú nižšie výnosy ako plodiny 
pestované intenzívnym spôsobom chemickou cestou. 
V ekologickom, či bio pestovaní je problémom 
v prvom rade ochrana rastlín proti burinám, chorobám 
a škodcom, kde máme zatiaľ obmedzené možnosti, 
a pôsobením týchto nepriaznivých faktorov sa znižuje 
úroda. Z týchto dôvodov je takáto produkcia drahšia, 
a preto aj potraviny vyrábané z týchto surovín sú 
drahšie. Na druhej strane sa ale natíska otázka: „Čo je 
drahšie ako zdravie?“
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Aký je váš názor na BIO produkty? 
Bio produkty sú budúcnosť nielen poľnohospodárstva. 

Som jednoznačne zástancom Bio produktov. Pre mňa 
sú, samozrejme, najlepšie Bio produkty ovocia 
a zeleniny dopestované vo vlastnej záhrade, postriekané 
VermiVitalom, ktorý už musím distribuovať aj susedom. 
A zeleninu, vo väčších množstvách na spracovanie, 
prípadne mäso, nakupujem od miestnych farmárov. 
Na Slovensku vieme vyrobiť kvalitné Bio produkty. Len 
spotrebitelia musia dozrieť k tomu, kupovať ich, vedieť 
oceniť ich hodnotu, ich vplyv na prírodu a naše zdravie.

Ako vnímate svoju manažérsku pozíciu 
v branži, v ktorej je väčšina manažérov 
mužov? 

Ženy si svoju pozíciu v branži, v ktorej je väčšina 
manažérov mužov určujú vlastne samy. Snažím sa 
pochopiť spôsob uvažovania, riešenia problémov, či 
obchodnú stratégiu svojich mužských kolegov. V niečom 
konáme rovnako, v niečom úplne rozdielne. Je to 
zaujímavé a obohacujúce. Vo svojej manažérskej pozícii 
v branži, v ktorej sa pohybujem, sa cítim komfortne.

Človek nie je živý len prácou a občas 
je potrebný i oddych. Ako najradšej 
oddychujete? 

Ako sa to hovorí? Keď je práca potešením, je aj život 
šťastím? Musím povedať, že svoju prácu mám veľmi 
rada. Keď je však potrebné dať sa do režimu off, musí 
to byť oddych aktívny. V zime si rada zalyžujem a v lete 
si vyšliapem na kopec s krásnym výhľadom, vtedy mám 
taký pokoj na duši. A keď sa mi podarí prísť domov 
z práce v rozumnom čase, rada záhradkárčim, alebo 
idem po lesných cestách na bicykli.  Kontakt s prírodou 
je pre mňa v živote veľmi dôležitý. 

Na záver osobná otázka: mne osobne sú hady, 
červy a hmyz skôr odporné, aj keď viem, že sú 
užitočné. Ako ste sa dostali k spoločnosti, 
ktorá vyrába svoj hlavný produkt na báze 

využívania dážďoviek? Aký bol začiatok 
v spoločnosti?

Túto otázku dostávam často, rada na ňu odpoviem, 
má to totiž svoj príbeh. Pred siedmimi rokmi som dostala 
ponuku pracovať ako projektová manažérka a riadiť 
výstavbu dvoch projektov. Jedným z týchto projektov 
bola výstavba kompostárne a spracovanie biologicky 
rozložiteľných odpadov. Po vybudovaní prevádzok, 
vzhľadom na históriu daného poľnohospodárskeho 
družstva, ktoré sme vlastnili, ako aj skúsenosť s výrobou 
hnojív z vermikompostu, sme si vo firme položili otázku. 
Máme výborný  základný produkt, máme prevádzku, 
máme skúsenosť, máme spokojných regionálnych 
odberateľov ‑ farmárov. Prečo neponúknuť naše 
produkty v rámci celého Slovenska? Zainvestovali 
sme do výskumu a vývoja, založili novú spoločnosť 
a následne uviedli na trh produkty VermiVital. Znie to 
veľmi jednoducho, ale budovať výrobno‑obchodnú 
spoločnosť od základov, a zároveň neustále aplikovať 
inovácie z výskumu a vývoja, vyžadovalo veľa financií, 
energie, chuti a šikovný tím interných ľudí, ale aj 
externých vedecko‑výskumných spolupracovníkov 
zo Slovenska aj zahraničia. Takto sa vyvíjala moja cesta 
v spoločnosti. Som rozvojový typ človeka, no postavenie 
firmy je vždy vizitkou všetkých ľudí v spoločnosti.
A čo sa týka dážďoviek... pri predstave, aký osoh nám 
prinášajú, ich musíte jednoducho milovať.

‑ r ‑ 
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Patríme medzi popredných 
svetových výrobcov a dodávateľov 

prípravkov na ochranu rastlín

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

Už viac ako 20 rokov prinášame 
slovenským poľnohospodárom 

užitočné riešenia, odborný, dostupný 
a profesionálny poradenský servis. 
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|   0800 00 1100  | +421 2 5919 1000  |  dialog@tatrabanka.sk  |  www.tatrabanka.sk
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