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Môže byť 
pôdohospodárstvo 
sexi? 

progrAM
Konferencie

Agroprogress 2015

1. BLOK / ovplyvňujú  rizikové faktory a schopnosť riadenia rizík v podnikoch globálne    
    výsledky sektoru pôdohospodárstva?  

 9:05 – 9:30  Dr. Nivelin Noev (európska komisia, Bulharsko)  - DG aGri – aké nástroje a mechanizmy zvyšujú podnikateľskú 
atraktivitu rezortu pôdohospodárstva v krajinách eÚ na rozdiel od tých štandardne používaných v Sr?

 9:30 – 9:50  Ing. Miroslav Toman, Csc. - prezident Českej agrárnej komory – Úspech je vždy sexi - kde hľadať príčiny historického 
ekonomického úspechu českého pôdohospodárstva?

 9:50 – 10:20   Ing. Viera Tóthová – riaditeľka renoMia aGro pre Slovensko – eliminácia rizík a negatívnych dopadov na hospodárenie 
subjektov prvovýroby by určite bolo  vzrušujúce. aký môže byť nový prístup, produkty a služby pre poľnohospodárov v 
oblasti zvýšenia podnikateľskej bezpečnosti?

 10:20 – 10:30  Daniel J. Kratky – KraTKY GLoBaL:LaWfarM - aká je štruktúra poľnohospodárskej prvovýroby budúcnosti a 
vízia vysokej efektívnosti v koncentrovanom podnikaní na pôde? Pohľad na tradičné princípy a novodobé trendy 
družstevníctva a koncentrácie vlastníctva v poľnohospodárstve.

 10:30 – 10:40  Mgr. Janka Leitnerová - Vidiecka platforma - rodinné farmy to znie tak sexi. Kde je hranica atraktivity podnikania na 
pôde v malom? Máme na Slovensku pre to vytvorené podmienky?

 10:40 – 11:00   Diskusia, prestávka

2. BLOK / Minulosť, prítomnosť a budúcnosť slovenského pôdohospodárstva v priestore eÚ.

 11:00 – 11:20  Ing. Adrián Šedivý, agrana – Slovenské cukrovary – Tvorba a ovplyvňovanie pôdohospodárskej politiky na pôde 
európskeho parlamentu.

 11:20 – 11:40  Ing. Jaromír Matoušek – Unicredit Bank Slovakia a. s. – Pohľad bankového analytika na zmenu riadenia a manažmentu 
agrosektora ako rezortu a podniku. 

 11:40 – 12:30  panelová diskusia - riadené diskusné fórum za účasti najvyšších bývalých a súčasných predstaviteľov rezortu  - ministrov 
pôdohospodárstva  –  Ing. peter Baco, phD.,  Ing. Vladimír Chovan, Ing. simon Zsolt, Ing. Miroslav Toman, Csc. 
na tému Minulosť, prítomnosť a budúcnosť slovenského pôdohospodárstva v priestore eÚ.

    obedňajšia prestávka

3. BLOK / nástroje zvyšovania výkonnosti sektoru pôdohospodárstva. faktory ovplyvňujúce 
     úroveň podnikania a hospodárenia  rezortu ako takého a  jednotlivých podnikov.

 13:30 – 13:50  Ing. František Václavík – PrP Technologies – Moderný prístup k ochrane pôdy ako základného výrobného nástroja bez  
nutnosti investícií s využitím nových technológií.

 13:50 – 14:10  Ing. radovan Mik – Tatrabanka, a. s. - aplikácia nových výsledkov vedy a výskumu a nových trendov pre zvýšenie 
výkonnosti prvovýrobcov niečo stojí. Kde na to brať?

 14:10 – 14:30  prof. Ing. Ján pokrivčák, Csc.  -  Výsledky výskumu „food away from Home“ a identifikácia  dopadov trendov 
spotrebiteľského správania sa na poľnohospodársku prvovýrobu, ako aj  výrobu  a maloobchodný predaj potravín. 

 14:30 – 14:50  rNDr. Michal sebíň – riaditeľ naTUr-PacK – nový zákon o odpadoch a jeho dopady na agropotravinársky komplex. 

 14:50 – 15:10  Ing. Štefan pepich, phD. - TSUP rovinka - Súčasný stav techniky v poľnohospodárstve na Slovensku a vplyv 
projektových podpôr na obnovu techniky, resp. jej využitie. 

 15:10 – 15:30  JUDr. Jozef Trsťan - Je dostatočný záujem o využitie nových technológií pri monitorovaní kvality úrody a pri ochrane 
zdravia rastlín u súčasných farmárov?

     Tombola a záver konferencie

Konferencia prináša názory najzasvätenejších 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.
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Sme jedineční na trhu
Od sejby po zber úrody 
ponúkame našim zákazníkom 
to najlepšie, aby sme uspokojili 
ich každodenné potreby.

Jedna Syngenta

Spolu sme silnejší
www.syngenta.sk

Naša ponuka je prispôsobená 
každej plodine
Máme široký výber osív 
a prípravkov na ochranu rastlín 
vrátane servisu pre pestovateľov.

Poznáme  
inovatívne riešenia
Pomocou nových technológií 
zvyšujeme výkonnosť plodín 
a efektivitu ich pestovania.

TM
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Názov tohtoročnej konferencie Agroprogress 2015 
sme zvolili veľmi netradične. Pre jedných provokatívny, 
pre ďalších príťažlivý, niekto z neho cíti atraktivitu, iný zase 
iróniu. Vlani, po piatom ročníku konferencie, sa skupina 
odborníkov rozhodla založiť odborný diskusný klub, ako 
nestranícku platformu pre výmenu odborných názorov 
a manažérskych skúseností z poľnohospodárskej brandže. 
Naša redakcia, ako nezávislý subjekt, sa chopila iniciatívy 
organizovať stretnutia približne dvadsiatich špičkových 
manažérov. Hlavným cieľom stretnutí je: „pozdvihnúť 
úroveň poľnohospodárstva na Slovensku, ako tradičného 
odvetvia a jedného z možných zdrojov národného bohatstva 
a ekonomickej prosperity krajiny.“ Už na prvom stretnutí 
sa prijal názor, že „Poľnohospodárstvo je sexi“. Len drvivá 
väčšina nezainteresovaných to nevidí, nevníma, necíti 
a poľnohospodárstvo aj poľnohospodárov podceňuje. A to 
nie je fér, nakoľko táto veľká skupina ľudí vôbec nerozumie 
tomu, o čo v modernom poľnohospodárstve ide a o čom 
vlastne je. Mnohé mestské deti v základných potravinách 
z obchodu nevnímajú žiadnu ich súvislosť s rastlinami alebo 
zvieratami, z ktorých pochádzajú. Neskôr to azda pochopia, 
ale mnohí aj nie. Budú mať svoje potomstvo - deťúrence, 
ktorým možno vysvetlia, že neboli „stiahnuté“ z internetu, 
ale sa narodili mamičke. To treba zmeniť! A tak vznikol 
spontánne pozdrav, ktorý sme začali používať vo vzájomnej 

komunikácii. Poľnohospodárstvo je sexi, namiesto formálneho 
S pozdravom. 

Pred časom som opäť dostal otázku, čo vlastne tento pozdrav 
a toto netradičné slovné spojenie v sebe skrýva, aby ho 
správne pochopili aj tí, ktorí nie sú v spoločenstve klubu a ku 
ktorým sa dostane? Je preto namieste venovať nášmu názvu 
konferencie a klubovému pozdravu pár riadkov. 

Slovo „sexi“ je dráždivé a trošku aj provokujúce. Sex 
vo všeobecnosti máme radi a aj ho potrebujeme k životu. 
Sexi však nie je o sexe ako takom, ale sexi je vnímané (aspoň 
ja ho tak vnímam) ako niečo, čo chceme. Chceme sa páčiť 
a chceme byť v niečom nie len dobrí, ale hlavne uznávaní 
a atraktívni. Atraktívnosť je možno to správne synonymum. 
Vo mne osobne to nadväzuje na to, že imidž a vnímanie 
poľnohospodárstva a poľnohospodárov u verejnosti je 
mizerné. Je často vnímané ako zastarané, neatraktívne 
a nenapredujúce odvetvie hospodárstva. Mladí ľudia nemajú 
k nemu vzťah a nemajú záujem pracovať v ňom. Takýto 
„až hanlivý“ imidž celého odvetvia umocňujú viaceré TV 
reality show. Evidentne však s vysokou sledovanosťou. 

Význam sloganu „Poľnohospodárstvo je sexi“ má práve 
vyvolávať a doručovať verejnosti (odbornej aj laickej) 
pocit, že pracovať na pôde nie je out, ale in. Je to vysoko 
atraktívne, inovatívne, perspektívne odvetvie, ktoré 
môžeme a mali by sme mať radi, nie ho znevažovať 
a podceňovať. Pracuje v ňom veľmi veľa odborníkov. 
S láskou k prírode a životnému prostrediu vytvárajú hodnoty 
(nie malé) a okrem toho majú vďaka odvetviu aj vysokú 
životnú úroveň. Poľnohospodárstvo môže byť aj moderné 
a trendové a práve také ho chceme mať, lebo ho okrem 
všetkého aj potrebujeme k životu, ako zdroj výživy národa 
a bohatstva štátu. 

„SEXI POĽNOHOSPODÁRSTVO – ATRAKTÍVNE, MODERNÉ, 
TRENDOVÉ, ŽIADANÉ ODVETVIE. POZERÁM SA NA NEHO 
S NEHOU A LÁSKOU ZÁROVEŇ, CHCEM HO! PÁČI SA MI, 
DRÁŽDI MA A PROVOKUJE. MÁM PRI ŇOM AŽ HRIEŠNE 
FANTASTICKÉ MYŠLIENKY, AKO PRI POHĽADE NA KRÁSNU 
A ATRAKTÍVNU BYTOSŤ. LEBO JE JEDNODUCHO SEXI.“ 
Slogan má vyprovokovať k rozmýšľaniu nad témou. Verím, 
že tento náš je dostatočne provokatívny. Veď, ako hovorí 
slávny španielsky spisovateľ a dramatik Miguel de Cervantes 
Saavedra: „Tajomstvo úspechu v živote nie je práca, 
ktorá sa nám páči, ale hľadanie zaľúbenia v tom, v čom 
pracujeme.“

Prajem vám pekný zážitok zo šiesteho ročníka konferencie 
Agroprogress 2015, veľa inšpirácií a námetov, aby aj to vaše 
poľnohospodárstvo bolo sexi. 

Marian Hains,
riaditeľ vydavateľstva VELDAN

Editoriál

Môže byť poľnohospodárstvo sexi? 
„Predstavivosť je všetko. Je to ukážka 
budúcich atrakcií života.“ (Albert Einstein). 
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Usporiadatelia dali konferencii motto: Môže byť poľnohospodárstvo sexi? 
Jedným z výkladov tohto spojenia môže byť Príťažlivosť nepoznaného. 
Obyčajne niečo nepoznané (neznáme) vyvoláva určitú mieru príťažlivosti. 
Platí to všeobecne aj v iných vzťahoch a procesoch, ako sú tie medziľudské. 
Ponorme sa teda do oblasti nepoznaného v odvetví poľnohospodárstva 
a overme si, či platí i v agrobiznise, že nepoznané je príťažlivé.

TRANSFORMAČNÝ PODNIKATEĽSKÝ PROCES – 
POĽNOHOSPODÁRSKE PODNIKY

Poľnohospodárstvo prešlo procesom čiastočnej 
transformácie a privatizácie. Väčšina podnikov je 
pod kontrolou majoritných vlastníkov a platí to ako 
o spoločnostiach s. r. o., a. s., tak i vo veľkom počte 
o družstevných spoločnostiach. 

Akvizície podnikov: V období posledných rokov 
dochádza k prevzatiu veľkého počtu podnikov 
družstevného typu i s. r. o. novými investormi, ktorí 
sledujú dva ciele: maximalizovať výnosy a minimalizovať 
náklady v záujme konsolidácie podniku, tvorby 
maximálneho objemu zdrojov na dividendy resp. 
vytvorenia konsolidovaného podniku na prípadný 
predaj. Tento proces pokračuje, má rozsah cca do 200 
000 ha. p. p. a dá sa odhadnúť, že v horizonte cca 5 
rokov sa kapitálové podniky rozšíria na cca 500 000 
ha. Znamená to, že na území SR sa bude v stále väčšej 
miere presadzovať koncepcia maximalizácie výnosov, 
minimalizácie nákladov a skupinovej optimalizácie  
nákupu vstupov a maximalizácie predaja výstupov.

Súčasná majoritná podnikateľská štruktúra: 
Vedľa týchto zoskupení podnikajú tradičným spôsobom 
obchodné spoločnosti typu družstiev a s. r. o., 
kde koncepcia podnikania stojí na pomerne 
silnom vlastnom imaní, menšej alebo väčšej úrovni 
manažmentu a tradičnom prístupe k podnikaniu 
postavenom na serióznosti. Tieto spoločnosti majú 
koncept rozvoja postavený na vlastnej zodpovednosti 

za manažment nákladov, VTR i výstupov produktov. 
Podnikajú v absolútnom konkurenčnom prostredí a sú 
významne vystavené vonkajším vplyvom, ako sú vývoj 
cien, prístup k vstupom do výroby a schopnosť vytvárať 
väčšie marže.

Ostatné podnikateľské štruktúry: Súkromne 
hospodáriaci roľníci, mladí farmári a rodinné farmy sú 
pomerne stabilizovaní a efektívni. Ide však o skupinu, 
ktorá sa nachádza v absolútnej konkurencii s dopadom 
na jej schopnosť vytvárať primeranú maržu. 

NADSTAVBA V AGROKOMPLEXE

V priebehu posledných 20-tich rokov došlo k výraznej 
transformácii podnikov, ktoré dodávajú odvetviu tovary, 
služby, odoberajú komodity a spracovávajú ich.

Spracovateľský priemysel: Prešiel po stránke 
vlastníckej významnými zmenami z hľadiska privatizácie. 
Prešli minimálne dve vlny – prvá vlna privatizácie, 
druhá vlna prevzatie niektorých oborov zahraničným 
kapitálom. To vyvolalo mimoriadne kapitálové zaťaženie 
pre spracovateľské podniky s dôsledkami obmedzenia 
inovácií, vytvárania zdrojov na technologickú obnovu 
a nevyužitie základných kapacít. rezervovanosť 
neobľúbených. Dôsledkom boli, samozrejme, napätia 
medzi podriadenými..

Skladovací priemysel – obchod so vstupmi 
a komoditami: Skladovací priemysel vznikol na základoch 
privatizácie z pôvodných poľnonákupov a postupne 
posilňoval svoje postavenie v agrárnom sektore. 

Ing. Jaromír Matoušek,  
vedúci oddelenia financovania 
agrobiznisu UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Príťažlivosť 
nepoznaného
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Predaj strojov do odvetvia: Obchod so strojmi 
a technológiami realizuje niekoľko (10 relevantných) 
vendorov, ktorí zastupujú predaj vymedzených značiek. 
Títo vendori sú samostatné podnikateľské subjekty.

 
Nadstavba rezortu
V období posledných 10 rokov sa nepodarilo vytvoriť 

potrebné inštitúty a systémy finančnej, zabezpečovacej 
a poistnej základne. 

Súčasne sa nepodarilo vytvoriť potrebné štruktúry 
spoločného odbytu, manažmentu tvorby ponukových 
cien. Pokus o vytvorenie spoločného vzájomného fondu 
sa nerealizoval. Odvetviu teda chýba potrebná základňa 
na vytváranie pridanej hodnoty vo vertikále a súčasne 
absencia riešenia rizík spôsobuje straty mimo oblasť 
výroby.

NEPOZNANÉ SYSTÉMY PRISVOJOVANIA 
SI PRIDANEJ HODNOTY A VYTVÁRANIA 
UDRŽATELNÉHO HOSPODÁRENIA 
POĹNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV

Tento príspevok nemá za cieľ navrhnúť základňu 
pre inštitucionálne, vecné, finančné, právne 
a organizačné usporiadanie odvetvia. Predstavuje 
invenciu, ako usporiadať vzťahy a hodnoty, ako 
pristupovať k ďalšiemu vývoju odvetvia, smeruje skôr 
k objasneniu stavu poľnohospodárstva z hľadiska jeho 
ekonomickej podnikateľskej úrovne. Je zameraný 
predovšetkým na odvetvové nadstavby, ktoré 
pri optimálnej funkčnosti, prinášajú pridanú hodnotu 
i mimo samotný výrobný proces. 

Vedecko-technický pokrok
Stagnácia efektívnosti poľnohospodárskej výroby 

je významne ovplyvňovaná nízkou úrovňou prenosu 
VTR do výroby a riadenia procesov. Podniky musia 
samostatne získavať informácie, postupy a procesy 
nových riešení. V rozhodujúcej miere sa VTR prenáša 

prostredníctvom predajcov techniky, technológií, osív, 
sadív a pod. Systémy organizácie práce, uplatnenia 
samostatných poznatkov v systémoch hospodárenia 
musia podniky vyvíjať, overovať a realizovať sami. 
Nie je vyvinutý program rešeršného poradenstva, 
výskumná základňa sa nepribližuje k reálnym potrebám 
podnikov. Postup globálneho otepľovania a zvyšujúcich 
sa turbulencií v počasí a zmena klímy bude vyžadovať 
plné zapojenie VVZ, jej prestavbu a pod. Pritom plné 
zapojenie VTR do procesu zefektívnenia výroby je 
pre agrárne rozvinuté krajiny vlastné. Sú zapojené 
inštitúty:

• Okamžitého prenosu VTR do podnikov
• Plošného prenosu VTR do podnikov
•  Aplikovaného výskumu podporovaného štátom 

a verejnoprávne priamo v kompetenciách 
rozhodujúcich pestovateľských a chovateľských 
zväzov

•  Poradenstva, vrátane poradenstva výskumných 
pracovníkov priamo na podnikoch

•  Zapojenia spracovateľského priemyslu do výskumu 
v oblasti komodít a zvierat 

Pokúsme sa kvantifikovať súčasnú úroveň prevodu 
VTR do podnikov. Pokiaľ RV v odvetví vytvára cca 1 mld. 
eur produkcie a ŽV približne 0,8 mld. eur a pridaná 
hodnota je záporná (cca 400 mil. eur), potom plné 
zapojenie VTR  by bolo schopné priniesť 10 -15 percent 
novej pridanej hodnoty. To je cca 40 - 60 mil. eur 
nových zdrojov ročne pre ďalší rozvoj. Nie je to nereálne 
číslo, je to cca 20 eur na ha vyššej pridanej hodnoty!

Na 10-ročnej báze je to 400 - 600 mil. eur, čo by 
významne posunulo slovenské poľnohospodárstvo 
dopredu. Tento proces by mohol eskalovať, pretože 
samo poľnohospodárstvo by mohlo týmito zdrojmi 
financovať VTR vo svoj prospech.

Poľnohospodári túto oblasť považujú skutočne 
za príťažlivú, ale v zásade ju nepoznajú a hľadajú 
samostatné cesty. Keď niečo nepoznáme, priťahujú nás 
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vlastné vízie. Zrejme bude potrebné zmeniť štruktúru 
manažmentu riadenia VTR, stanoviť pragmatickú 
koncepciu pre všetky výskumné pracoviská v SR, 
nasmerovať ich hlavne do aplikovaného výskumu 
zameraného na najslabšie oblasti možného rozvoja, 
napojiť ich priamo na záujmové združenia, asociácie 
a zväzy, dostať ich do praxe. Hlavný koncept by 
mal po konzultáciách so samosprávnou sférou 
poľnohospodárov byť vecný, jasný a komplexný. 

Ten koncept by malo priamo riadiť MP SR, malo by 
vytvoriť projektové skupiny, ktoré by konkrétne projekty 
priamo riadili.

Predstava je asi taká, že na úrovni MP SR by bol 
vedúci projektu, ktorý by koordinoval priamo jeden 
aplikačný program za účasti pracoviska / pracovísk 
výskumných ústavov a samosprávy. Samostatný projekt 
by bol vybavený zdrojmi, pracovníkmi, bol by previazaný 
na definované podniky. Výstupom by bol aplikovateľný 
postup v určitej oblasti, ktorý by mal kvantifikovaný 
prínos vrátane využitia PRV.

Zásada by mala byť taká, že na úrovni centrálnej 
entity bude stanovený komplexný a konkrétny projekt 
(napríklad prenos embryí) a ten bude zabezpečený 
po stránke vedeckého poznania, aplikácie, finančných 
zdrojov a podpôr, schém prístupov prijímateľov 
k tomuto projektu, vyhodnotenia benefitov a strát. 

V tejto súvislosti by som chcel upozorniť na prácu 
F. Bacona z roku 1626 – Nová Atlantis. Myslím, že je 
to inšpirácia pre usporiadanie vedecko-technických 
transferov do podnikov i z hľadiska vlastného vývoja 
výskumu a aplikácie.

Jednoducho, obrat v pozícii prenosu VTR do odvetvia 
vyžaduje  odvážne rozhodnutia, ktoré sú opreté 
o realitu. V tejto súvislosti je napr. dôležitá informácia 
z nedávneho vystúpenia poľnohospodárskeho atašé 
Holandska v SR, kedy uviedol, že Holandsko stálo pred 
rozhodnutím, kam smerovať vysoko koncentrované 
odvetvie dojníc. Rozhodnutie bolo spoločné 
(za účasti exekutívy, VTR, samosprávy, spracovateľov, 
obchodníkov) previesť plemenárske stáda dojníc 
predovšetkým na produkciu mlieka s vysokým obsahom 
bielkovín. Teda na surovinu potrebnú k výrobe syrov. 
Holandsko kráča touto cestou dlhodobo, rozhodnutie 
bolo ťažké ale i profesionálne a hlavne komplexné. 
Mohlo sa oprieť o celú vertikálu. To v SR absentuje a je 
to na škodu rozvoja. 

Takéto prístupy sú v SR pre nás nepoznané, 
ale mali by byť príťažlivé.

Komplexné modely financovania a riadenia rizík 
v odvetví a v podnikoch 

Väčšina poľnohospodárskych podnikov má pri svojom 
podnikaní významné finančné problémy nie len z titulu 
nízkej tvorby hospodárskeho výsledku, ale predovšetkým 
z dôvodu neustálych vonkajších vplyvov a tlaku na ich 
zdroje.Tento stav má všeobecne známe dôvody – 
výkyvy cien a produkcie. V niektorých rokoch dochádza 
k deficitom cash zdrojov až na úrovni 100 mil. eur. 

Ako sa prejavujú tieto výpadky v manažmente 
podnikov, ich ekonomickej situácii, schopnosti plánovať 
a realizovať tieto plány? 

V uplynulých 10-tich rokoch  zaznamenávame 
mimoriadne výkyvy v tvorbe zdrojov i hospodárskeho 
výsledku  rádovo v 100 mil. eur.

Okrem toho spôsobujú tieto turbulencie významné 
ekonomické straty, ktoré v niektorých rokoch, 
v niektorých regiónoch môžu významne ohrozovať 
samotnú existenciu podnikov. 

Už iba z pohľadu rokov 2011 a 2013 je táto situácia 
trvalo neudržateľná. Poklesol totiž objem výnosov o 23 
percent, o 551 mil. eur. Výsledok hospodárenia sa znížil 
zo 73 mil. eur na mínus 6 mil. eur. Podobné výsledky 
boli aj v roku 2014 a budú tiež v roku 2015. Znamená 
to stratu 90 mil. eur s dôsledkami do rozšírenej 
reprodukcie cash manažmentu a ďalšej východiskovej 
základne. V dlhodobom horizonte sú tieto perspektívy 
nepriechodné a spôsobia ďalšie zaostávanie väčšiny 
podnikov. Na desaťročnej báze môžu dopady 
na hospodárenie vytvoriť straty až 300 mil. eur.

Menované vplyvy majú za následok vážne dopady 
na podniky a ich rozvoj: 

• Zvyšovanie obchodných záväzkov a tým i závislosti 
na dodávateľoch, vrátane vyšších finančných 
nákladov

• Riziká zo zvýšenej doby obratu záväzkov
•  Nutnosť prehodnotenia plánov investícií vrátane 
dopadov zo strany dodávateľov

• Znižovanie bonity  podniku pri ratingoch bánk
• Problémy s vysporiadaním vnútorných záväzkov

Okrem hlavných dopadov na zisk, prináša tento 
stav straty i vyššie finančné náklady za dodávateľské 
úvery (odhad cca 5 mil. eur), ekonomické straty 
z nerealizovania a  oneskorenia investičných projektov 
z dôvodu nedostatku cash / cca 10 mil. eur ročne. 
V dlhodobom horizonte sa opakované deficity prejavia 
rádovo v čiastke 100 - 150 mil. eur straty resp. 
neschopnosti tvorby zdrojov na rozvoj a posilnenie 
podnikov.

 Tieto vplyvy nezaznamenávajú historické (pôvodné) 
krajiny EÚ, pretože ich poľnohospodárske podniky  sú 
dostatočne kapitálovo vybavené (niekoľkonásobne), 
majú vytvorené dostatočné rezervy v cash i finančnom 
majetku a z hľadiska bonity sú prijateľné pre bankový 
sektor. 

Absencia systémov, ktoré by eliminovali tento stav
V SR sú od seba oddelené systémy dotácií, 
zabezpečovací a poistný systém, systém úverový, 
nevyvinutý je systém vzájomnej pomoci a systém 
speňažovania. O systéme zabezpečenia cien niektorých 
komodít sa v SR rozpráva na prednáškach.

Ide o mimoriadne vážnu tému, ktorá čaká 
na komplexnú diskusiu, spracovanie schém, 
na spoločenskú diskusiu a zavedenie takého 
komplexného systému, ktorý by obslúžil a bol schopný 
eliminovať rozhodujúce riziká z podnikania v odvetví.

ZÁKLADNÁ PREDSTAVA O JEDNOTLIVÝCH 
SEGMENTOCH SYSTÉMU

Systém úverový a záručný 
Úverový trh v SR pracuje v systéme podnikových 
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ratingov, a s tým súvisiacou ochotou bánk poskytovať 
financovanie. Nedá sa povedať, že by úverový trh 
v odvetví stagnoval. Za posledných 10 rokov sa 
financovanie odvetvia zvýšilo na takmer dvojnásobok 
- na 600 mil. eur. Čiastočne tomu bolo tak z dôvodov  
prefinancovania nárokových dotácií - cca 200 mil. eur. 
Vedľa tohto majoritného systému pracuje obmedzene 
i systém záruk na úrovni SZRB a priame poskytovanie 
úverov SZRB. Efektívnym riešením by bolo významne 
posilniť záručné fondy SZRB (práve zo súčasných 
úverových aktív) a umožniť komerčným bankám 
vo väčšej miere financovať rizikovejšie transakcie práve 
v obdobiach výpadkov cash i zdrojov. Záručné fondy 
SZRB by tak obslúžili niekoľkonásobne, možno i 5-krát 
viac, komerčných úverov, ako v súčasnom režime SZRB 
pri poskytovaní priamych úverov. 

Záručné produkty by boli nastavené práve na podporu 
financovania tých podnikov, ktoré zaznamenali výpadky 
v príjmoch, znížil sa ich rating z objektívnych dôvodov 
alebo pre štartovacie investičné projekty. 

Systém zabezpečovací a poistný
Stávajúce poistné systémy obsluhujú len malú časť 
reálnych rizík v odvetví a podnikatelia nevidia významné 
efekty z krytia hlavných rizík. Napriek tomu je zrejmé, 
že komplexný systém by mal obsahovať súčasné typy 
poistenia i poistenia úrovne výnosov a iných škôd. 
Mal by byť nastavený tak, aby bol výhodný ako pre 
poisťovne tak i pre poistencov. Súčasné výsledky 
ukazujú, že poistné náklady sa zvyšujú a poistné plnenia 
znižujú.

Je zrejmé, že tak ako v iných krajinách by väčšia  
časť poistných nákladov mala byť súčasťou jednotnej 
politiky podpôr. Celá oblasť hospodárskeho poistenia je 
mimoriadne dôležitým segmentom stabilizácie podnikov 
a  určite bude narastať.

Systém vzájomného zabezpečovacieho fondu
Ako som už uviedol, výkyvy cien a naturálnych výnosov 
presahujú historický vývoj a prehlbujú sa. Súčasná 
spoločná poľnohospodárska politika EÚ na tieto 
signály v zásade nereaguje a nedisponuje nástrojmi 

na ich elimináciu respektíve na ich zmiernenie. Na celý 
problém nie je možné pozerať z krátkodobého pohľadu. 
To by bolo krátkozraké. Tak ako sa dlhodobo vyvíja 
zaostávanie odvetvia, tak sa musia prispôsobiť dlhodobo 
i nástroje na zlepšenie.

Riešením je vytvorenie vzájomného zabezpečovacieho 
fondu, ktorý by sa vytváral zo štátnych 
a podnikateľských zdrojov. Na určité obdobie by to 
boli prostriedky trvalo akumulované. Fond by postupne 
nabiehal vo svojej činnosti po kumulovaní určitej 
hladiny zdrojov. Opätovne je potrebné zdôrazniť jeho 
dlhodobosť a udržateľnosť. Len pre príklad, pokiaľ by 
bol fond sanovaný každý rok cca 10 mil. eur a účastníci 
fondu by fond dotovali 10 eur/ha, na báze 5 rokov by 
sa vytvoril fondový kmeň  140 mil. eur, čo je relevantný 
objem pre čiastočné riešenia dopadov cien a výnosov. 
Samozrejme, je potrebný konsenzus všetkých aktérov, 
ale hlavne pochopenie, že toto sú potrebné nadstavby 
smerujúce k stabilite podnikov.

Doterajší rozvoj odvetvia pôdohospodárstva prebieha 
bez nadstavieb, ktoré som sa pokúsil v hrubých rysoch 
opísať. Dôvodov, prečo sa nekreujú a nerealizujú, je 
niekoľko. Je to nedôvera podnikateľov v takéto schémy, 
ich funkčnosť a účinnosť, ich odcudzenie od spoločných 
záujmov, dlhodobé nasmerovanie záujmu predovšetkým 
na benefity priamych platieb a PRV.

Na strane exekutívy je to predovšetkým preto, 
že spoločná politika berie kapacity a nedovoľuje 
kreatívne konať a na strane samosprávy preto, že 
záujmy členskej základne sú rôznorodé. To však 
neznamená, že riešenie minimálne týchto troch 
nadstavieb nie je odôvodnené. Ja považujem absenciu 
týchto nadstavieb (vrátane spoločného speňažovania 
rastlinných a živočíšnych komodít) za jednu zo 
základných príčin stagnácie odvetvia, respektíve veľkej 
časti podnikateľov 
v poľnohospodárstve. 

Je potrebné si neustále uvedomovať, že rozvoj 
poľnohospodárskeho podniku a odvetvia je dlhodobý 
proces plný vzostupov a pádov, a že neriešené výpadky 
z externalít trhu sa rátajú v rade. Na desaťročnej báze. 
Potom je vidno dlhodobý dopad.
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Slovenský vidiek a pôdohospodárstvo majú šancu

DNEšNÝ STAV

Je to smutný a zahanbujúci fakt. Pri rozumnom 
hospodárení však dokáže slovenská krajina poskytnúť 
výživu 6 mil. obyvateľom a dodatočne, spolu so 
súvisiacimi odvetviami, tak zamestnať naviac 150 tis. 
pracovníkov.

Slovensko už dve desaťročia nie je potravinovo 

suverénna krajina. Tak, ako sa tu v minulosti opakovane 
chybne uplatňovala potravinová politika Slovenska 
založená na dovoze „lacných a kvalitných“ potravín, 
tak sa presadzoval aj názor, že pôdohospodárstvo 
stráca význam pre prosperujúci vidiek. Dobre fungujúce 
pôdohospodárstvo je však nevyhnutné rovnako pre 
potravinovú bezpečnosť štátu, ako aj pre ekonomické a 
mimoprodukčné vidiecke funkcie. Bez prosperujúceho 
pôdohospodárstva nemôže prosperovať vidiek. 
Nikde vo svete neupadá vidiek a súčasne prekvitá 
pôdohospodárstvo a naopak.

SME VIDIECKA KRAJINA

SR je vidiecka krajina. Je jedinečná tým, že oproti 
celosvetovým tendenciám naši občania migrujú z miest 
na vidiek. Sme druhá najvidieckejšia krajina EU, s vyše 
polovičným podielom obyvateľstva žijúcim na vidieku. 
Ešte vyšší je podiel vidieckeho územia Slovenska. 
Problémy a ich riešenie v pôdohospodárstve sú 
organické problémy celého vidieka.

V komplexnom, aj štruktúrovanom hodnotení 
výkonnosti pôdohospodárstva SR v rámci EÚ sme 
najhorší, prípadne patríme medzi najslabších. Upadanie 
pôdohospodárstva SR pokračuje aj v súčasnosti. To 
sú ale zároveň aj najväčšie riziká pre slovenský vidiek. 
Opatrenia, ktoré sa v súčasnosti prijímajú, nezabezpečujú 
obrat na rozvojovú cestu. Naopak, bez zásadných, 
progresívnych zmien v agrárnej politike Slovenska, bude 
sa prehlbovať neokolonizácia Slovenska.

Ing. Peter Baco, PhD., agrárny expert, 
bývalý minister pôdohospodárstva

Stav, príčiny 
a riešenia situácie 
v agrosektore 

Mám predstavu o tom, ako reagovať na výzvy a ako dostať celý vidiek do rozvoja. Hlavným cieľom by malo 
byť skonštituovanie a presadenie dlhodobej rozvojovej agrárnej politiky SR, ktorá dostane Slovensko na úroveň 
potravinovo suverénneho štátu.

Nemyslím si, že moje názory sú jediné správne. Dávam ich však do diskusie a som ich schopný obhajovať 
a spresňovať, v súlade s väčšinovými názormi. Odmietam politikárčenie a neriešiace vzájomné obviňovanie sa z toho, 
čo mal kto, kedy a ako urobiť. Žijeme v parlamentnej demokracii. Vládnuce politické strany robili to, na čo mali 
mandát voličov. Poďme sa, zmysluplne poučiť zo skúseností z minulosti, pozrieť sa na to, čo fungovalo u nás a čo 
funguje dnes v zahraničí.

Graf vývoja poľnohospodárskej produkcie na Slovensku (s.c. 2005, mld EUR)
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AK JE OTVORENOSť K PRíČINÁM úPADKU 
A DOHODA, TAK EXISTUJE NÁPRAVA

Neistota. V SR sa po roku 1989 striedali neoliberálne 
politiky, ktoré bagatelizovali potravinovú suverenitu 
Slovenska, s politikami neuvedomujúcimi si špecifiká 
agrosektora, a menej aj s rozvojovými politikami. Tieto 
protismerné ciele, princípy a nástroje agrárnych politík, 
spôsobili neistotu a chaos v podnikateľskom prostredí, 
motivujúce k orientácii na krátkodobé ciele.

 
Podfinancovanie. Napriek tomu, že poukazovanie na 

diskrimináciu sektora a následnú finančnú nedokrvenosť 
už otravuje politikov a prostredníctvom médií aj časť 
verejnosti, nesmieme sa vzdávať argumentu o našej 
diskriminácii. Aj v agrosektore a na vidieku platí, že:

Sila ekonomiky = suma peňazí x rýchlosť ich obrátky.
Keďže v SR obsluhuje 1 ha pôdy 4-krát menej peňazí 

ako je priemer EÚ a 2,5-krát menej ako v ČR, tak máme 
aj primerane menší agrárny ekonomický výsledok. 
Naši farmári a potravinári sú konkurencie schopní, 
a dokázali sa prispôsobiť spomínanému základnému 
ekonomickému princípu. S menším objemom peňazí sa 
teda preorientovali na rýchloobrátkové výroby a museli 
znížiť investovanie do finančne náročných činností 
s vyššou pridanou hodnotou.

Diskriminácia. Máme diskriminujúce podpory z EÚ, 
a tiež máme najnižšiu, sami seba diskriminujúcu pomoc 
zo štátneho rozpočtu. Štátna pomoc nedosahuje ani 
5 % úrovne susedného Rakúska a Slovinska. Zároveň 
máme najvyššie dane a odvody. Samozrejme, že sú 
aj subjektívne slabiny v agrárnej populácii. Ak sa 
ale nechceme uspokojiť s tým, že aj tí najšikovnejší 
agropodnikatelia sa budú reprodukovať výhradne vo 
finančne a pracovne nenáročných komoditách, potom 
musíme nájsť spôsoby, ako do rezortu dostať chýbajúce 
peniaze. Vhodné skúsenosti sú k dispozícii.

Kompetentnosť. Príkladom potreby kvalifikovaného 
riadenia môže byť diskutovaný ústavný postup na 
zabránenie výkupu pôdy cudzincami. Problém pôdy 
bolo a je treba riešiť komplexne, vrátane ochrany pred 
nezmyselnými zábermi, potreby pozemkovej reformy 
a inými kompetenciami na lokálnej úrovni, ale aj 
predkupným právom štátu, a pod. Máme tu zahraničné 
príklady, ako sa to dá riešiť zákazom zo zákona. 

Podobne to platí aj pri riešení omladzovania pracovnej 
sily v sektore. Na jednej strane je tu dobrá snaha 
vlády podporovať malé rodinné farmárčenie mladými, 
začínajúcimi poľnohospodármi. Na druhej strane, ale je 
tu nevyužívaný potenciál veľkých podnikov poskytnúť 
mladým, začínajúcim poľnohospodárom priestor 
pre podnikateľské pôsobenie. Určite, treba si vážiť 
a podporovať malých rodinných farmárov. Analýzy 
ukazujú, že najprosperujúcejšie sú rodinné podniky 
nad 500 ha a farmy do 50 ha majú najväčšie problémy. 
Malotonážne produkty, lokálne predajne, bedničkové 
systémy, špecializovaný agrobiznis a celý pestrý 
vidiecky život treba rozvíjať mnohými podnikateľskými 
formami. Podniky potrebujú na to motiváciu nástrojmi 
agropolitiky.

POJMY A DOJMY

Hlbšie poznanie agrárnych princípov je nevyhnutné 
pre uvedomelé rozhodovanie. Potrebujeme korigovať 
koncepciu, založenú na pomýlenom stotožnení podielu 
slovenských potravín za mieru sebestačnosti. Veď máme 
komodity s aktívnou vývozno-dovoznou bilanciou, ale v 
obchode prevláda dovoz. Mätúce je aj kladné hodnotenie 
plusovej obchodnej bilancie v slovenských prvovýrobných 
komoditách, ale ich štruktúra nezodpovedá správnej 
výživovej politike /spotreba hovädzieho je na tretinovej 
úrovni lekármi odporúčanej výšky/.

Zamerať sa najmä prednostne na dostatočnú domácu 
produkciu chýbajúcich komodít na trhu SR, keď ich 
v potrebnom množstve nevyrábame /bravčové/. Fiktívne 
riešenie zástupných problémov síce môže odviesť 
pozornosť verejnosti od podstaty problémov, no ako sa 
ukazuje, je to dlhodobo neudržateľné.

Aktuálne, napríklad v mliečnej kríze, by pomohli 
návrhy SR pre politiku EÚ a najmä národné opatrenia 
oveľa účinnejšie, než emotívne komentovanie 
neschopnosti EÚ.

AGRÁRNA DOKTRíNA AKO úSTAVNÝ ZÁKON

Toto je téma na diskusiu. To je námet pre dohodu 
o princípoch agrárnej doktríny, ktorú treba prijať ako 
ústavný zákon. To je výzva na spoluprácu politických 
strán pri konštituovaní agrárnych volebných programov. 
Nie je to patent na rozum, nie je to snaha o hegemóniu 
v tvorbe novej agrárnej politiky, je to prosba o uplatnenie 
konštruktívnych a koncepčných návrhov, ktoré sú 
nepochybne vo veľkej miere, v jednotlivých politických, 
samosprávnych a verejných štruktúrach, určite 
k dispozícii.

RIEšENIA
1.  Vydiskutujme si to. Dohodnime sa a ústavným 

spôsobom zafixujme dlhodobé ciele, princípy 
a prostriedky, akými to môžeme dosiahnuť, v podobe 
Doktríny.

2.  Akceptujme Potravinovú suverenitu Slovenska, 
ako základný princíp rozhodovania vo vidieckom 
priestore. 

3.  Dôveryhodne a dlhodobo zafixujme plné využívanie 
potenciálu slovenskej krajiny, ktorý ponúka možnosť 
zdravej výživy až pre 6 ml. ľudí a vyše 150 tis. 
pracovných príležitostí.

4.  Ochráňme vlastníctvo, zveľaďovanie a 
obhospodarovanie slovenskej pôdy našimi občanmi 
cez novú pôdnu politiku SR.

5.  Zabezpečme pre podnikateľov sektora domácu 
a spoločnú podporu, ekonomické, organizačné 
a legislatívne podmienky minimálne na úrovni 
priemeru EÚ.

6.  Vytvorme podmienky pre pestrú podnikateľskú 
štruktúru v súlade s národnými, regionálnymi 
a miestnymi potrebami, pre plnohodnotný rozvoj 
vidieka.

7.  Vo všetkých smeroch preferujme domáce a svetové 
pozitívne skúsenosti, personálnu obnovu, 
vzdelávanie, vedu a vedecko-technický pokrok.
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Čo najviac chýba slovenskému 
poľnohospodárstvu, aby bolo  
atraktívne a zlepšilo si svoje  
vnímanie na verejnosti?

Ing. Vladimír Chovan,  
AGROPARTNER, spol. s r. o.,
bývalý minister pôdohospodárstva: 

Verejnosť má rada úspešné odvetvia. 
Poľnohospodárstvo k nim v novodobej histórii, 
bohužiaľ, nepatrí. Pritom sa ale nemáme za čo hanbiť. 
Aj v neľahkých podmienkach dokázali naši roľníci 
svojou pracovitosťou dopestovať plodiny a dochovať 
hospodárske zvieratá v dostatočnom množstve a vo 
výbornej kvalite. Slovenské potraviny boli vždy vynikajúce.

Naša verejnosť je našim poľnohospodárom priaznivo 
naklonená. Potravinová bezpečnosť je pojem s ktorým 
sa stotožňuje väčšina Slovákov. Teraz je potrebné 
konkrétnymi projektmi rozbehnúť výroby, ktoré sme 
ešte schopní robiť. Či už kvôli technickým, materiálnym 
alebo obchodným podmienkam, ale už aj kvôli ľudským 
zdrojom. 

Ing. Zsolt Simon, poslanec NR SR, 
bývalý minister pôdohospodárstva:

Chýba celospoločenské uznanie, uznanie odvetvia 
ako takého, ako aj zmena myslenia a spôsobu výroby. 
Každý výrobca by sa mal snažiť o maximálnu finalizáciu 
svojej výroby. 

Ing. Peter Baco, PhD., agrárny expert, 
bývalý minister pôdohospodárstva:

Je to dobrá prezentácia, dobrého obsahu všetkých 
funkcií pôdohospodárstva. Prezentácia, najmä cez 
elektronické médiá. Verejnosť vníma to, čo píšu 
a ukazujú média, nie čo sa reálne deje. V Poľsku 
a v Rumunsku majú napríklad samostatné televízne 
kanály vysielajúce celý deň pre pôdohospodárov.

Obsah prezentácie má byť vyvážený a kvalifikovaný. 
Nemôžu dominovať negatívne správy o nekvalite 
predávaných potravín /potkany a zhnité jablká 
nepredstavujú slovenské pôdohospodárstvo/. Takisto, 
ťažko bude pôdohospodárstvo pozitívne vnímať občan, 
keď ho presviedčame, aby napríklad jedol slovenské 
bravčové, keď obchody ponúkajú dovážané. Nepovieme 
ale, že ho neponúkajú preto, lebo ho nevyrábame ani 
polovicu oproti spotrebe. Je to nedôveryhodné, 

ak teda neriešime podstatu.
Potraviny treba najskôr vyrobiť, a to by mala agrárna 

politika štátu zabezpečiť motivačným inštrumentáriom. 
Ľudia nechcú ísť do poľnohospodárstva pracovať 
aj preto, že sú tam o štvrtinu nižšie platy. Aby 
to fungovalo, malo by to byť, ako v minulosti, 
nad celospoločenským priemerom. To je poctivé. 

O tom by mala byť dobrá prezentácia dobrého 
obsahu pôdohospodárstva.

Aký vplyv na súčasný stav riadenia rezor
tu na Slovensku má globálna spoločná 
poľnohospodárska politika Eú (SPP Eú).

Spýtali sme sa  
bývalých ministrov

Ing. Vladimír Chovan,  
AGROPARTNER, spol. s r. o., 
minister 
pôdohospodárstva  
v roku 2010

Ing. Zsolt Simon, 
poslanec NR SR, minister 
pôdohospodárstva 
v rokoch 2002  2006 
a 2010  2012

Ing. Peter Baco, PhD., 
agrárny expert, minister 
pôdohospodárstva 
v rokoch 1992  1994 
a 1994  1998
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Ing. Vladimír Chovan:
Vstup nových štátov do EÚ sa javil ako 

najproblematickejší práve kvôli SPP. Boli obavy, 
že s novými členskými štátmi príde do preplnenej 
EÚ veľa ďalších kvalitných a lacných potravín. Preto 
únia prijala zásadu odviazania podpory farmárov 
od produkcie. Sledovala svoj cieľ a dosiahla ho. Nedá 
sa však nepripomenúť, že to bolo za významnej 
pomoci všetkých slovenských orgánov. Vyjednanie 
predvstupových pozícií bolo katastrofálne, prístup 
vlád mizerný, rezortné kroky diletantské. Podniky 
a podnikatelia sa pred opakovanou neistotou obrnili 
opatrnosťou. Prispôsobili sa a zvolili si namiesto 
neistého strednodobého plánovania a investičného 
rozvoja jednoduché krátkodobé kroky. Vizionári sa 
vytratili a zostali len tí, ktorých hlavným cieľom je prežiť. 
Ak sa chceme pokúsiť opätovne naštartovať slovenské 
poľnohospodárstvo, tak sa to musí udiať na všetkých 
úrovniach. Vládnej, rezortnej aj farmovej či podnikovej.

Ing. Zsolt Simon:
SPP EÚ stanovuje iba základné rámce a SR si tieto 

základné rámce uspôsobuje na svoje podmienky. 
Za veľký nedostatok považujem neodbornosť 

riadiacich pracovníkov rezortu vrátane príliš veľkej 
fluktuácie zamestnancov, vďaka čomu rezort vyrokoval 
pre obdobie 2014 – 2020 cca o 450 mil. eur menej, ako 
to bolo dohodnuté pri našom vstupe do EÚ. Celému 
sektoru nepomáha ani domáca legislatíva, ktorá je 
často nad rámec požiadaviek EÚ. 

Ing. Peter Baco, PhD.:
Platí zásada, že ľudia sa správajú podľa toho, ako 

sú motivovaní. Odhadujem približne takýto motivačný 
potenciál úrovní riadenia pôdohospodárstva: globálna 
10 %, SPP, národná agrárna politika 40 %, SPP 
a podniková úroveň po 25 %. Možno národná politika 
až nad polovicu, ale neexistuje exaktné zhodnotenie 
potenciálu jednotlivých úrovní riadenia. 

Súčasný stav slovenského poľnohospodárstva nie 
je dobrý, má tendenciu zhoršovať sa. V rámci EÚ je 

SR zaradená medzi tými najmenej výkonnými štátmi. 
V živočíšnej produkcii sme na konci hodnotiaceho 
rebríčka, podobne v ovocí a zelenine, v zemiakoch sme 
najhorší. 

Samozrejme, že aktuálny stav ovplyvňujú faktory 
ako globálny nárast spotreby potravín, vedecko-
technický pokrok, globálny trh potravín a klimatické 
zmeny. To však aktuálne nie je pre porovnávanie 
sa rozhodujúce, lebo sa to týka podobne všetkých 
štátov. SPP nie je jednotná, aj keď je spoločná. Je 
diskriminačná, s kolonizačnými efektmi. Je to pre nás 
nebezpečné a musíme urobiť všetko preto, aby sme sa 
po prechodnom období dorovnali na úroveň štátov EÚ-
15, najmä v priamych platbách.

Národná agrárna politika SR sa zásadne mení, 
panuje neistota. Nielenže rezignovala na dominantné 
postavenie v hierarchii inštrumentárií, ale daňami, 
odvodmi a národnými podporami, dostala rezort 
do stavu, keď sa na 1 ha „otáča“ len polovica 
peňazí oproti ČR. Najvypuklejšia „sebadiskriminácia“ 
je v Štátnej pomoci, ktorá je pre slovenských 
agropodnikateľov až viacnásobne nižšia oproti 
susedom. 

Podniková úroveň sa snaží reagovať na tieto motivácie 
prispôsobením sa. Prežívanie a konkurencieschopnosť 
si zabezpečuje zrýchlením obehu peňazí, orientovaním 
sa na rýchloobrátkové, kapitálovo menej náročné 
výroby. Popri existencii významných medzipodnikových 
rozdielov v aplikácii najnovších svetových poznatkov sa 
nepodarilo dosiahnuť potrebnú úroveň spolupráce.

Pomôže poľnohospodárom zníženie DPH 
na niektoré vybrané druhy potravín?

Ing. Vladimír Chovan:
Zníženie DPH týmto spôsobom je nesystematický 

krok. Prvovýrobcom nepomôže v ničom a potravinárom 
komplikuje situáciu. Štátu znižuje príjem, obyvatelia ho 
pocítia minimálne. 

Ak malo prospieť chudobnejším, nie je tam to, čo 
by tam potrebovali mať. Bezdôvodne zvýhodňuje 
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na rovnakom pulte jeden druh tovaru oproti inému. 
Myslím si, že je v rozpore so zásadami normálneho 
trhového prostredia. Jeho vytváranie má byť hlavnou 
úlohou vlády. A najhorší dopad bude mať na 
reštauračné a stravovacie služby. Na sektor, ktorý 
sústavne rastie. Niektoré potraviny budú nakupovať s 
10-percentnou DPH, ale predávať ich po uvarení budú 
s 20-percentnou DPH! Nedivím sa, že títo podnikatelia 
protestujú. 

Ing. Zsolt Simon:
Nie. Potraviny nemôžu byť delené na základné a 

luxusné. Rožok, či ovocie a zelenina nie sú a nesmú 
byť považované za luxusné potraviny.

Ing. Peter Baco, PhD.:
Nepomôže, lebo revitalizáciu, stabilitu a perspektívu 

rezortu nepovažuje vláda za prioritu. Aj agrárna 
samospráva sa zaviazala dozerať nad tým, aby sa ceny 
vybraných potravín znížili v plnej miere podľa zníženia 
DPH. Samozrejme, že by bolo logické, aby sa 

o zníženú DPH podelili výrobcovia so spotrebiteľmi. 
Veď aktuálne sa akceptuje, že najviac trpiacim v celej 
reťazi je prvovýrobca. Tu treba tiež poznamenať, že 
vybrané potraviny predstavujú, z celkového objemu 
potravín okolo štvrtiny, takže celková DPH, na všetky 
potraviny, patrí naďalej k najvyšším v EÚ. 

V tomto roku prestali platiť kvóty 
na výrobu kravského mlieka. 
Po nepokojoch farmárov nastalo 
obdobie pokoja. Vyriešili sa už problémy 
producentov mlieka?

Ing. Vladimír Chovan:
Bohužiaľ, nevyriešili a ani sa tak skoro nevyriešia. Únia 

prišla najskôr s teóriou, že na trhu sa nič výraznejšie 
neudeje, že trh je stabilný a pripravený. Po prepade 
ceny mlieka a zrútení sa trhu s mliečnymi komoditami 
úrady nereagovali. Až silné protesty farmárov v celej 
Únii ich donútili niečo podniknúť. Kroky, ktoré komisia 
urobila však situáciu vôbec neupokojili. Prvovýrobcovia 

mlieka si denno-denne kladú otázku, čo urobiť s chovmi 
dojníc. Jesenné mesiace, september až november, sú 
mesiace, kedy cena mlieka pravidelne stúpa. Tento 
rok aspoň prestala výrazne klesať. Otázne je, aká 
situácia nastane po ukončení zásobovania vianočného 
trhu. V decembri sa opäť začnú spracovateľom mlieka 
hromadiť skladové zásoby. A potom príde január, 
pre obchod tradične najhorší mesiac v roku. Rezort 
pôdohospodárstva, ale aj EÚ, ktorá má v tejto situácii 
veľké maslo na hlave, by mali už teraz povedať, ako 
sú pripravení riešiť situáciu po Novom roku. Doteraz 
nezvládli ani hasiť to, čo mali vedieť prognózovať. 
Slovenských výrobcov mlieka čakajú ešte ťažké časy. 
Dnes je rušenie chovov dojníc každodennou otázkou 
chovateľov.

Ing. Zsolt Simon:
Rozhodnutie o zrušení kvót v roku 2015 sa prijalo 

v roku 2009 (za prvej vlády R. Fica). Jeho dopad tak, 
ako to dnes vidíme a cítime, sa dal predpokladať. 
Relatívny pokoj vychádza z toho, že farmári majú dostať 
kompenzácie - ale len jednorázové, čo nie je systémové 
riešenie. Nedostatočné riešenie zo strany vlády sa 
odzrkadľuje aj v poklesoch stavov zvierat.

Ing. Peter Baco, PhD.:
Nevyriešili sa problémy producentov mlieka. Ani 

sa ucelene neriešili. EÚ poskytla na liter mlieka 
producentom malú podporu. Silné štáty zvyšujú 
produkciu na úkor tých, čo menej podporujú 
producentov. Rôznymi formami podporili producentov 
až niekoľko centov na liter. Čiastočne aj SR. 

K organizovanej regulácii produkcie mlieka neprišlo. 
Je to ponechané na trh a národné podpory. To, žiaľ, 
na Slovensku znamená ďalšie znižovanie stavov dojníc, 
produkcie mlieka a súvisiacich činností.

Ľahostajné vnímanie poľnohospodárstva SR 
verejnosťou, súčasný zlý stav a trend, DPH na potraviny 
a mliečne problémy len potvrdzujú neúspešnosť 
neoliberálnej agrárnej politiky. Prezentácia zástupných 
problémov nám nepomôže. Potrebujeme dlhodobo 
stabilnú, konkurencieschopnú politiku Potravinovej 
suverenity Slovenska, poznamenal ešte na záver ankety 
P. Baco.

|   0800 00 1100  | +421 2 5919 1000  |  dialog@tatrabanka.sk  |  www.tatrabanka.sk

Čas na inovatívne bankovníctvo
 Aplikácia Tatra banka

Tatra banka vám ako prvá na Slovensku prináša výhody inovatívneho 
bankovníctva aj v inteligentných hodinkách. Stiahnite si najnovšiu 
verziu aplikácie Tatra banka a objavte ešte väčší komfort vďaka 
novým funkciám.
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Neuveriteľný príbeh, možno fikcia - to by 
nás napadlo, pokiaľ by sme poskladali mozaiku 
posledných udalostí, ktoré pripravila EÚ slovenským 
poľnohospodárom ako aj všetkým obyvateľom 
nádhernej krajiny v srdci Európy. Poľnohospodárstvo 
patrí medzi odvetvia, ktoré sú snáď najvýraznejšie 
manažované európskou administratívou a majú 
prívlastok „najdrahšie“ hospodárstvo závislé na 
dotáciách. 

Spoločná poľnohospodárska politika (zhodou 
okolností krycie meno pre mocenskú politiku 
najsilnejších európskych ekonomík) pripravuje 
každoročne nemilé prekvapenia nie len farmárom, ale aj 
spracovateľskému priemyslu. Príkladom toho je zrušenie 
kvót na mlieko, ktoré pod zámienkou liberalizácie 
trhu likviduje východoeurópske krajiny ekonomicky, 
finančne, morálne a výrazne narúša princípy správnej 
farmárskej praxe. Predsa bez hovädzieho dobytka niet 
organických hnojív a prirodzeného zušľachťovacieho 
procesu pôdy. A tým ani zdravá výživa obyvateľstva 
našich detí. Následkom toho môže byť nie len utlmenie 
výroby mlieka, ale aj strata prirodzenej úrodnosti pôdy, 
ktorú nedokážeme chemickými hnojivami nahrádzať.  
EÚ sa rozhodla zrušiť kvóty na mlieko, aby umožnila 
bez limitovania produkcie vytvoriť tzv. konkurenčné 
prostredie, a tým zabezpečiť prirodzenú rovnováhu 
na trhu. Znie to naozaj „úžasne“! Aby sme pochopili 
dôvody, prečo vlastne kvóty vznikli, pozrime sa bližšie na 
históriu vzniku kvót na cukor. Pred zhruba 80 rokmi sa 
počas priemyselnej revolúcie darilo zintenzívniť výrobu 
cukru z cukrovej repy. Cukrovarníci aj farmári pochopili, 
že systémom voľného trhu nedokážu zabezpečiť 
potrebný objem suroviny na jeho výrobu. Dôvodov je 
viacero. V prvom rade cukrová repa nie je dlhodobo 
skladovateľná surovina, a teda nie je možné vytvárať 
jej zásoby podobne ako pri iných skladovateľných 
plodinách, napr. zrnovinách. Na druhej strane, popri 
cenových a množstevných výkyvoch sa striedajú roky, 
kedy ceny cukru výrazne klesajú a rastú v závislosti od 

trhovej situácie. Bolo to práve obdobie liberalizácie, kedy 
tento stav viedol k zavedeniu výrobných obmedzení - 
kvót, ktoré mali za následok stabilizáciu cien suroviny. 
Tak bol zabezpečený kontinuálny záujem o jej výrobu. 
Farmár vedel, že sa mu oplatí zasiať a pozbierať cukrovú 
repu, lebo tým získa komoditu, za ktorú dostane 
zaplatené toľko, aby zvládol vyžiť a snáď i investovať 
do budúcnosti. Zavedením kvót sa stabilizovali aj 
cukrovary, ktoré dokázali vyrovnane spracovávať 
cukrovú repu bez výrazných trhových výkyvov. Ak by to 
tak nefungovalo, prebiehajúce repné kampane by boli 
buď extrémne krátke z dôvodu trhového nezáujmu, 
alebo extrémne dlhé kvôli prebytkom z nadprodukcie 
cukrovej repy. Takto hospodáriace cukrovary by nemali 
dlhodobú perspektívu, lebo krátka výroba predražuje 
finálny produkt a to nezávisle od trhovej situácie. V 
princípe to znamená, akoby sme jazdili 110 km/hod 
po kľukatej ceste so zavretými očami. Po 50 rokoch EÚ 
zabudla, prečo boli vytvorené kvóty a dnes vyhlasuje, 
že liberalizácia trhu je spravodlivá cesta rovných 
šancí a všeliek na problémy trhu. Ak sa pozrieme na 
výrobné závody v Nemecku a vo Francúzsku, tak ani 
zďaleka nemôžeme hovoriť o vyrovnaných a už 
vôbec nie o príležitostiach. Dôsledkom liberalizácie 
bude potlačenie výroby v malých krajinách, strata 
sebestačnosti v produkcii strategickej potraviny a 
nakoniec zánik cukrovarníctva či repárstva. Táto otázka 
je o to naliehavejšia /nebezpečnejšia/, keď vidíme, že sa 
EÚ otriasa v základoch pre nekonzistentnú utečeneckú 
politiku. Ak by sa EÚ rozpadla, v krajinách, v ktorých sa 
utlmí výroba cukru, výroba potravín, mäsa a mlieka po 
nepríjemnom prekvapení, keď sa super zväzok super 
štátov rozpadne, nezostane nám v poľnohospodárstve a 
potravinárstve NIČ. Budeme načahovať prosebné ruky, 
aby nám dali najesť za peniaze, ktoré nám požičajú ako 
Grékom. 

Rozhodnutie Európskeho parlamentu bolo v prípade 
zachovania kvót na cukor len poradným hlasom pre 
rozhodovanie komisie. Hlas ľudu je teda v EÚ len ako 

Ing. Adrián šedivý MAS, riaditeľ 
pre poľnohospodárske operácie 
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s. r. o., AGRANA

Sú kvóty sexi?
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poradný hlas, ktorý nik nemusí rešpektovať. Pýtam sa 
teda: „Kto za nás rozhoduje? Komu záleží na tom, 
aby sme postupne likvidovali naše hodnoty, náš vidiek 
a naše hospodárstvo?“ Pýtam sa: „Kto je to Európska 
komisia, že si uzurpuje právo presadzovať záujmy 
silnejšieho?“ 

„Jeden z najmúdrejších ľudí, ktorí kedy chodili 
po tejto planéte, tvrdil, že len hlupák môže robiť 
stále tie isté veci dookola a čakať pritom vždy iné 
výsledky.” 

Vrátim sa k logike Európskej komisie 
vo finančnom vyjadrení :

CUKOR PRED ZRUŠENÍM KVÓT bol z finančného 
pohľadu voči EÚ - rozpočtu za posledných 50 rokov 
neutrálny až ziskový. Zamestnával 50 000 ľudí v 
celej EÚ, výrobné závody odviedli niekoľko miliónov 
EUR na daniach a odvodoch, uživil 100 000 členov 
cukrovarníckych rodín a snáď i milión farmárov 
bez nároku na čo i len 1 podpory. DNES, v záujme 
nelogickej liberalizácie, o ktorej vieme, že je odsúdená 
na neúspech, podobne ako je to u mlieka, sa jednotlivé 
štáty s nevýhodnými podmienkami na hospodárenie z 
pohľadu štruktúry kapacity výroby alebo klimatických 
podmienok utiekajú k mimoriadnej podpore pre 
záchranu odvetvia. Pričom táto podpora je už podpora 
zo spoločného garančného fondu EÚ a národných 
rozpočtov. Cukrovarníctvo a pestovanie cukrovej repy 
sa dostáva z pozície ziskového odvetvia do pozície 
subvencovaného odvetvia. Výsledkom celého procesu 
bude posilnenie a presun produkcie cukru v západnej 
Európe, zníženie sebestačnosti SR vo výrobe potravín, 

zvýšenie priamych dotácií do poľnohospodárstva spolu 
s poklesom zamestnanosti v poľnohospodárstve. Je 
to účelný a systematický boj superveľmocí Európy 
o ovládnutie agrárneho trhu a zabezpečenie ich 
blahobytu na úkor nových členských štátov pre 
nasledujúce roky.  

Sumarizácia:
Čo zrušením kvót stratíme:

 • stabilitu suroviny
 • výrobu cukru
 • príjmy v poľnohospodárstve
 • zníženie výroby 
 • strategickú komoditu cukor
 •  pracovné miesta v prvovýrobe a v spracovateľskom  

priemysle 
 • objem finalizácie poľnohospodárskej prvovýroby 
 •  plodinu, ktorá má vysokú pridanú hodnotu v 

osevnom postupe
 •  krmoviny, ako sú rezky, melasa vstupujúce do 

živočíšnej výroby
 •  200-ročnú cukrovarnícku históriu 
 •  morálne hodnoty pre našu mladú generáciu
 •  budeme mať cenové výkyvy 
 •  stratová ekonomika výroby (objemy repy v kampani)
 • závislosť na podpore 
 • strata sebestačnosti resp. potravinovej bezpečnosti
 • ohrozenie výživy obyvateľstva 

Európska únia to dokazuje v mlieku a v cukre. Stále 
čaká, že to snáď dopadne inak. A to si myslím, že je 
sexi! Lebo so zdravým rozumom to súvisieť nemôže.
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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

10_15_AGROPODNIK_inz  26.10.2015  20:56  Page 2
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O príležitostiach v poľnohospodárstve, 
ako i zmene postoja voči tomuto 
odvetviu zo strany ľudí, sme sa 
rozprávali s Emilom Machom, riaditeľom 
spoločnosti Agropodnik a. s. Trnava.

Môže byť poľnohospodárstvo sexi? 
V minulosti ste sa vyjadrili, že ste hrdý 
na to, že ste poľnohospodár. Čo by 
pre Vás znamenalo a aké by bolo sexi 
poľnohospodárstvo?

Samozrejme, platí, čo som v minulosti povedal. Som 
hrdý na to, že som poľnohospodár, bol som na to 
hrdý a vždy aj budem. Ak by som sa mal vyjadriť k sexi 
poľnohospodárstvu, výraz „sexi“ môže v sebe skrývať 
veľa atribútov. Moderné, krásne, atraktívne... Takým by 
sme ho mali robiť my všetci. Aby jeho celospoločenské 
vnímanie bolo vnímanie toho, čo vytvára hodnoty. 
U nás na Slovensku vytvára hodnoty vidiek ako 
taký, pretože sme rýdzo vidiecka krajina a nemali by 
sme na to zabúdať. Musíme zabezpečiť, aby bolo 
poľnohospodárstvo vnímané ako pozitívne odvetvie, aby 
poľnohospodári boli hrdí na to, že v ňom pracujú a takto 
robiť našu vidiecku krajinu atraktívnou.

Všetky odvetvia, poľnohospodárstvo 
nevynímajúc, sú v pohybe. Sme svedkami 
významných zmien vo vlastníckych 
štruktúrach pôdy aj podnikov. Myslíte, 
že sú hranice, kedy ešte môže byť 
poľnohospodárska výroba efektívna 
v malom a kedy ešte vo veľkom? Sú vôbec 
identifikovateľné takéto hranice a čím 
je takáto efektívnosť v oboch rozmeroch 
ovplyvniteľná? Máme na mysli napríklad 
schopnosti manažmentu, interné procesy... 
v malých a veľkých podnikoch.   

Pri tejto otázke je potrebné si uvedomiť jedno, 
a síce historický moment. Po revolúcii zostali 
v postkomunistických krajinách družstvá a podniky 
veľkých rozmerov, podobne ako v našej krajine. 
Preto nerozumiem tomu, prečo hľadáme inšpiráciu 

a možnosť prispôsobenia sa západným krajinám, ako sú 
Francúzsko, Švajčiarsko, Holandsko či Nemecko. Mali by 
sme čerpať príklady z Čiech, Poľska, Maďarska, kde nás 
spájajú rovnaké historické skutočnosti. Ja si nedokážem 
predstaviť stav, že o 20 rokov tu z 1500 hektárových 
podnikov budeme mať zrazu rozdrobené  malé farmy 
ako v Rakúsku. Skúste prinútiť Rakúšana, aby hospodáril 
na 1500 ha. Chytí sa za hlavu a doslova sa tej rozlohy 
zľakne.  

Nevravím, že malé farmy, ktoré na Slovensku 
už jestvujú, sú zle orientované. Sú prospešné najmä 
pre vidiek v menej intenzívnych, podhorských 
oblastiach a vypĺňajú úžasným spôsobom medzery 
na trhu. Ale ako štát sme vybavený primárne veľkými 
podnikmi, ktoré disponujú výhodou efektívnosti, a to 
treba využiť. Porovnávať malé a veľké podniky je ako 
hrušky s jablkami. Je totiž úplne logické, že malý podnik 
nebude nikdy vedieť konkurovať tomu veľkému v plnej 
miere. No to neznamená, že sa mu nemôže dariť. 

Zmeny, ktoré spomínate v otázke sa dejú. Nastáva 
generačná obmena manažmentu, úplne prirodzený 
proces. Vo väčšine podnikov je v manažmente človek, 
ktorý prebral podnik niekedy po revolúcii a v tomto 
období predáva on pomyselné žezlo novému 
manažmentu. To je jediná  zmena, ktorá sa deje. 

Je ho komu odovzdávať? 
Určite áno, len je na každom jednom podniku, 

akú cestu si zvolí. Či si pri konkrétnom predsedovi 
vychováva manažéra z daného regiónu, ktorý má naň 
väzby, alebo tam táto štruktúra neexistuje a musí prísť 
niekto veľký, ktorý podnik prevezme a dokáže s ním 
efektívne hospodáriť. 

Veľkopodnik verzus malý farmár – je 
v budúcnosti priestor pre oboch? Ako by 
mohol vôbec malý farmár konkurovať 
veľkopodniku, veľkému podnikateľovi? 

Tu by som o konkurencii vôbec nehovoril, pretože 
neexistuje. Vlastne konkurencia medzi nimi existuje ale 
iba v rovine základného výrobného prostriedku, ktorým 
je pôda. Avšak malý farmár nikdy nebude vedieť robiť 
efektívnejšie, hlavne na strane rastlinnej výroby. A čím 

Atraktivitu odvetvia 
musíme budovať 
od seba!
Emil Macho, generálny riaditeľ 
spoločnosti Agropodnik a. s. Trnava
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môže malý farmár konkurovať veľkopodniku? Určite 
atribútom sympatií, pretože ľudia majú čoraz radšej 
malé, lokálne prevádzky.

Na predchádzajúcich konferenciách 
Agroprogress aj v oficiálnej štátnej 
poľnohospodárskej politike Slovenskej 
republiky zaznieva, že mladý farmár 
a podpora mladých farmárov, vznik 
nových podnikov mladých farmárov má 
byť významne podporované. V okolitých 
krajinách však takto neuvažujú a špeciálne 
nevenujú pozornosť podporovaniu mladých 
farmárov. Myslíte si, že má mladý farmár 
nejakú šancu uspieť na trhu, ktorý sa 
koncentruje do veľkopodnikateľských 
subjektov? Čím by mohol byť mladý farmár 
zaujímavý pre spoluprácu s takými podnikmi, 
ako je Agropodnik, alebo Agrofert, alebo 
naopak? 

Podpora mladých farmárov je výrobná myšlienka 
a som s ňou plne stotožnený, pretože potrebujeme 
mladých ľudí, od stredoškolákov až po vysokoškolsky 
vzdelaných. Podľa môjho názoru je však zvolená zlá 
forma. Takýto prístup bude iba opätovne otvárať priestor 
pre špekulantov, ktorí chcú dostať dotáciu a výsledok 
bude minimálny. Nevravím, že tak skončia všetci, 
ale značné percento žiadateľov určite áno. Nevravím, 
že im treba prispievať peniazmi, ale cez sociálny systém 
na základe kritéria potreby zamestnania absolventa 
napríklad znížiť naňho odvody. Nie som tu na to, aby 
som vymýšľal tieto metódy, iba si myslím, že by sme 
vedeli nájsť aj rozumnejší spôsob, ako prerozdeliť tých 
niekoľko miliónov eur. 

Čo treba urobiť aby bolo pôdohospodárstvo 
naozaj sexi? Ako zmeniť postoj verejnosti 
k farmárom a far0márčeniu a imidž odvetvia, 
ktoré je zdrojom výživy a obživy národa? Ako 
zatraktívniť odvetvie, aby opätovne vznikal 
záujem mladých, odborníkov, ľudí na vidieku 
pracovať v tomto tradičnom vidieckom 
odvetví, v tradičnom slovenskom odvetví 
hospodárstva?

Mali by sme začať sami od seba. Meniť obraz 
poľnohospodárov z večne sa sťažujúcich na hrdých. 
Každý máme problémy, každý rok je náročný, pretože 
nehospodárime pod strechou ale vonku. Určite ale 
potrebujeme pomoc štátu. Jemu prvému totiž musí 
záležať na efekte a imidži poľnohospodárstva. Pokiaľ 
nebude podpora štátu porovnateľná s podporou 
okolitých, veľmi podobných krajín ako sme my, nikdy 
sa nepohneme dopredu a takéto debaty  budú iba 
mlátením prázdnej slamy. Až potom môžeme riešiť 
veci ako počty kráv alebo ambícia vyrábať vlastné 
bravčové mäso. Teraz to riešiť nemôžeme, pretože 
výrobné náklady máme 1,30 EUR a Maďar či Poliak 
ho vie vyrobiť za 1,- EURO. U nás sa prestáva vyrábať 
nie z dôvodu nezáujmu zo strany poľnohospodárov 
ale z dôvodu náročnosti vytvorenia hodnôt. 

Poľnohospodárstvo bolo aj bude pre Slovensko 
dôležité. My sme vidiecka nie urbanizovaná krajina 
s veľkomestami. Naša krajina vsadila iba na jednu kartu, 
a tou je priemysel. Ekonomika postavená na spotrebe. 
Sme postavení na automobilkách a televízoroch. 
Ak budú ľudia menej zarábať, nekúpia si ani auto, ani 
nový televízor. Viem, že je to klišé, ale jesť a piť musíme 
stále. Myslím, že túto frázu so zdravou interpretáciou 
pochopíme tak za 20-30 rokov, keď sa obmení 
generácia. Teraz sú už všetci tak odolní voči politike 
a smerovaniu štátu, zaujímajú ich iba hodnoty ako 
rodina, priatelia. 

A ako vtiahnuť mladých ľudí do poľnohospodárstva? 
Ako zmeniť jeho imidž v ich očiach? To nie je o tom, 
natočiť peknú reklamu s fešákom v rifliak a s vidlami 
pri krásne umytých kravách. Nie, potrebujeme v hlavách 
ľudí vytvoriť obraz o tom, že poľnohospodári sú 
pre nás dôležití. Vštepovať im myšlienku, že sa pomaly 
ale isto stávame republikou, v ktorej sa dopestuje 
základ a všetko s pridanou hodnotou sa privezie späť. 
Od jogurtov, cez mäso, hydinu... Je to smutné na to, 
koľko veľa toho dokážeme vyprodukovať. Na Slovensku 
sa napríklad vôbec nespracúvajú olejniny. Nájde sa 
nejaký dobrovoľník, ktorý postaví fabriku, bude lisovať 
olej a konkurovať všetkým značkám? Musíme do mojich 
i vašich detí vštepovať myšlienku, aby si dávali pozor 
na to, čo kupujú. A ak majú možnosť si vybrať, nech 
u nich vždy vyhrá slovenský výrobca. 

Za rozhovor poďakovala Marianna Cabalová
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Tradícia poľnohospodárskeho poistenia 
na Slovensku

Poľnohospodárske poistenie je služba, ktorá 
v čase neustálych klimatických zmien k podnikaniu 
v poľnohospodárstve patrí. Historické korene 
o pôsobení prírodných nebezpečenstiev siahajú 
až do roku 1748, kedy cisárovná Mária Terézia 
založila Fond na úhradu škôd spôsobených požiarom, 
povodňami a nepriaznivým počasím ako napríklad 
krúpami. Táto múdra panovníčka bola poisťovníctvu 
obzvlášť naklonená. Samozrejme, to súviselo aj s tým, 
že Slovensko ako súčasť Rakúsko - Uhorska bolo vždy 
silne agrárnou krajinou a nebezpečné živly vyčíňali 
na našom území aj vtedy.

Z poľnohospodárskeho hľadiska sú pre riadenie 
rizík významné globálne klimatické zmeny a prírodné 

katastrofy. Poľnohospodári nesú so sebou neúmernú 
mieru rizika a jeho ekonomický vývoj je skutočne ťažko 
odhadnúť.

Legislatíva EÚ sa pridržiava skutočnosti, že samotné 
nepriaznivé poveternostné podmienky napríklad 
mráz, krúpy, povodne, sucho nie je možné považovať 
za prírodné katastrofy, ale poukazujúc na škody, aké 
sú schopné tieto udalosti spôsobiť v rastlinnej výrobe 
a na poľnohospodárskom majetku, môžeme tieto 
udalosti začleniť do prírodných katastrof.

Poistenie je najvhodnejším nástrojom na zvládnutie 
riadenia rizík. Na riadení rizík v poľnohospodárstve 
by sa mali podieľať štát, poľnohospodári a poisťovne. 
K takémuto kroku je však potrebná aj politická vôľa 
a snaha štátu pomôcť pri budovaní systému riadenia 
rizík tak, ako túto kapitolu zvládla susedná Česká 
republika. 

Ing. Viera Tóthová, 
riaditeľka RENOMIA AGRO pre Slovensko

Nové prístupy, produkty a služby pre poľnohospodárov v oblasti eliminácie 
rizika a negatívnych dopadov na hospodárenie subjektov prvovýroby.

Eliminácia  
rizík poistením

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
 1 593 1 660 807 953 2 485 3 715 0 1 000

 10 108 16 394 6 158 5 796 11 520 15 111 4 602 5 472

 15,80% 10,10% 13,10% 16,40% 21,60% 24,60% 0,00% 18,30%
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Dokáže si náš štát, poľnohospodári 
a poisťovne sadnúť k jednému stolu 
a začne sa snažiť vybudovať tento 
systém?

V predchádzajúcom grafe chceme poukázať hlavne 
na podiel štátnej pomoci na refundácii časti ročného 
poistného. Dávam do pozornosti rok 2010, kedy bola 
štátna pomoc za sledovaných 7 rokov najvyššia.

Určite sa všetci zhodneme, že čoraz častejšie sa 
opakujúce klimatické riziká by nemali nechať štátnych 
predstaviteľov pokojných a mali by byť zásadným 
impulzom na prehodnotenie doterajšieho prístupu, 
lebo rozumný a inteligentný štát by sa mal o svojich 
poľnohospodárov postarať.

Aj poľnohospodári by sa ale mali zamyslieť 
a prehodnotiť konzervatívny prístup k poľnohospo-
dárskemu poisťovaniu. Poistenie, predovšetkým 

v rastlinnej výrobe, je na Slovensku podľa údajov 
poisťovní nedostatočné.

Po vyčíňaní živlov vyzeralo slnečnicové pole ako Vysoké Tatry bez stromov.

Dotácie v poľnohospodárskom poistení (PPA)

2004 výnos 806/2004 - 100, § 9, objem finančných prostriedkov 2,06 MIO EUR

2005 výnos 806/2004 - 100, § 9, objem finančných prostriedkov 1,60 MIO EUR

2006 výnos 806/2004 - 100, § 9, objem finančných prostriedkov 1,70 MIO EUR

2007 výnos 369/2007, § 16, objem finančných prostriedkov 0,80 MIO EUR

2008 výnos 369/2007, § 16, objem finančných prostriedkov 0,90 MIO EUR

2009 výnos 369/2007, § 16, objem finančných prostriedkov 2,50 MIO EUR

2010 výnos 264/2009, § 12, objem finančných prostriedkov 3,70 MIO EUR

2011 výnos XXX/XXXX, plodiny + zvieratá 0%, len dotácie na vinohrady

2012 výnos SA, 34772, objem finančných prostriedkov 0,90 MIO EUR

20132014 výnos XXX/XXXX, plodiny + zvieratá 0%, len dotácie na vinohrady

Obr. 1
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Za a proti

Častým argumentom, prečo radšej riskovať a nepoistiť 
sa, je zdanlivá vysoká cena poistenia. Treba si však 
uvedomiť, že kalkulácia poistného sa odvíja od kúpených 
rizík potrebných pre tú – ktorú plodinu a citlivosti 
danej plodiny na kúpené riziko, pričom sa vychádza 
z dlhodobých štatistík. V porovnaní s minulosťou sú však 
sadzby pre segment plodiny po rôznych zľavách (zľava 
za dobrú škodovosť, za poistenie súboru,...) cca o 45 % 
nižšie ako boli sadzby v polovici 80. rokoch minulého 
storočia. Pritom, vtedy boli všetci poľnohospodári 
zo zákona poistení.

Najvyššie dotácie v období 2005-2012 boli v r. 2010. 
Tento rok Slovensko postihli ničivé povodne, ale nevyhli 
sme sa ani rozsiahlym katastrofickým krupobitiam 
spojených s víchricou a to v najhoršom predžatevnom 
čase. Napríklad klientovi, ktorý zaplatil za poistenie 
plodín 4 378,- eur bolo vyplatené poistné plnenie 
vo výške 94 373,- eur (obilniny = 100%, repka olejná 
ozimná = 100 %, slnečnica vo fáze kvitnutia = 100 %).

Oslovili sme poisťovne ALLIANZ SLOVENSKÁ 
POISŤOVŇA, GENERALI POISŤOVŇA, AGRA POISŤOVŇA, 
UNIQA POISŤOVŇA, čiže poisťovne, ktoré vo svojom 
portfóliu ponúkajú poľnohospodárske poistenie, 

aby nám poskytli údaje, koľko vyplatili finančných 
prostriedkov – poistné plnenia za segment plodiny 
a zvieratá v r. 2010. Výsledok predstavujeme v jednom 
čísle za všetky poisťovne.

Prvý obrázok (obr. 1) nám predstavuje výšku dotácii 
na poistenie v segmentoch zvieratá a plodiny počas 
11 rokov.

Druhý graf (obr. 2) nám predstavuje historicky 
najvyššiu dotáciu v roku 2010 a jej využiteľnosť.

Prečo sme si vybrali práve rok 2010? Máme na to dva 
dôvody:

1. Bola historicky najvyššia refundácia časti poistného, 
takmer 50% zo zaplateného poistného.

2. Nesedel nám údaj použitý v „Zelenej správe.“ 
V tomto bode sa zastavím. Výskumný ústav ekonomiky 
poľnohospodárstva pracoval s údajmi, ktoré získal 
od poľnohospodárov.

Poistenie straty na úrode – výnosu, patrí medzi 
najrizikovejšie poistenia, pretože rastlinná výroba je 
„otvorená fabrika v prírode“, ale faktom je, že celková 
výmera poisťovanej plochy je veľmi nízka a to cca 30 % 
z celkovej ornej pôdy.
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kontrolovanej poisťovne by služby poľnohospodárom 
veľmi nezlepšilo. Len málokto verí, že monopol sa dá 
účinne kontrolovať. 

Naša spoločnosť je pokračovateľkou dlhoročných 
skúseností bývalej Slovenskej poisťovne s poistením 
plodín a zvierat. Skupina Allianz poskytuje poistenie 
agrárnemu sektoru v 15 krajinách sveta (v USA 
s objemom poistného viac ako 400 miliónov eur). 
Netreba zabúdať ani na to, že poľnohospodári 
poistenie plodín a zvierat hodnotia v komplexe 
všetkých poskytovaných poistných služieb, t. j. poistenia 
hnuteľného aj nehnuteľného majetku, strojov, 
motorových vozidiel, zodpovednosti a ďalších. 

Vážnosť problému riadenia rizík najlepšie pripomínajú 
škody vzniknuté v nedávnej minulosti. Mnohí chovatelia 
si určite spomenú na škody spôsobené klasickým 
morom ošípaných v rokoch 2003, 2004 a 2008. Len 
za jednu poistnú udalosť v roku 2008 naša spoločnosť 
poskytla poistné plnenie v prepočte takmer 4 milióny 
eur. 

V našej spoločnosti je možné poistiť zvieratá 
pre prípad všetkých nákaz, ale aj proti hromadným 
infekčným chorobám, živelným udalostiam, ako 
požiar, blesk, povodeň, záplava a ďalším, ako aj strate 
a krádeži zvierat v súvislosti s týmito udalosťami. 
Poistenie pomôže aj v prípade otravy, škôd spôsobených 
elektrickým prúdom, alebo prerušením jeho dodávky. 
Plemenné a reprodukčné zvieratá možno poistiť 
aj pre prípad úrazu, úhynu a podobne. 

Kryjeme aj škody vzniknuté pri preprave zvierat. 
Hydinu je okrem vyššie spomenutých rizík možné 
poistiť pre prípad prehriatia organizmu z dôvodu 
vysokej vonkajšej teploty. Pripravujeme ďalšie špeciálne 
produkty šité na mieru chovateľov.

Plodiny je možné poistiť proti ľadovcu, víchrici, 
požiaru, povodni, záplave, suchu pri vzchádzaní, 
vyzimovaniu (vrátane plesne snežnej), mrazu. 
Individuálne aj proti ďalším špeciálnym rizikám. Okrem 
zníženia poistenej úrody u všetkých pestovaných plodín 
sa poisťujú aj náklady spojené so založením porastov 
a aj škody na sadbovom materiáli, ovocných drevinách 
a kroch viniča.

Našu ponuku v krátkom čase obohatíme o riziko 
prudký vietor, novinky v poistení viniča, zníženie 
dojednávaných spoluúčastí na škode aj podmienenej 
franšízy a ďalšie. Poľnohospodárov určite potešíme 
aj bonusmi za priaznivú škodovosť.

Prínosom pre poistenie plodín bude satelitné 
mapovanie, monitorovanie rastlín počas ich vývoja, 
pripravujú sa nové modely pre monitorovanie sucha 
a podobne. Toto v budúcnosti umožní spresnenie 
poškodených oblastí a rozsahu škôd, teda aj zvýšenie 
adresnosti, čo zníži náklady a umožní riešiť 
problematiku rizík ešte komplexnejšie.

Ing. Anton Jendek: Zvládnutie rizík je jedným 
z kľúčových momentov fungovania poľnohospodárskej 
výroby. Podcenenie tejto problematiky môže viesť 
k finančnej nestabilite a v krajných prípadoch až 
k ohrozeniu existencie poľnohospodárskeho subjektu.

Permanentne si kladieme otázky, či je možná 
rentabilná produkcia potravín v časoch meniacej sa 
klímy a či dokážu poľnohospodári bez dostatočnej 
ochrany sami zvládnuť dopady vrtochov počasia. 
Poisťovne na Slovensku disponujú čoraz širšou 
ponukou poistného krytia, ktoré ničím nezaostáva 
za západom Európy, skôr naopak. Aby poľnohospodári 
ponúkané služby dokázali plnohodnotne využiť, je však 
nevyhnutná pomoc štátu.

Poľnohospodárske odvetvie sa aj v tejto oblasti cíti 
znevýhodnené oproti susedným krajinám a čoraz 
intenzívnejšie sa domáha vytvorenia stabilného systému 
riešenia rizík poistiteľných (riešených komerčnými 
poisťovňami), ale aj nepoistiteľných (založením fondov). 
Aj keď poisťovne postupne významne načierajú 
aj do rizík, ktoré boli ešte nedávno nepoistiteľné. Nikto 
asi nedúfa, že hneď od zajtra bude podpora štátu 
v tejto oblasti taká masívna ako napríklad v USA, ale je 
zrejmé, že bez finančnej pomoci to sotva pôjde.

V minulosti sa neraz potvrdilo, že poistenie je 
najefektívnejším a zároveň transparentným spôsobom 
riešenia klimatických rizík, a rovnako aj rizík, ktoré 
sprevádza chov zvierat. 

Obava, že komerčné poisťovne môžu z podpory 
poistného profitovať, nie je opodstatnená. Na Slovensku 
to neumožňuje tvrdá konkurencia. Naopak, pohrávanie 
sa s myšlienkou výberu jednej niekým povereným 

Poistenie rizík  
v poisťovni Allianz a AGRA

Ponuka pestovateľom 
plodín a chovateľom 
hospodárskych zvierat

Ing. Anton Jendek, 
Allianz slovenská poisťovňa, 
metodik špecialista
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Ing. Dalibor Bán: Zmena klimatických podmienok 
a čoraz častejší výskyt extrémnych poveternostných 
javov potvrdzujú nielen vedecké štúdie a samotní 
klimatológovia, ale i naše každodenné skúsenosti. 
Ak si ďalej uvedomíme, že až 80% výnosov minimálne 
z rastlinnej výroby závisí od priebehu počasia a jeho 
poveternostných vplyvov, musíme vnímať aj dôležitosť 
efektívneho rizikového manažmentu poľnohospodárskeho 
subjektu. Veď lokálne viazaná poľnohospodárska výroba 
pod holým nebom je vždy vystavená vplyvom klímy 
a počasia tak ako žiadna iná výrobná oblasť. Poisťovanie 
poľnohospodárskych rizík je charakteristické vysokou 
frekvenciou škôd a enormnými škodami. Tie môžu byť 
spôsobené širokým spektrom činiteľov. 

Svetové trendy
V zásade existuje celosvetový trend od „čistého“ 

poistenia voči jednotlivým rizikám, skôr ku komplexnému 
poisteniu úrody. Veľmi pokrokové sú v tejto súvislosti 
krajiny ako USA a Kanada, ktoré okrem rizík 
zaraďovaných k prírodným katastrofám, poisťujú 
napríklad aj kolísanie nákupných cien dopestovaných 
komodít. Aj Čína, Rusko, Brazília a ďalšie krajiny 
poskytujú systémy poistenia úrody založené na báze 
projektov partnerstva súkromného a verejného sektora 
(u nás známe najmä z PPP projektov, z celkom iného 
odvetvia). 

Práve spomenutou témou, t. j. „Partnerstvom 
súkromného a verejného sektora s cieľom zabezpečenia 
produkcie potravín“ sa konal začiatkom októbra 
v USA (v Kansas City) svetový kongres špecializovaných 
poľnohospodárskych poisťovateľov, združených v asociácii 
známej pod skratkou AIAG. Približne 300 účastníkov 
z 31 krajín bolo oboznámených so smerovaním agrárnej 
politiky USA, ktorá stavia od roku 2014 systémy 
zaistenia úrody a príjmov do centra záchrannej siete 
pre farmárov. Finančné prostriedky určené na systémy 
poistenia predstavujú 9 miliárd amerických dolárov 
ročne a dosahujú v porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím takmer dvojnásobný objem. Dotácie na poistné 
predstavujú v USA aktuálne viac ako 65%. Takže 
v Amerike sa farmár podieľa na poistnom 35 percentami 
a štát zaplatí zostávajúcu časť. V rámci protiopatrení boli 
priame platby farmárom de facto zrušené. To podčiarkuje 

význam amerického agrárneho poistenia, ktoré 
globálne vytvorilo najrozsiahlejší systém zabezpečenia 
pre farmárov.

Aj minister poľnohospodárstva USA Tom Vilsack 
potvrdil vo svojom úvodnom prejave túto formu podpory: 
„Farmári sú chrbticou našej spoločnosti a živia naše 
rodiny. Podporujeme ich preto adekvátnymi dotáciami 
na poistné, lebo iba tak môže byť vo vlastnej krajine 
zabezpečená dostatočná produkcia potravín. Agrárna 
politika USA preto investuje do poistenia úrody a cien. 
Aj naďalej chceme , aby americkí farmári zásobovali 
obyvateľstvo domácimi potravinami a chceme zostať 
od ostatných krajín nezávislí. Farmári sú jednou z mála 
skupín povolaní, ktoré zodpovedajú za výživu rodín 
v USA. Dotáciou na poistné za poistenie úrody má byť 
táto dôležitá práca farmárov zodpovedajúco ocenená 
a zaistená,“ vyhlásil minister poľnohospodárstva USA. 

Obdobná úspešná spolupráca na báze PPP partnerstva 
poskytuje výhody i pre farmárov v susednom Rakúsku. 
Poľnohospodár je motivovaný poisťovať svoju úrodu, 
a tým sa spolupodieľať na riešení svojho interného 
rizikového manažmentu približne 50 percentnou 
podporou z výšky poistného. Zároveň je štát 
odbremenený od nutnosti riešenia ad–hoc odškodnení 
svojich poľnohospodárov, v prípade veľkých katastrof 
napríklad u veľkoplošných záplav alebo sucha. 

Zmena klímy sa pred hranicami krajín a kontinentov 
nezastaví, predstavuje globálnu výzvu. Každý štát by 
preto mal pracovať na vytvorení vlastného modelu 
riešenia manažmentu rizík pre svoje poľnohospodárstvo, 
zabezpečujúci farmárom funkčné partnerstvo 
súkromného a verejného sektora, pretože iba to dokáže 
zvládnuť enormné výpadky príjmov poľnohospodárskej 
prvovýroby, spôsobených napríklad živelnými pohromami. 

Agra poisťovňa, ako poisťovateľ špecializovaný na 
poľnohospodárske poistenie, ponúka v rámci svojich 
produktov ako jediná možnosť pripoistenia rizika sucha 
u kukurice už tretí rok. Práve uplynulý rok poukázal na 
opodstatnenie tohto typu poistenia, vďaka ktorému sa 
poľnohospodárovi vyplatí kompenzácia strát spôsobených 
spomínaným suchom. Napriek výpadkom je takýmto 
spôsobom zabezpečená ekonomická stabilita daného 
subjektu. 

V rámci noviniek pre budúcu sezónu sme pripravili 
pre našich súčasných ako i potenciálnych klientov radu 
zmien. Medzi najdôležitejšie patrí poistenie mrazu 
u hrušiek alebo poistenie výnosov pri riziku víchrice 
a zaplavenia. V rámci zaplavenia je zahrnutý aj fenomén 
tzv. nezberateľnosti, kedy v dôsledku pretrvávajúcich 
zrážok nie je možné vstúpiť na polia, a tým pádom je 
zamedzená možnosť zberu plodín. V neposlednom rade 
je to na slovenskom poľnohospodársko-poistnom trhu, 
v „odvetví“ poisťovania plodín po prvý raz možnosť voľby 
0% spoluúčasti pre riziká ľadovec a požiar. 

Čo sa týka poistenia hospodárskych zvierat má 
Agra poisťovňa pre prípad straty viacero poistných 
variantov. Popri poistení rastlinnej produkcie si môžu 
poľnohospodári poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané 
a ovce voči najdôležitejším rizikám. Pri poistnom plnení 
za škody, ktoré vzniknú v súvislosti s poistiteľnými 
rizikami, sa okrem škôd u plemenných zvierat 
neodpočítava spoluúčasť.

Ing. Dalibor Bán, riaditeľ AGRA poisťovňa, 
Österreichische Hagelversicherung – 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 
pobočka poisťovne z iného členského 
štátu
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Ing. František Václavík, 
PRP Technologies

Evropské zemědělství je příliš závislé na energiích 
a surovinách, včetně hnojiv. 

Rostoucí světová populace a potřeby průmyslového 
využití zemědělských komodit si vynucují zvyšování 
globální produkce na ubývající ploše vhodné půdy. 
Intenzifikace zemědělské výroby je stále větší nutností.

Mezinárodní institut potravinové politiky (IFPRI) se 
v poslední době zaměřuje na udržitelnou intenzifikaci 
zemědělství s hlavním úkolem zkoumat, jak zvýšit 
výnosy, zlepšit úrodnost půdy a najít a vyvinout nové 
kultury.

Do budoucna bude klesat podíl zemědělských 
komodit určených pro přímý konzum. Bude se zvyšovat 
využití pro průmyslové účely a obnovitelné zdroje 
energie.

Jednou z možností zvyšování výnosů je i zvýšené 
využití koncentrovaných hnojiv. Toto má však své limity 
i silnou opozici. Více než polovinu světové produkce 
hnojiv kontroluje šest zemí – Čína, Indie, USA, Rusko, 
Kanada a Maroko. Jak je zřejmé, ani jedna z nich se 
nenachází v evropském regionu. To je jeden z důvodů, 
které prakticky znemožňují predikce vývoje objemů 
spotřeby a cen hnojiv. Dá se však předpokládat, že růst 
cen hnojiv je do budoucna realitou.

Evropské zdroje a možnosti
Jednou z cest, jak zajistit udržitelnou intenzifikaci 

zemědělské výroby v Evropě, je rozšíření organického 
modelu zemědělství. Tento způsob využívá 
biostimulačních procesů a produktů, které je iniciují 
a korekce výživy rostlin je řešena především hnojením 
dělených a cílených dávek dusíku.

Základními zdroji makroprvků, ale dalších látek jsou 
pak statková hnojiva, kde se rovněž použitím produktů 
z kategorie biostimulátorů výrazně zvyšuje jejich 
živinová hodnota, ale i využitelnost a účinnost živin. 
Tento přístup ve své podstatě může výrazně naplnit 
strategii produkce zemědělských komodit v dostatečné 
míře, v požadované kvalitě a v souladu s principy 
ochrany půdy a životního prostředí.

Jsme hrdí na to, že společnost PRP TECHNOLOGIES 
je jednou z vůdčích firem v tomto oboru a své více 
než čtyřicetileté zkušenosti s výzkumem, vývojem 
a praktickým využitím produktů na bázi a principech 
biostimulace dokáže nabídnout zemědělcům ve formě 
svých produktů integrovaných do plodinových systémů.

Degradace půdy a možnosti zlepšení 
současného stavu
• Úrodnost půdy je stále nižší. 
•  Degradační procesy na našich půdách nabírají 

na dynamice.
• Biologická aktivita půdy klesá. 
• Utužení půdy se zvyšuje. 
• Zadržení vody v krajině je na nízké úrovni. 
• Efektivnost využití vstupů v rostlinné výrobě se snižuje.

Toto jsou hlavní fenomény v oblasti hospodaření 
na půdě, které jsou dnes a denně předmětem diskusí. 
A také jsou to strašáky, kterých se obávají nejen 
zemědělci. V současné době tato fakta často více 
probírají ekologové, ekonomové, ale i politici a široká 
veřejnost. Je to preferované téma pro média, zvláště 
když prší příliš mnoho nebo naopak když je sucho. 
Tato panika má globální rozměr, protože půdy ubývá 
a světová populace roste.

Zemědělského podnikatele, hospodařícího na půdě 
se to dotýká nejvíce. Vždyť za posledních 20 let ceny 
vstupů vzrostly o více než 300% a ceny komodit pouze 
o 30%, v lepších případech o 50%. Zarážející však je, 
že úroveň výnosů polních plodin je na stejné úrovni, 
jako před 20 lety. Jistě může někdo namítat, že za tuto 
dobu zvýšil na své farmě výnosy na dvojnásobek. Ale 
za jakou cenu?

Půda volá o pomoc
Jakýkoliv počin, vstup či technologie, která zvýší 

biologickou aktivitu půdy se velmi rychle projeví. 
Tímto se spustí lavina zlepšení fyzikálních, chemických 
i mechanických půdních vlastností. Zvýší se efektivnost 

Perspektivy  
zemědělství 
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všech vstupů, především hnojiv, pesticidů, ale hlavně 
se zvýší úroveň využití produkční schopnosti osiv všech 
plodin.

Takovým počinem je i smysluplné a systémové využití 
aktivátoru vitálních funkcí půdy PRP SOL v plodinových 
systémech. Tato technologie prošla více než 40 lety 
intenzivního výzkumu a ověření v praxi. Hlavně však 
její výsledky a ekonomický efekt každoročně potvrzují 
spokojení zákazníci v Evropě i v zámoří.

Prokazatelně dokážeme zlepšit všechny základní 
půdní vlastnosti a to ve velmi krátkém časovém 
intervalu. Tento interval zpravidla je jedno vegetační 
období.

Naši zákazníci dosahují o 10 až 20% vyšší výnosy 
při nižších nákladech. U největších zákazníků jsme 
společně s nimi zlepšili hospodářský výsledek o 15 až 
20%. O 20 až 30% se zvýšila produkční schopnost 
sledovaných půdních bloků.

A postup je přitom velmi jednoduchý. Probudit 
v půdě spící Šípkové Růženky – půdní aerobní bakterie 
a vyšší organismy. Pak se velmi rychle uvolní již uvedená 
lavina pozitivních změn.

Příklady z praxe
Od dubna do konce června jsme vykopali více než 50 

půdních profilů a to jak na polích, kde byly technologie 
s PRP SOL již používány, tak hlavně na polích bez použití 
PRP SOL.

Pro názornost jsme vybrali několik obrázků 
ze Slovenska. Z různých výrobních oblastí s různými 
půdními a klimatickými podmínkami.

Nejdříve ty bez použití PRP SOL

Borovce při Piešťanech (obr. 1)
Půda hnědozemního typu, písčitě hlinitá, středně 

těžká. Půdy v regionu jsou propustné, výnosy silně závisí 
na úrovni srážek. Plodina řepka ozimá, technologie 
s orbou.
V horní části profilu je vidět dobrou strukturu půdy 
do cca 15 cm. Pod touto vrstvou jsou viditelné zaorané 
zbytky předplodiny – dosud nerozložené od 25 cm 
je až do hloubky 40 cm silné utužení, namodralé 
zbarvení dokumentuje redukční procesy a nedostatek 
vzduchu. Od 50 cm je půdní profil bez utužení s dobrou 
drobtovitou strukturou a dostatkem vláhy. Kořeny řepky 
byly rozložené do cca 25 cm, tedy v prosušené vrstvě 

půdy. Pokud v době zelené zralosti nepřijdou srážky, 
hrozí snížení HTZ, tudíž i výnosu.

Želiezovce pri Leviciach (obr. 2)
Těžká půda černozemního typu na naplavených 
spraších. Velmi úrodné půdy, výnosy však silně závisí 
na průběhu srážek. Pole oseté kukuřicí, použita 
technologie s orbou.
Zde se projevilo doslova obrácení přírody naruby. 
Horních 30 cm půdního profilu silně utužených bez 
strukturních agregátů a s viditelným prosušením. 
Od 30 cm do hloubky dobrá struktura vlahé půdy 
ovšem s projevy nedostatku vzduchu. Vlivem mírné zimy 
nedošlo k promrznutí brázdy, takže v horních 20 cm 
profilu bylo silné utužení. Viditelný kořen kukuřice si 
našel cestu do hloubky v půdní prasklině v době, kdy 
zde bylo ještě dostatek vláhy. Pokračující sucho přinese 
podobné problémy jako v Rybanech.

A nyní půdní profily po aplikaci PRP SOL

Matex Veškovce, okr. Trebišov (obr. 3)
Půdní typ fluvizem modální, těžká jílovitě-hlinitá 

půda se sklonem k utužení a prosychání. Pole oseté 
řepkou ozimou s použitím minimalizační technologie. 
Na pozemku aplikován 2x PRP SOL v dávce 200 
a 150 kg/ha s odstupem 2 vegetačních období. Půdní 
profil vykazuje dobrou strukturu půdy v celé hloubce, 
původní silné utužení mezi 30 až 50 cm zcela zmizelo. 
V hloubce okolo 50 cm viditelné chodbičky po žížalách. 
Celý profil stále vykazuje dostatek vláhy, které se 
do kořenové zóny dostává kapilárním vztlakem. Kořeny 
řepky zřetelné i na dně profilu v hloubce 90-100 cm. 
Vpravo viditelná nefunkční meliorace.

Závěrem
Řešení půdních problémů může být velmi 

jednoduché, rychlé a efektivní. Plodinové systémy 
s použitím aktivátoru vitálních funkcí půdy PRP SOL 
lze realizovat na všech polích, ve všech plodinách bez 
ohledu na způsob zpracování půdy.

Nejrychlejší a nejvýraznější projevy účinku 
registrujeme po aplikacích na strniště po sklizni plodin 
s následnou podmítkou. Na polích bývá dostatek 
vláhy a optimální teploty zabezpečují rychlé probuzení 
a populační explozi půdních bakterií a dalších mikro 
i makro organismů.

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 - Porost řepky na pozemku dává jistotu dobrého výnosu
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Je poľnohospodárstvo skutočne sexi? Prečo?
Je to odvetvie, ktoré je v podstate najstabilnejšie, 

nemenné a konštantné. Napriek tomu, že je 
čiastočne konzervatívne, je sexi. Nepodlieha až tak 
výkyvom a módnym vplyvom. Jednoducho, jesť sa 
musí. Ľudia tie potraviny potrebujú. Samozrejme, 
ani poľnohospodárstvo nie je skostnatené. Podlieha 
vývoju, využíva nové technológie a neustále sa inovuje. 
V každom prípade ide poľnohospodárom o to, aby 
vyrobili chlieb, mäso, mlieko, čiže potraviny, ktoré 
človek potrebuje k tomu, aby prežil. Aj preto si myslím, 
že poľnohospodárstvo je odvetvie, do ktorého sa 
oplatí investovať. Odvetvie, ktoré si zaslúži inovácie, 
pretože má obrovskú konštantnú budúcnosť. Doslova 
v zmysle, že to jedlo budeme potrebovať stále. Je to 
veľmi dôležité aj v časoch mimo konjunktúry. Keď 
je recesia a jednoducho si nekúpime televízor každé 
2 roky, pretože to nie je životná potreba človeka. Chlieb 
však potrebujeme k nášmu životu, a preto si ho kúpiť 
musíme. 

Prečo je aj napriek tomu atraktivita 
poľnohospodárstva pre mladých ľudí v celku 
nízka? Prečo je na okraji záujmu mladých ľudí 
pracovať v poľnohospodárstve?

Podľa môjho názoru stále ešte pretrvávajú určité 
prežitky z minulosti. Kedy vidiek, poľnohospodár, 
farmár, bol synonymom niečoho zaostalého, málo 
inovatívneho. Čo už teraz nie je pravda. Je preto aj 
na nás poľnohospodároch, aby sme širšej verejnosti 
naše odvetvie predstavili v úplne inom svetle, ako 
je doteraz vnímané, pretože skutočne tie prežitky 
tu sú. Veď v hovorovej reči, keď sa tituluje niekto 
menej chápavý alebo menej vychovaný, tak sa o ňom 
jednoducho povie, že je sedliak, prípadne hnojár. 
O študentovi na poľnohospodárskej univerzite 
sa hovorí, že študuje na hnojarine. To znamená, 
že stále je to v ľuďoch. Skutočne je tu čas, aby 
sme sa pokúsili, hlavne my poľnohospodári, lebo 
za nás to nikto nespraví, dokázať opak. Preukázať, 
že poľnohospodárstvo naberá kontúry atraktívnosti 

a neustále sa inovuje. Skrátka vyvíja sa dopredu, 
že tu v našej brandži sú základom skutočne nové 
technológie a to doterajšie vnímanie je zastarané. 
Súčasná poľnohospodárska technika je na vysokej 
technickej úrovni. Stroje majú hodnotu niekoľko 
stotisíc, možno miliónov eur, sú plné najnovších 
technológií, a preto je potrebné, aby operátor, alebo 
aj „traktorista“ boli dostatočne technicky pripravení 
na obsluhu stroja.

Pôsobíte vo vrcholovej manažérskej 
pozícii v rakúskej spoločnosti. Aký je imidž 
poľnohospodára, poľnohospodárskeho 
podniku v Rakúsku v porovnaní 
so Slovenskom? 

Ťažko je to porovnávať, pretože sme krajiny 
s rozličnými štruktúrami poľnohospodárstva. Netreba 
obzvlášť vysvetľovať, že v poľnohospodárstve 
v Rakúsku stále pretrváva systém rodinných fariem, 
ktorý je založený skôr na regionalizme a na lokálnych 
produktoch. Je pritom veľmi späté a previazané 
s agroturizmom, čím je Rakúsko vlastne známe 
a preslávené. Takže sa to nedá celkom porovnať, 
lebo na Slovensku vychádzame skôr z veľkých celkov. 
Používame preto supermoderné stroje a využívame 
moderné veľkokapacitné maštale. U nás prevažuje 
v poľnohospodárstve veľkovýroba, a preto je ťažko 
porovnávať. Vzhľadom na odlišné štruktúry v oboch 
krajinách to jednoducho nejde. 

Môžete však potvrdiť, že imidž farmára 
v Rakúsku je dobrý? 

Potvrdzujem, že imidž farmára je tam skutočne dobrý. 
Farmári, keďže ich je veľa, sú veľmi vážnou silou aj pre 
politikov. Častokrát sú povestným jazýčkom na váhach 
(a to nie len v Rakúsku), keď ide do tuhého, najmä 
počas volieb. Takže jednak majú lepší imidž, jednak 
sú rešpektovanejší politikmi aj svojím okolím. Možno 
je to od politikov vypočítavosť, keďže však tá masa 
ľudí dokáže rozhodnúť, dokáže si vydobyť pre svoje 
podnikanie lepšie podmienky.

Ing. Viliam Kurinec, 
SAATBAU SLOVENSKO, s. r. o.

Bude v budúcnosti 
poľnohospo dárstvo 
atraktívne?
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Čo by sa dalo urobiť pre zlepšenie imidžu 
poľnohospodárov na Slovensku, aby bolo ich 
vnímanie atraktívnejšie? 

Bola by potrebná široká vysvetľovacia kampaň. 
Jedna rovina bola už spomenutá, že je stále zaznávané 
poľnohospodárstvo, lebo je to o vidieku. Hovorí sa tiež, 
že je to o menej inteligentných ľuďoch, ktorí pracujú 
v poľnohospodárstve. Je treba preto vysvetľovať, 
že skutočne sa pracuje so špičkovými technológiami 
na najvyššej úrovni, porovnateľne s vývojom v ostatných 
odvetviach.

Tá druhá rovina, tiež veľmi dôležitá, sa dotýka 
vnímania poľnohospodárov len ako prijímateľov dotácií. 
Verejnosť, žiaľ aj odborná, zazlieva poľnohospodárom 
dotácie, či už domáce, ale aj z EÚ. Je preto potrebné 
úplne laicky vysvetliť fungovanie dotácií, aby ich 
skutočne pochopil každý. Je potrebné jednoznačne 
zdôrazniť, že sa nedotuje poľnohospodár ale potravina 
ako taká. Pretože, keby potraviny stáli toľko, aké sú 
náklady na ich výrobu, tak by bola reálna hodnota 
potravín oveľa vyššia, možno aj nedostupná pre určitú 
časť obyvateľstva. Poľnohospodár je len jedným 
kolieskom z dotovaného reťazca, kým sa potravina 
dostane na stôl. Častokrát musím vysvetľovať 
skeptikom, ktorí tvrdia, že dotácie sú premrštené 
a zbytočne sa rozdávajú, že dotácie nie sú našou 
špecialitou, že je to celosvetový fenomén, deje sa 
tak v EÚ i v Amerike. V mnohých prípadoch sú 
pritom omnoho väčšie ako u nás. Pravým dôvodom 
dotácií, naozaj, je cenovo sprístupniť potraviny, lebo 
sú nevyhnutnou súčasťou života a treba ich preto 
sprístupniť každému.

Mnohí odborníci, ako ste uviedli aj vy, tvrdia, 
že dotácie na potraviny deformujú a krivia 
trh. Je to na jednej strane pomoc a na strane 

druhej možno bariéra nejakého prirodzeného 
vývoja. Ako to vnímate vy? 

Ťažko povedať. My to na malom Slovensku 
nevyriešime. Je to celosvetový fenomén. Nevenujem 
sa tejto problematike natoľko, aby som dokázal ísť 
do histórie a diagnostikoval, prečo sa to začalo, prečo 
to takto funguje... Nie je to v náplni mojej práce a ani 
to nehodlám skúmať. Na druhej strane je to fakt, 
ktorý treba rešpektovať. Dotuje sa potravina, aby bola 
dostupná pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva bez 
rozdielu. Posúdiť, či ten systém je dobrý, alebo nie je 
dobrý, či na jednotku plochy, či načo všetko možné, 
to je skôr otázka do diskusie. Možno ten systém nie 
je dobrý, a preto vyvoláva dohady, vyvoláva určité 
nepresnosti. 

SAATBAU Slovensko, spol. s r. o., je už 
pomerne tradičná spoločnosť, ktorá sa 
zaoberá osivom. Čo je pre ňu špecifické? Je to 
družstvo, spoločnosť družstevníkov, má oproti 
iným nadnárodným spoločnostiam nejaké 
špecifiká?

SAATBAU Slovensko je tradičným rakúskym 
družstevným spoločenstvom. Majiteľská štruktúra je 
skutočne o tom, že v nej nie je žiadny investor mimo 
branže. Sú to všetko ľudia, ktorí sa poľnohospodárstvu 
venujú, ktorí sú telom i dušou poľnohospodári. 
Z toho vyplýva aj filozofia spoločnosti. Venuje sa 
výsostne poľnohospodárstvu, šľachteniu a výrobe 
osív a následne komunikácii s farmármi ohľadom 
nákupov... Na Slovensku bude mať už 20. výročie 
svojej existencie. Našou najväčšou výhodou je, 
že máme široko spektrálnu platformu. Môžeme 
sa oprávnene hrdiť tým, že na slovenskom trhu, 
zo zahraničných spoločností, máme najširšie portfólio 
ponúkaných osív. Dokážeme v podstate zabezpečiť 
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osivá akýchkoľvek poľných plodín. Ďalšou obrovskou 
výhodou je, že šľachtíme naše osivá v strednej Európe, 
to znamená, najbližšie k podmienkam, ktoré sú aj 
na Slovensku. Vzhľadom na to, že rakúske šľachtenie 
nie celkom pokrýva potreby slovenského trhu, umne 
spolupracujeme s poprednými európskymi a svetovými 
šľachtiteľskými spoločnosťami na vhodnom dopĺňaní 
portfólia tak, aby pokrývalo potreby celého slovenského 
trhu. Dokážeme zabezpečiť kompletne osivá 
pre poľnohospodára od Komárna až po severovýchodné 
Slovensko. Ďalšou našou devízou je erudovaný tím 
odborníkov, ktorý sme dokonca v ostatnom období 
rozšírili. Dokážeme byť partnerom pre poľnohospodára 
nielen v otázke predaja, ale aj v pomoci pri výbere 
hybridu, alebo odrody a, samozrejme, v odbornom 
poradenstve počas vegetácie. Našou výhodou je aj to, 
že máme spracovateľské kapacity nie len v Rakúsku. 
Aj na Slovensku máme viacero partnerov, ktorí nám 
množia osivá, ktoré spracovávame v našom závode 
v Topoľčanoch. Takže sa neorientujeme len na dovoz. 
Snažíme sa aj o výrobu, ktorú je najzaujímavejšie 
ponechať na Slovensku. Dávame tak slovenským 
poľnohospodárom možnosť vyrábať s určitou pridanou 
hodnotou. 

Mnohí farmári by sa chceli stať množiteľmi, 
chceli by vyrábať kvalitné osivá, možno i pre 
vás. Aké kritéria musia spĺňať? 

Samozrejme, my máme záujem na rozširovaní 
množiteľských plôch na Slovensku. Na druhej 
strane máme určité kritéria, ktoré súvisia hlavne 
so znižovaním rizík pri výrobe osív. V súčasnom období 
je tým najväčším rizikom nedostatok zrážok, a tým 
spojené riziko nízkej alebo aj nekvalitnej úrody, teda 
nekvalitných osív. Preferujeme preto poľnohospodárov 
so závlahami, kde sa dá to riziko eliminovať. 
Samozrejme, požadujeme záruky dodržiavania 

ekonomickej disciplíny a v neposlednom rade 
aj skúsenosti z výroby osiva. 

Čo chystáte do budúcnosti vzhľadom 
na predpokladané klimatické zmeny  
veľké letné suchá... Ste aj na túto situáciu 
pripravení v šľachtení osív?

Šľachtiteľské spoločnosti vždy musia reagovať 
na aktuálnu situáciu a na dopyt. Momentálne je už 
dlhšie obdobie dopyt po odrodách a hybridoch, ktoré sú 
odolnejšie proti klimatickým vplyvom. Z faktorov, ktoré 
ovplyvňujú úrodu momentálne víťazí faktor klimatický. 
Snažíme sa preto šľachtiť také odrody a hybridy, ktoré 
spĺňajú požadované parametre, čo sa nám aj darí. 

Aký je váš názor na geneticky modifikované 
plodiny?

Môj osobný názor je, že do budúcna je to 
nevyhnutnosť. Naša spoločnosť tento názor nezdieľa. 
Rakúšania sú v tomto smere konzervatívni. Nehodláme 
sa v najbližšom období zaoberať šľachtením geneticky 
modifikovaných plodín, vôbec to neriešime. 

Vráťme sa na začiatok nášho rozhovoru. Môže 
byť poľnohospodárstvo na Slovensku sexi?

Určite áno. Je na nás, skutočne všetkých 
poľnohospodároch, nie len na manažéroch 
v poľnohospodárstve, úradníkoch na ministerstvách, 
pedagógoch na univerzite, či stredných školách, aby 
sme sa snažili verejnosti objasniť nezastupiteľnú úlohu 
poľnohospodárstva. Dôležité pritom bude presvedčiť 
mladých ľudí o tom, že v tomto odvetví je perspektíva 
naozaj veľmi vysoká, že sa už možno nebudú stretávať 
ani s hanlivým označovaním tejto životne dôležitej 
profesie.

Za rozhovor poďakoval Marian Hains, VELDAN     

Kvalitné osivá,
úspešný zber.

KOMPLEXNÁ PONUKA PRE VÁS WWW.SAATBAU.COM/SK

Podporujeme 
domácich 
spracovateľov
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SPÝTALI SME SA
Ako hodnotíte kvalitu vín z uplynulého 
ročníka 2014, vrátane predaja?

Určite všetci vinári, ale i väčšina laickej verejnosti si 
veľmi dobre pamätá pomerne chladné a upršané leto, 
a najmä studený a mimoriadne mokrý september 2014. 
Ten pochoval všetky nádeje na výnimočný alebo aspoň 
priemerný ročník. Myslím, ako z pohľadu množstva, tak 
i kvality oberaného hrozna. Napriek tejto skutočnosti 
sa v našej oblasti vyrobili veľmi pekné vína, dokonca 
i s vyššími prívlastkami, ktoré sú priebežne oceňované 
na súťažiach. Som presvedčený, že veľmi chutia 
i konzumentom. Mám skôr obavy, že zásoby v pivnici 
vzhľadom na nižšiu minuloročnú produkciu hrozna 
nevydržia pri všetkých odrodách do zaradenia nových
vín.

Čo očakávate od tohtoročnej úrody?
Katastrofálne suché leto poznačilo množstvo 

zberanej úrody. Bobule sú ľahšie a nedosahujeme ani 
priemer za posledné roky. Kvalita sa však ukazuje veľmi 
dobrá a hrozno je zdravé. Môžeme očakávať konečne 
priaznivý ročník i na kvalitnejšiu surovinu modrých 
odrôd, než ako tomu bolo za posledné dva roky.

Za posledné obdobie 23 rokov sa vaša značka 
vín zaradila medzi najúspešnejšie vinárstva 
z pohľadu ocenených vín. Ako ste na tom 
v tomto roku? 

I keď kvalita našich vín dosahuje stabilne vysokú 
úroveň, stále je čo zlepšovať. Poznateľnosť značky 
nie je na takej úrovni, ako by sme si želali. Vidíme tu 
rezervy predovšetkým v marketingu. Chceme získavať 
nových zákazníkov a bližšie im predstaviť hlavne náš 
„terroir“. Spomedzi tohtoročných medzinárodných 
ocenení najviac si vážime dve zlaté medaily z Paríža 
a z domácich hlavne to, že sme opäť bodovali 
v Národnom salóne SR, a to až s desiatimi vínami. 
Pozoruhodné je hlavne to, že z nich bolo až sedem 
vín burgundských odrôd. Navyše výnimočnosť našich 

„burgundov“ potvrdili i ocenenia zo Švajčiarska, kde 
sa konala súťaž burgundských odrôd, v ktorej naše 
rulandské biele a rulandské šedé získali zlato. Preto i tá 
pomyslená symbolika s francúzskym Burgundskom, 
ktoré na Hlohovecku, zvlneným reliéfom, vhodnou 
pôdou, ale hlavne kvalitnými burgundskými odrodami, 
pripomínajú túto slávnu francúzsku oblasť.

Zaujímajú nás tiež vaše plány do budúcna. 
Na čo všetko sa chystáte položiť dôraz?

V blízkej budúcnosti chceme potvrdiť svoje postavenie 
stabilného vinárstva v slovenskej vinárskej obci 
a výraznejšie sa presadiť v súťaži o „Vinárstvo roka“. 
Taktiež by sme sa radi viac priblížili k spotrebiteľovi, 
zvlášť k mladým ľuďom a to modernými komunikačnými 
kanálmi. Oblasť technológie spracovania hrozna 
by sme radi posilnili a vyhli sa tak slabším miestam 
v tomto procese. Privítali by sme, keby sa v blízkej 
budúcnosti podarilo na Slovensku presadiť apelačný 
systém hodnotenia vín a presadiť tak výnimočnosť tejto 
hlohovecko-šintavskej vinohradníckej oblasti.

GOLGUZ –
„ slovenské 
Burgundsko“ 
na Hlohovecku
Ing. Dušan Danko,  
obchodný riaditeľ FOOD FARM, s. r. o., 
Hlohovec 

Redakcia
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Uvedomujem si z vlastných skúseností, 
že koncentrácia v každom obore prináša zákonite 
svoje pozitíva, ale i tienisté stránky. Riadenie je 
komplikovanejšie a proces rozhodovania zdĺhavejší. 
Avšak z ekonomického hľadiska je zrejmé, že prináša 
svoje ovocie. Nie som zástancom ani odporcom 
globalizácie (je to zložitá možno až ideologická 
téma) - beriem ju ako existujúci fakt, fundamentálny 
základ súčasného sociálno-ekonomického zriadenia 
sveta, avšak je dôležité i v rámci týchto globalizačných 
procesov zachovávať prístup v súlade s filozofiou „mysli 
globálne, konaj lokálne“, ako prístupom zohľadňujúcim 
aj naše domáce záujmy, a tie sú veľmi dôležité, aby 
mohol byť náš agrosektor nie len úspešný, ale sexi 
aj pre mladú generáciu. V spoločnosti ADAMA veríme 
v digitalizáciu, ktorá postupne prinesie zjednodušenie 
aj do stále komplexnejšieho poľnohospodárstva. 
Pritiahne mladých a umožní ich rýchle zapracovanie 
aj prostredníctvom zdieľania skúseností na sociálnych 
médiách, či fórach. Modernizovali sme svoju 

webstránku, aby ju naši zákazníci mohli využívať 
intuitívne. V priebehu roka 2015, získali dvadsiati 
agromanažéri, ktorí sa zapojili do našej súťaže 
prostredníctvom webstránky, nové digitálne nástroje, 
zakomponovali sme do svojich etikiet QR kódy, ktoré 
pomôžu rýchlejšie vyhľadávať detaily o prípravkoch 
na našej webstránke, a tak pestovatelia môžu 
predchádzať omylom. V blízkej budúcnosti zavedieme 
prostredníctvom EAN kódov systém sledovania pohybu 
našich tovarov. Spolu s novozavedenými obalmi 
a ochrannými prvkami máme ambíciu znížiť obchod 
s nebezpečnými falšovanými prípravkami na ochranu 
rastlín, ktorý podľa nedávnej správy OBSE tvorí až 25 % 
z globálneho obchodu.

„Rast spoločnosti ADAMA je založený na kultúre 
inovácií, unikátnych kombináciách účinných 
látok a hľadaní nových uplatnení pre existujúce 
portfólio.“ 

ADAMA 
v službách 
slovenského 
a svetového 
agrosektora
Ing. Dalibor Báti, marketingový manažér 
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r. o.

Tí, ktorým sa zdá slovo Adama povedomé, ale nie ste si úplne istí, čo sa za ním skrýva, dovolím 
si úvodom pripomenúť, že spoločnosť ADAMA je na Slovensku nástupníckou spoločnosťou 
Agrovity a v celosvetovom merítku izraelskej spoločnosti Makhteshim Agan. Po globálnej zmene 
značky, ktorá prebehla v roku 2014 spoločnosť ADAMA pokračuje vo svojom robustnom raste. 
Rast je totiž jedným z pilierov spoločnosti, na ktorý sa zameriava, nakoľko je prejavom vitality 
a životaschopnosti ako takej. Čím sa svetová ekonomika viac otvára, tým sa stáva viac previazaná. 
Aj v agrosektore tak dochádza ku globalizácii, ako predpokladu najdynamickejšieho rastu.
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Ešte pred nedávnom sme mali skreslené, možno 
povedať negatívne, či zaujaté vnímanie pôsobenia Číny, 
ako globálneho výrobného závodu. Možno to bola 
naša prirodzená ochranná reakcia, pud sebazáchovy. 
V dnešnom svete je však pre zaistenie udržateľnosti 
krátkozraké zameriavať sa obchodne iba na našich 
západných spojencov, pretože ich potenciál je už 
len zo zjednodušeného pohľadu rastu HDP (okolo 
1 % p. a.) obmedzený. Nehovoriac o tom, že podľa 
sľubov pri prístupových rokovaniach do EÚ mali byť 
priame platby pre našich farmárov už dnes vyrovnané 
s farmármi zo starých členských krajín EÚ. Nestalo sa 
tak. Konkurencieschopnosť našich poľnohospodárov 
na zdeformovanom európskom trhu sa za poslednú 
dekádu vôbec nezlepšila. Nemali by sme teda 
diverzifikovať svoju snahu, nepozrieť sa aj na východ, 
napr. do dynamicky sa rozvíjajúcich ázijských krajín? 
Veď predsa najpesimistickejší scenár rastu HDP Číny 
pre rok 2015 hovorí o 6,5 %. 

Veríme v potenciál a perspektívu slovenského 
poľnohospodárstva. Veď v kontexte svetového 
nedostatku potravín, kde mesačne podvýživa zabíja 
750 000 ľudí, a do roku 2050, podľa odhadov viacerých 
odborníkov vzrastie populácia planéty o 2,5 miliardy, 
bude efektívne hospodárenie predovšetkým v miernom 
klimatickom pásme kľúčové pre nakŕmenie sveta. Ako 
negatívny trend, ktorý vnímam je súčasná politika EK, 
ktorá svojimi opatreniami ako napr. tzv. greening alebo 
zakazovanie množstva účinných látok v prípravkoch 
na ochranu rastlín (bez adekvátnej náhrady) podkopáva 
práve tento produkčný potenciál Európy a cielenie 
utlmuje výrobu predovšetkým vo východnej Európe.

Spoločnosť ADAMA začala v roku 2013 svoj 
strategický zámer stať sa lídrom na trhu ochrany 
rastlín v Číne, ako najrýchlejšie rastúcej ekonomike. 

Dnes možno konštatovať, že za 2 roky sme sa stali 
2. najvýznamnejším dodávateľom riešení ochrany rastlín 
na čínskom trhu, kde sa doťahujeme na spoločnosť 
Syngenta. 

Prečo rastieme?
•  História inovácií umožnila spoločnosti vyvinúť sa 

z chemickej spoločnosti v globálneho poskytovateľa 
komplexných riešení ochrany rastlín so zameraním 
na konkrétne potreby pestovateľov. 

•  Spoločnosť je integrálnou súčasťou izraelského 
globálneho vedenia v oblasti poľnohospodárskych 
technológií.

•  Izraelská technológia a odbornosť v spojitosti 
s infraštruktúrou spoločnosti ChemChina poskytuje 
základ pre pokračujúci rast a posilňovanie historickej 
kultúry inovácií a vedie k ďalšiemu rozvoju a produkcii 
unikátnych a diferencovaných prípravkov na ochranu 
rastlín. 

Trvalo sa snažíme prispievať ku konkurencie-
schopnosti našich slovenských pestovateľov. Preto 
nie je prekvapením, že podľa prieskumu spokojnosti 
zákazníkov realizovaným nezávislou agentúrou IMH 
Consulting, spoločnosť ADAMA poskytuje vo svojom 
odvetví „najlepší pomer ceny a úžitku.“

Na poli inovácií:
 Ponúkame v našom portfóliu „Štvorlístok 

profesionálnych zmáčadiel“, z ktorých každé má svoj 
špecifický účel. Pri ich použití naozaj naši zákazníci 
poznajú rozdiel. Vieme pomocou nich zlepšiť fyzikálne 
vlastnosti aplikačných kvapalín, zlepšiť ekonomiku 
samotnej pracovnej operácie prostredníctvom 
zníženia spotreby vody/ha, zaviedli sme špeciálne 
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pôdne zmáčadlo, ktoré udržiava účinné látky 
herbicídov v aktívnej zóne a zabraňuje ich splavovaniu 
do podzemných vôd. Obmedzením úletu šetríme 
prostriedky našich pestovateľov a zvyšujeme bezpečnosť 
pre okolité necieľové plochy. 

Na slovenský trh sme v roku 2015 priniesli Mirador 
Forte® - progresívny fungicíd proti hubovým chorobám 
repky olejnej a listov obilnín v EC formulácii. Poskytuje 
preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok, redukuje 
stres ošetrených plodín. Je odolný voči zmývaniu 
dažďom už 1 hodinu po aplikácii. Výborný je na 
hrdze, septórie, bielu hnilobu, fómu, černe i pleseň 
sivú. Ide o kombináciu účinných látok tebuconazole + 
azoxystrobin, ktorá na slovenskom trhu doteraz nebola 
k dispozícii.

Regulátor rastu Optimus® pre obmedzenie poliehania 
pšenice ozimnej a jačmeňa jarného, uvedený rovnako 
v roku 2015, je vďaka svojej optimalizovanej E3 
formulácii charakteristický rýchlosťou vstrebávania 
účinnej látky a odolnosťou voči zrážkam.

Veľmi úspešnou novinkou roku 2015 v ochrane 
viniča bol prípravok Momentum Trio®, trojzložkový 
kombinovaný systémový fungicíd proti peronospóre 
stimulujúci obranné mechanizmy viniča. Obsahuje 
účinné látky fosetyl-Al, cymonaxil a folpet, čo je 
unikátna kombinácia troch účinných látok, ktoré majú 
odlišné mechanizmy účinku. Jeho hlavnou výhodou je 
vysokoúčinná a antirezistentná ochrana viniča. 

Poslednou z noviniek pre rok 2015 bol prípravok 
Qualy® 300 EC, ktorým je inovatívna emulzná formulácia 
systémového fungicídu na báze účinnej látky cyprodinil 
s preventívnym a kuratívnym účinkom, vyvinutý pre 
prvé aplikácie proti chrastavitosti. Moderná tekutá 
formulácia zabezpečuje, v porovnaní so štandardom 
(rýchlejší príjem a rozvádzanie v rastline, vyššiu odolnosť 
voči zmývaniu dažďom), presnejšie dávkovanie 
a jednoduchšiu manipuláciu, na akú boli pestovatelia 
jabloní zvyknutí. 

Rátajte s nami
Veríme, že aj v budúcnosti oslovíme slovenských 

pestovateľov nie len novou ponukou ale 
aj odbornosťou, dostupnosťou a profesionalitou nášho 
technicko-poradenského servisu.
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Prinášame užitočné 
riešenia v ochrane rastlín.

Priama a rýchla 
komunikácia nášho

technicko-poradenského 
servisu je samozrejmosťou.

Poľnohospodár
v centre našej

pozornosti

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

Načítajte QR kód
a zistite viac
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Zrejme by sme na Slovensku len 
ťažko našli úspešnejšieho manažéra 
firmy, ktorého meno sa na verejnosti 
viac stotožnilo so značkou, ako je 
Ing. Andrej Glatz a Mercedes. Má to 
určite viacero príčin – odveká záĺuba 
Slovákov v autách, ale i prestíž samotnej 
prémiovej značky, ktorá sa pred pádom 
minulého režimu spájala s predstavami 
našincov o západnom blahobyte 
a luxuse. Tí starší si určite spomenú, 
ako sme v mladosti s nadšením vykríkli: 
„Aha Mercedééés!“, keď sa náhodou 
objavil na ceste.  Za dvadsaťpäť rokov 
sa značka stala zásluhou Andreja 
Glatza  a jeho tímu nielen dostupným 
ale i žiadaným  luxusom... A ešte jedna 
paralela. Tiež jubilea  päťdesiatky 
sa dožila známa jazdecká Grand Prix, 
ktorej dlhoročným partnerom je práve 
prémiová značka Mercedes. Nie je to 
náhoda. Spája ich človek, rešpektovaný 
tak v manažérskych, športových ako aj 
spoločenských kruhoch – Ing. Andrej 
Glatz, generálny riaditeľ MercedesBenz 
Slovakia… a priateľ koní.

Mercedes na Slovensku? Kedysi čistá utópia.
Značku Mercedes sme zaviedli na Slovensku v roku 

1990, keď ešte u nás zahraniční výrobcovia nemali 
svoje zastúpenia. V Československu sa v tom čase stala 
generálnym importérom Mercedesov firma Gebruder 
Helbig, ktorá po rozdelení republiky vytvorila u nás svoju 
dcéru – Gebruder Helbig SR. Bratia Helbigovci však v ČR 
skončili a zastúpenie Mercedesov prevzal priamo vtedajší 
Daimler-Chrysler. My sme na Slovensku celkom úspešne 
prosperovali a dostali sme zastúpenie tejto značky 
na skúšobných 6 mesiacov. Dovtedy sme na Slovensku 
predávali iba osobné automobily. Nákladné sme zaviedli 
až od júla 1995. Vtedy sme dostali oficiálne generálne 
zastúpenie značky Mercedes-Benz pre Slovensko pre 
osobné a nákladné automobily, autobusy, Unimogy, 
náhradné dielce, servis a všetko, čo s touto značkou 
súvisí. A tak to zostalo doteraz. 

A na počiatku boli kone…
Celé to vlastne vzniklo prostredníctvom koní 

a známostí z tohto prostredia. Spoznal som sa 
s grófom Strachwitzom, ktorý žil v Rakúsku. Počas 
jednej večere som sa rozprával s grófom Duglasom, 
manažérom firmy Wiesenthal v Rakúsku o projekte 
tohto zastúpenia na Slovensku. V decembri roku 1989 
ma pozvali do Rakúska a od januára 1990 som začal 
ešte cez Polytechnu pracovať pre firmu Wiesenthal. 
Hľadali sme možnosti, ako to celé rozbehnúť. Vtedy 

Život s trojcípou hviezdou
25 rokov Mercedes – Benz na Slovensku
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som bol zamestancom telovýchovnej jednoty Slávia 
STU. V jej skromných priestoroch nad stajňami začalo 
fungovať zastúpenie najslávnejšej značky automobilov. 
V septembri toho istého roku sme zaregistrovali firmu 
a súčasne sme otvorili predaj vozidiel v malej pobočke 
na Poliankach v Bratislave, v prenajatom priestore 
s unimobunkou. V roku 1991 sme sa presťahovali 
do Techcentra, kde sme sídlili s predajom osobných 
automobilov až do augusta 2002. Po rozvoji predaja 
úžitkových vozidiel bolo zrejmé, že budeme potrebovať 
inú lokalitu, preto sme boli chvíľu v Petržalke a napokon 
sme sa presťahovali na bratislavské Zlaté piesky.

Korene úspechu?
Za najväčší úspech považujem, že mám tím 

spolupracovníkov, ktorí sú spojení s touto značkou 
a našou firmou vlastne rovnako dlho ako ja a vítajú to 
i naši zákazníci. Našu filozófiu sme postavili na tom, 
že síce nevieme ovplyvniť samotný výrobok, teda auto, 
ale vieme ovplyvniť naše služby. Myslím si, že prvé auto 
predá predajca, ale všetko ostatné potom je o službách, 
a v tom sme boli určite na našom trhu pionieri. Prví 
sme u nás zaviedli napríklad 24-hodinovú službu a prví 
sme zaviedli šesťročný bezplatný servis. Krátko na to 
sme zaviedli trojročné bezplatné havarijné a zákonné 
poistenie pri kúpe nového vozidla. Zhruba pred dvoma 
mesiacmi sme zaviedlli desaťročný zvýhodnený servis. 
A to všetko sú služby, ktoré si zákazníci vysoko cenia. 
Majiteľa akéhokoľvek nového vozidla určite zaujíma 
nie len koľko stojí nové auto pri kúpe, ale aj aké má 
s ním prevádzkové náklady, teda koľko ho bude stáť 
odjazdený kilometer. A to si myslím, že je podstatné. 
Naša značka má tiež výhodu v tom, že keď sa po čase 
automobil predáva, drží si stále svoju vysokú predajnú 
cenu. Aj o 15 percent lacnejšie nové autá nedosahujú 
ten benefit pre zákazníka, ktorý ponúkame my. Mnohí 
to už pochopili. Šport ma naučil, že pokiaľ chcete skákať 
na koni, musíte na ňom najskôr pevne sedieť. A tiež, 
že nič, čo má vytrvať, sa nemôže šiť ,,horúcou ihlou”. 
To, čo dnes robíme, v tom čase pred nami nikto v takom 
rozsahu nerobil. A v prípade, keď niečo nevyšlo, nebolo 
sa na koho vyhovoriť. Museli sme pracovať a učiť sa 
z vlastných chýb.  Vydali sme sa možno pomalšou, za to 
však stabilnejšou cestou. Dnes, keď sme po štvrťstoročí 
vyrástli do súčasnej podoby, som hrdý, že sme sa 
s mojimi najbližšími kolegami rozhodli práve pre tento 
postup. Máme 13 predajných miest plus štyri servisy 
pre nákladné automobily, takže na Slovensku sme 
plošne aj čo sa týka kapacity dostatočne funkční.

Vízie ďalšieho vývoja automobilizmu?
Niekde som čítal, že v roku 2020 bude rozdiel medzi 

terajšími automobilmi a budúcimi asi taký, ako je medzi 
súčasným smartfónom a starým stolným telefónom. 
Priznám sa, že si celkom dobre neviem predstaviť 
napríklad autonómne riadenie, o ktorom sa dnes píše, 
že bude. Padla aj taká otázka, že z čoho sa potom 
budeme tešiť. Ja veľmi rád šoférujem, preto nemám 
osobného vodiča. Ak by som nemohol auto šoférovať, 
neviem, čo by som robil. Je to určite komplikované, 
ale kvôli bezpečnosti v doprave sa bude musieť niečo 

urobiť. Ale nemôžem povedať, že by som si to osobne 
želal. Elektromobil? Mercedes vyvinul už pred časom 
elektrické automobily, ktoré dobre fungujú. Zatiaľ majú 
jediný problém: priveľmi krátky dojazd na jedno nabitie 
akumulátora. Iste, časom sa vyvinú batérie, ktorých 
kapacita energie bude postačovať na niekoľko stoviek 
kilometrov. Zatiaľ však sa zdá byť najekologickejší 
pohon na vodíkové palivové články. Automobily celkom 
neskončia iba kvôli ich produkcii škodlivín, ktoré 
emitujú do ovzdušia. Veď si spomeňme, ako sa písalo 
o palivovej kríze, ako sa zmenšili zásoby ropy a plynu 
a potom sa zistilo, že ich zásoby sú väčšie než na ďalších 
zhruba 200 rokov. Samozrejme, v tomto smere trochu 
pracuje aj lobby. Podľa všetkého, palivom budúcnosti 
však bude vodík. Na Zemi a vlastne v celom vesmíre ho 
je nevyčerpateľné množstvo. Máme spoľahlivo vyriešené 
automobily na takýto pohon, ktoré sa už včera mohli 
dať do sériovej výroby. Žiaľ, nie je vybudovaná sieť 
čerpacích staníc vodíka a ich stavba nenapreduje takým 
tempom, aký sa očakával.

Na počiatku boli kone. Stále aktívne 
pretekáte?

Nie. Túto činnosť som ukončil v roku 2006. 
Ale takmer každý deň dvakrát zájdem do stajní Slávie, 
kde máme sedemdesiat koní, z nich desať patrí mne. 
Podporujem tím jedného jazdca a jednu jazdkyňu. 
Pre mňa živé koníky znamenajú nesmierne veľa. Až po 
nich prídu na rad tie pod kapotou. Kone nie sú šelmy 
ako psíci alebo mačky. Viete, koňa nemôžete odstaviť 
do garáže a nevšimnúť si ho týždeň, či mesiac. Je to 
živý tvor, ktorému sa musíte dennodenne venovať. 
Potrebuje cítiť vašu pozornosť a lásku, ktorú vám - 
na rozdiel od auta - aj opätuje. Je to 600 kilogramov 
pozitívnej energie, ktorou vás nabíja. Je to teda 
o zodpovednosti, vytrvalosti a láske.

Za rozhovor poďakoval Pavel Vitek
Foto:  Archív Mercedes - Benz Slovakia

Pred 25 rokmi to bolo odvážne rozhodnutie založiť 
spoločnosť, ktorá by dovážala a predávala na Slovensku 
Mercedesy. Zatiaľ čo v roku 1990 predala zo známej 
unimobunky šesť ojazdených vozidiel, tohto roku 
smeruje k 2,5-tisícovému odbytu. Tento ohromný 
úspech je výsledkom tvrdej práce a mimoriadneho úsilia. 
Chcem k nemu spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia 
zablahoželať a zároveň poďakovať našim zákazníkom 
za ich vernosť. Keďže poznám svojich slovenských 
kolegov a našich partnerov, ubezpečujem vás, že 
máte najoddanejší obchodný tím. Som preto úplne 
presvedčený, že značka s hviezdou bude na Slovensku 
vo svojom úspešnom príbehu pokračovať. 

Dr. Till Conrad, vedúci regiónu zámorie divízie 
Mercedes-Benz Cars spoločnosti Daimler
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OSN má pre životné prostredie pracovnú definíciu zelenej ekonomiky - vedie k zlepšeniu 
ľudského blahobytu a sociálnej spravodlivosti, zároveň výrazne znižuje riziká týkajúce sa 
životného prostredia a ekologických nedostatkov.

Dôsledky
Výsledkom je, že mnohí ľudia s nízkymi príjmami 

majú sťažený prístup k potravinám a dokonca mnohí 
hladujú. Na druhej strane zlá výživa vedie k mnohým 
chorobám, ako napr. cukrovka, ochorenie srdca, atď., 
ktorých liečenie stojí miliardy eur. Z 500 miliónov 
Európanov má 250 miliónov nadváhu a 42 miliónov žije 
v podmienkach potravinovej nedostatočnosti, pričom 
plytvanie s potravinami je na úrovni 90 miliónov ton 
(Eurostat 2010).

Tento systém nevytvára podmienky na rozvoj 
podnikania a zamestnanosti na vidieku, dokonca 
možno povedať, že ho znevažuje. Ten istý zdroj uvádza, 
že celková zamestnanosť v poľnohospodárstve klesla 
za posledných 10 rokov o 25%, čo je strata 3,7 milióna 
pracovných miest. Táto realita sa ale nepremietla 
do nárastu platov v poľnohospodárstve, ktoré by boli 
porovnateľné s platmi v iných odvetviach, práve naopak.

Možné riešenia?
Mnoho občianskych iniciatív vidí budúcnosť 

v lokálnych alebo regionálnych systémoch výroby 
potravín. Tieto systémy by mali byť udržateľné a mali 
by garantovať nielen výživovú hodnotu a zdravotnú 
neškodnosť svojich produktov, ale aj maximalizovať 
sebestačnosť a sociálnu spravodlivosť vo vnútri daného 
zoskupenia výrobcov. 

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) EÚ má 
veľkú šancu odštartovať zmenu. Priestor by mala 
dostať udržateľnosť a nový vidiek. Udržateľnosť nielen 
zdravého životného prostredia, ale aj ekonomiky 
a sociálnej spravodlivosti. Vidiek by sa mal stať novým 
centrom záujmu spoločnosti. 

Orientovať by sme sa mali v rámci SPP na udržateľné 
formy poľnohospodárskej produkcie (je ťažké definovať 
perspektívnu veľkosť, ale zrejme pôjde o veľkostnú 
pestrosť) prinášajúce kvalitné agropotraviny určené 
na výživu, nie na energetické účely. Nemali by sa 
orientovať na výrobu veľkých množstiev agroproduktov, 
ale na výrobu udržateľnú a efektívnu, zameranú 
na kvalitu, so silnou väzbou na dané územie a s nízkym 
dopadom na životné prostredie.

Doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. 
Katedra hospodárskej politiky  
FEM SPU v Nitre

Zelená ekonomika zabezpečuje rast príjmov 
a zamestnanosti prostredníctvom verejných 
i súkromných investícií, ktoré znižujú emisie uhlíka 
a znečistenie, zvyšujú energickú účinnosť nosičov 
a zabraňujú strate biodiverzity a ekosystémových 
služieb. Tieto investície musia urýchľovať a podporovať 
cielené verejné výdavky, politické reformy a zmeny 
pravidiel. Táto cesta rozvoja by mala zlepšiť a prípadne 
obnoviť prírodný kapitál ako rozhodujúce ekonomické 
aktívum a zdroj verejných výhod. Väčšina ekonomických 
teórií vychádza z reality prírodných zdrojov 18. a 19. 
storočia. Zdá sa, že bude nevyhnutné prehodnotiť 
ekonomické, výrobné a obchodné zvyklosti, ale tiež 
ich teoretické ekonomické motivácie. Ako napríklad, 
že zavádzanie ekologických prvkov do výroby znižuje jej 
konkurencieschopnosť. 

Realita
Je známe, že systém výživy obyvateľstva je úzko spätý 

s klimatickými zmenami. Agropotravinársky komplex 
je významným spotrebiteľom surovín a v spojení 
s distribúciou zanecháva výraznú uhlíkovú stopu. Van 
Jones (Zelená ekonomika, 2011) uvádza, že 20% hrozna 
dopestovaného v Kalifornii sa vyváža do Číny, pričom 
Čína je najväčším svetovým pestovateľom hrozna. 
Polovica rajčín z Kalifornie sa vyváža do Kanady, odkiaľ 
USA dovážajú každý rok spracované rajčiny v hodnote 
36 miliónov dolárov. Vyvážame to isté, čo dovážame, 
pretože je to vhodné pre firmy, ktoré sa tým zaoberajú, 
nie však pre krajiny a životné prostredie. Ide o veľké 
vzdialenosti, ktoré agropotraviny prejdú v dopravných 
prostriedkoch poháňaných fosílnymi palivami. 

Skrytou cenou za spôsob produkcie potravín je 
znečistenie chemickými látkami, odpadmi z fariem, 
emisie skleníkových plynov, zhoršovanie kvality 
pôdy, používanie ropy pri výrobe agrochemikálií 
a pri spracovávaní a preprave agrokomodít, používanie 
konzervantov a rôznych špeciálnych obalov, aby bola 
možná preprava po celom svete. Ďalšie výdavky smerujú 
do rôznych vládnych organizácií, ktoré regulujú, 
kontrolujú a poskytujú dotácie agropotravinárskemu 
komplexu. 

Zelená  
ekonomika
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Takéto poľnohospodárske projekty umožňujú 
vznik nových pracovných príležitostí, pričom všetky 
tieto pracovné pozície môžu byť zelené. Okrem 
toho rozvoj zamestnanosti prispieva k udržateľnému 
rozvoju lokálnych (regionálnych) ekonomík, čo 
znižuje demografický tlak na mestské centrá. Politika 
budúcnosti by sa mala zamerať aj na ľudí žijúcich 
v marginálnych oblastiach a ich nenahraditeľnú úlohu 
pri ochrane krajiny, najmä pôdy. Ich odchod za prácou 
do mesta býva definitívny, návraty sú ojedinelé. 

Prepojenosť s daným teritóriom a orientácia 
na miestne a tradičné výrobky je výhodná nielen 
z ekonomického hľadiska, ale aj pôdneho, klimatického, 
záchrany biodiverzity, stravovacej kultúry a tradícií. 

Zelená infraštruktúra
Poľnohospodárska politika v rámci priamych platieb 

a krížového plnenia identifikuje oblasti potenciálne 
dôležité pre udržanie ekologickej súdržnosti 
na úrovni poľnohospodárskych podnikov a zelenej 
infraštruktúry, ako súčasť zákonných požiadaviek 
hospodárenia. V rámci dobrých poľnohospodárskych 
a environmentálnych podmienok, existuje niekoľko 
štandardov, ktoré nepriamo prispievajú k udržiavaniu 
zelenej infraštruktúry. Osobitný význam majú tieto tri 
normy: zaistenie minimálnej úrovne údržby, ochrana 
trvalých trávnych porastov a udržiavanie terás. 

Zelená infraštruktúra nie je výslovne riešená v rámci 
novej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Zavádza 
sa povinná „ekologická“ zložka v rámci priamych 
platieb. Prostredníctvom financovania EPFRV, nepriamy 
ale významný príspevok k zelenej infraštruktúre 
majú neprojektové opatrenia zamerané na ochranu 
biotopov, rozvoj a ochranu lesov, NATURA 2000, ale aj 
opatrenia na zachovanie vidieckeho dedičstva. V rámci 
projektových opatrení možno nepriamo podporiť zelenú 

infraštruktúru cez poradenský systém, vzdelávanie, 
ale aj iné opatrenia zamerané na trvalo-udržateľné 
hospodárenie na pôde vrátane jej ochrany.

Záver
Systém globálneho poľnohospodárstva a zásobovania 

narazil na hranice. Preferovať by sa mal lokálny systém 
zásobovania a spotreby, ktorý skracuje vzdialenosti 
a zaručuje dostupnosť čerstvých a sezónnych potravín. 
Táto zmena môže viesť k novému prvku poľnohospodár 
– obchodník (trhovník) a k novému vzťahu k potravine 
a k výžive. 

SPP by mala podporovať agroekológiu – postupy, 
ktoré správne narábajú s prírodnými zdrojmi, sú 
založené na miestnych znalostiach hospodárenia 
a na využití tradičných i moderných techník. 
Ozeleňovanie by malo byť spojené s postupným 
znižovaním syntetických produktov vo všetkých 
sférach výroby. Podpora by mala smerovať tam, kde sa 
ochraňuje životné prostredie a verejný majetok (vrátane 
marginálnych oblastí). 

Budúcnosť a úspech nie je možný bez mladých 
ľudí, poľnohospodárstvo a vidiek je na okraji záujmu 
mladých ľudí. Je nevyhnutné zamerať sa na aktivizáciu 
tohto driemajúceho potenciálu. Podľa Eurostatu iba 
7% poľnohospodárov má vek pod 35 rokov a jeden 
z piatich má vek nad 65 rokov.

Van Jones konštatuje, že model lokálnej produkcie 
agropotravín je ekonomicky životaschopný. Ak 
poľnohospodári dodávajú svoje produkty priamo 
do obchodov a reštaurácií alebo ich predávajú 
na miestnych trhoch či distribuujú ich na základe 
objednávok, dostanú za ne 80-90% jeho ceny. Politické 
a ekonomické dôsledky prechodu na lokálnu produkciu 
agropotravín prebiehajúce v harmónii s prírodou teda 
môžu byť rovnako ekonomicky zaujímavé ako krásne.

Zdroj: IEEP (2011) GREEN INFRASTRUCTURE IMPLEMENTATION AND EFFICIENCYZdroj: EC SWD 2013/155 Technical information on Green Infrastructure (GI)

Príspevok vznikol s finančnou podporou VEGA projektu: 1/0867/13 - Potenciál 
slovenského poľnohospodárstva v kontexte zelenej ekonomiky.

Skupina prínosov špecifické prínosy zelenej infraštruktúry

Vyššia efektívnosť 
prírodných zdrojov

Zachovanie úrodnosti pôdy
Biologická kontrola
Opeľovanie
Skladovanie zdrojov pitnej vody

Zmierňovanie zmien klímy 
a adaptácia na zmeny 
klímy

Ukladanie a sekvestrácia oxidu uhličitého
Regulácia teploty
Kontrola škôd po búrkach

Prevencia katastrôf
Regulácia erózie
Zníženie rizika lesných požiarov
Zníženie nebezpečenstva záplav

Vodné hospodárstvo
Regulácia vodných tokov
Čistenie vody
Dodávky vody

Hospodárenie s pôdou

Zníženie erózie pôdy
Zachovanie/zlepšenie organickej hmoty v pôde
Zvýšenie úrodnosti a produktivity pôdy
Zníženie zaberania pôdy, fragmentácie a zastavania pôdy
Zlepšenie kvality pôdy a zatraktívnenie pôdy
Vyššie hodnoty majetku

Zachovanie prínosov
Existenčná hodnota biotopov, druhov a genetickej rozmanitosti
Dedičstvo a nezištná hodnota biotopov, druhov a genetickej 
rozmanitosti pre budúce generácie

Poľnohospodárstvo 
a lesné hospodárstvo

Multifunkčné odolné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Zlešenie opeľovania
Zlepšenie regulácie škodcov

Nízkouhlíková doprava 
a energetika

Lepšie integrované, menej roztrieštené riešenia v oblasti 
dopravy
Inovačné energetické riešenia

Investície a zamestnanosť

Lepší imidž
Viac investícií
Väčšia zamestnanosť
Produktivita práce

Zdravie a pohoda
Regulovanie kvality ovzdušia a hluku
Možnosti športovania a rekreácie
Lepšie zdravotné a sociálne podmienky

Cestovný ruch a rekreácia
Zatraktívnenie destinácií
Rozsah a kapacita rekreačných možností

Vzdelávanie Zdroj vzdelávania a „prírodné laboratórium"
Odolnosť Odolnosť ekosystémových služieb

Opatrenia Eú Cieľové úrovne

Prínosy zelenej infraštruktúryOpatrenia Eú v oblasti zelenej infraštruktúry

Eú

Vnútroštátna

Miestna

• Začlenenie Zl do politiky EÚ 
a vykonávanie

• Začlenenie Zl do mechanizmov 
financovania EÚ a prístup 
k alternatívnym zdrojom financovania

• Výskum hodnoty biodiverzity 
a ekosystémových služieb

• Zhromažďovanie iniciatív Zl - analýza 
vplyvu, nákladov a prínosov

• Strategické ciele a ukazovatele Zl

• Komunikácia, účasť a vzdelávanie

• Zabezpečenie a podpora rámca Zl 
a ciele pre dosiahnutie väčšieho 
súladu EÚ   

• Poskytnutie osvedčených postupov, 
skúseností a usmernení

• Komunikácia a vzdelávanie

• Podpora zapojenia zúčastnených strán

• Podpora medziregionálnej 
a regionálnej Zl  

• Poradenstvo o začlenení Zl 
do operačných programov 
financovaných EÚ

• Poskytnutie osvedčených postupov, 
skúseností a usmernení

• Financovanie cielených miestnych 
opatrení

  Medzire 
gionálna

Regionálna
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Výnimočnosť 
v alternatíve
Viera Zelniková Fuzáková, 
Marketing, registrations, development, 
ASRA, spol. s r. o. 

Spoločnosť ASRA ponúka zákazníkom 
výnimočné riešenia a inovatívny prístup 
k ochrane rastlín. V tomto roku oslávi 
už 19 rokov pôsobenia na slovenskom 
trhu. Ako tvrdí vedenie spoločnosti, je 
to najmä vďaka tomu, že touto cestou 
kráčali ruka v ruke s veľkou sestrou, 
spoločnosťou Agrovita. Rozprávali sme 
sa s Vierou Zelníkovou Fuzákovou.

 
Popíšte nám vašu spoločnosť. V čom spočíva 
jej výnimočnosť? 

Napriek tomu, že pôsobíme na trhu už 19 rokov, naša 
samostatná éra sa začala napĺňať až v roku 2014. 

Svoju výnimočnosť, ktorou firma disponovala 
ešte za čias partnerstva s Agrovitou, si ponechala 
až do súčasnosti a umocnila ju najmä svojimi 
dlhoročnými skúsenosťami. Môžem smelo povedať, 
že sme jedna z mála spoločností na slovenskom trhu, 
ktorá ponúka alternatívu ku klasickej ochrane rastlín. 
Je to inovatívny a najmä zdravší prístup, ktorý podľa 
môjho názoru uvíta čoraz viac a viac pestovateľov, 
ale i konečných spotrebiteľov
. 
Aké účinné prípravky môžeme nájsť vo vašom 
portfóliu? Dokážu biologické prípravky pokryť 
všetky potreby vašich zákazníkov? 

Boli by sme odvážni, ak by sme o sebe tvrdili, 
že doterajšími biologickými prípravkami dokážeme 
vyriešiť úplne každý problém zákazníka. Filozofiou 
spoločnosti je však aktívne im pomáhať, riešiť ich otázky 
a byť pre nich vždy dostupnou z hľadiska efektívnosti 
nákladov i odborného poradenského servisu. 

Čo sa týka portfóliového pokrytia, okrem konvenčnej 
ochrany disponujeme fungicídnymi, ochrannými 
i pomocnými bio prípravkami. Vyzdvihla by som najmä 
prípravky ako Contans WG - fungicídny pípravok, 

Agrovital - multifunkčná pomocná látka pre všetky 
plodiny, Cervacol extra – repelentný náterový prípravok 
určený na ochranu sadeníc proti zimnému odhryzu 
zverou, Blackjak – pôdny kondicionér a biostimulant 
a produkt Herbavital – listové hnojivo s najvyšším 
obsahom komplexných živín na trhu. To je iba prierez 
produktov, ktorými sa snažíme dotvárať naše dielo 
a robiť poľnohospodárstvo lepším bez akejkoľvek umelej 
nálepky biologického boomu. 

Pociťujete nárast v počte zákazníkov 
používajúcich biologické prípravky? 

Životné prostredie a celkovo myslenie ľudí upriamuje 
svoju pozornosť na biologické prípravky. Medzi 
zákazníkmi máme napríklad ovocinárov, ktorí pestujú 
jablká určené na spracovanie do detských výživ a štiav. 
Tu sú normy na sledovanie prítomnosti chemických 
látok príliš vysoké na to, aby firmy riskovali pozíciu 
dodávateľa. Chémia je však ešte stále lacnejšia 
alternatíva ako naše bio prípravky. V spojitosti s obavou 
ľudí skúšať nové veci, ešte len očakávame, že príde väčší 
nárast spotreby bio prípravkov.
 
Európska únia postupne zakazuje niektoré 
účinné chemické látky. Vnímate tento fakt 
skôr ako výhodu z hľadiska upevňovania 
vašej pozície na trhu, alebo ako nevýhodu 
z pohľadu otvárania sa trhu a iných, pre vás 
konkurenčných spoločností prechádzajúcich 
na bio prípravky?

Bude to pre nás i výhoda i nevýhoda. Je len na nás, 
ako uchopíme túto šancu a nájdeme si najlepšiu 
cestu k zákazníkovi. Otázna je najmä cena, to 
v poľnohospodárstve platí dvojnásobne. S firmami, 
ktoré ponúkajú iba chemické prípravky však máme 
mnoho spoločného. Keď majú zlý rok poľnohospodári, 
máme ho aj my. Ak nedostane poľnohospodár 
dotáciu, vieme o tom i my. Minulý rok sa zasialo o 15 

20
rokov s vami

www.asra.sk

20
rokov s vami

www.asra.sk
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percent menej repky a ihneď sa to odrazilo i na predaji 
účinných prípravkov. Naše pôdy často zostávajú veľmi 
chudobné na živiny, málo sa hnoja a odráža sa to na ich 
kvalite. Preto by sme sa mali sústrediť na veci, ktoré 
vieme pretvárať a kreovať a nie na tie, ktoré ovplyvniť 
nevieme. 

Aké sú ambície vašej spoločnosti 
do budúcna?

Keďže sme sa len prednedávnom osamostatnili, 
pracujeme i na veciach, ktoré sa spájajú skôr 
s novozaloženými firmami, čo znamená napríklad, 
že budujeme nový obchodný tím a tvoríme nový web. 

To je základ. Fungujeme iba prostredníctvom 
distribútorov, a tak chceme postaviť komunikáciu 
na online základe, aby sme tak ľahšie vyhoveli 
požiadavkám i našich koncových zákazníkov, vedeli im 
promptne a odborne poradiť a poskytovať informácie, 
ktoré potrebujú a sú aktuálne. Práve preto v súčasnosti 
prechádza naša web stránka svojím redizajnom, stáva 
sa modernou, aktuálnou a najmä schopnou pružne 
reagovať na rôzne požiadavky. Poľnohospodárstvo 
je svojou komunikáciou i personálnymi zdrojmi 
prestarnuté, a my to chceme zmeniť. Pre farmára sú 
všetky informácie dôležité. Ak je jemu dobre, je dobre 
i nám. Bez neho by sme boli ničím.

VŠETKY INFORMÁCIE NÁJDETE

UŽ ČOSKORO NA NAŠOM 

NOVOM WEBE.

Za rozhovor poďakovala Marianna Cabalová
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Bezpilotným lietadlom („UAV“ Unmanned Aerial 
Vehicle) sa rozumie lietadlo spôsobilé lietať bez pilota 
na palube (§7 leteckého zákona 143/1998 Z. z.).

Bezpilotné lietadlá sa delia na:
•  autonómne lietadlá (tzn. bezpilotné lietadlo, ktoré 

neumožňuje zásah pilota do riadenia letu),
•  diaľkovo riadené lietadlá (tzn. bezpilotné lietadlo 

riadené zo stanice osoby, ktorá takéto lietadlo ovláda, 
a takáto stanica nie je na palube diaľkovo riadeného 
lietadla),

•  modely lietadiel (tzn. bezpilotné lietadlo používané 
bez obchodného zámeru len na športové, súťažné 
alebo rekreačné účely). 

Vo všetkých prípadoch sa vo vzdušnom priestore 
Slovenskej republiky uplatňuje povinnosť prevádzkovať 
lietadlo (aj bezpilotné) iba v súlade s podmienkami 
a požiadavkami platnými pre využívanie vzdušného 
priestoru.

Zákon sa však nevzťahuje na prevody realizované 
na základe reštitučných predpisov, pri vykonávaní 
pozemkových úprav alebo prevody vlastníctva 
vo verejnom záujme na účely, na ktoré možno 
poľnohospodársky pozemok vyvlastniť a tiež 
ani na nadobúdanie vlastníctva prechodom v rámci 
dedičských konaní. 

Drony 
v poľnohospodárstve 

Jedného dňa budú drony bežnou súčasťou v poľnohospodárstve tak, ako sú dnes traktory. 
Farmári majú radi nové technológie, ktoré im pomáhajú dosahovať lepšie výsledky. Pred pár 
rokmi ani používanie GPS navigácií nebolo bežnou praxou, dnes je to realita v modernom 
poľnohospodárstve. Rôzne úrovne riadenia od manuálnych navigácií až po autopiloty, umožňujú 
nielen dokonalejšiu prípravu pôdy, ale aj presné založenie porastu pri sejbe a tiež úsporu 
nákladov pri aplikácii pesticídov a hnojív, čo v konečnom dôsledku znižuje výrobné náklady 
poľnohospodárskych podnikov.

JUDr. Jozef Trsťan, AM AGRO, s. r. o.

Nové technológie pomáhajú farmárom
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Budúcnosť dronov v poľnohospodárstve
V blízkej budúcnosti budú pravdepodobne aj drony uľahčovať každodennú 

činnosť farmárov, ktorých cieľom je intenzívne hospodárenie. Drony môžu 
byť využívané na monitorovanie plodín v rôznych fázach vývoja, ako aj na 
monitorovanie zvierat na farmách. Pomerne malé a nie veľmi drahé drony by 
mohli nahradiť prácu človeka v rozličných smeroch. Najmä však v rozľahlých 
podnikoch tým, že by prinášali detailné informácie o plodinách, chorobách 
a škodcoch. Tieto informácie by ďalej prenášali do postrekovačov, ktoré by 
podľa toho nastavovali množstvo vody a agrochémie v daných oblastiach, čím 
by sa zabránilo nadmernej aplikácii, kde to nie je potrebné. Zvýšila by sa tým 
aj ochrana životného prostredia.

„S pomocou aj dronov budú farmári dosahovať vyššie a kvalitnejšie 
výnosy.“ 

Predpokladá sa, že 80 percent všetkých dronov bude používaných práve 
v poľnohospodárstve. S pomocou nových technológií, medzi ktoré budú patriť 
aj drony, ktoré budú samostatne lietať ponad polia, budú farmári dosahovať 
vyššie a kvalitnejšie výnosy. Drony automaticky zozbierajú požadované 
informácie a vyhodnotia ich na základe predvolených parametrov, podľa toho, 
čo v danej chvíli sledujú. Dôvodom, prečo je pre farmárov ťažké zozbieranie 
cenných informácií zo všetkých polí, je rozľahlosť a niekedy aj ťažšia prístupnosť 
pozemkov, na ktorých hospodária. V budúcnosti už budú drony na takej úrovni, 
že dokážu zozbierať dôležité údaje ako napríklad obsah chlorofylu v rastlinách 
z rozsiahlych oblastí už v priebehu niekoľkých minút. Drony vybavené špeciálnymi 
senzormi môžu pomôcť odhaliť choroby rastlín ešte pred tým, ako sa stanú 
fyzicky viditeľné. To môže umožniť farmárom, aby boli aktívnejší vo svojom 
prístupe k riadeniu poľnohospodárskych podnikov s vyššou efektivitou výroby. 
Táto technológia umožní farmárom lepšie rozhodovanie a riadenie fariem. 
Aj preto je veľmi pravdepodobné, že farmári čoskoro začnú používať drony pri 
svojej každodennej práci. 

Legislatívne obmedzenia používania dronov
Vo svete sa očakávajú zmeny v pravidlách prevádzky bezpilotných lietadiel. 

V EÚ by mali byť vydané nové pravidlá pre používanie dronov koncom roka 
2015. V USA bolo ich používanie na hrane zákona, z dôvodu obavy o bezpečnosť 
a súkromie osôb. Avšak pre ich vzrastajúcu popularitu a obrovské možnosti 
využitia, sa z dronov stáva technologická novinka. V niekoľkých štátoch v rámci 
USA sa testuje využívanie dronov na rôzne účely. Jednou z oblastí je práve 
poľnohospodárstvo. Nadnárodná spoločnosť AMAZON sa usiluje presadiť 
používanie dronov na doručovanie malých zásielok pomocou služby Prime Air, 
čo by pre zákazníka znamenalo doručenie zásielky do 30 minút od objednania. 
Spravodajská televízia CNN sa snaží o to, aby mohli jej reportéri používať drony 
pri spracovaní reportáží z nebezpečných oblastí zasiahnutých živelnou pohromou 
či iné katastrofy, kde je nebezpečná prítomnosť osôb. 

Legislatíva na Slovensku
Dopravný úrad SR vydal rozhodnutie (Rozhodnutie č.1/2015 z 19. 8. 2015), 

ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota 
(tzv.drony) vo vzdušnom priestore SR. Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na šarkany 
a neobsadené voľné balóny.

Ing. Martin Mráz
00421 (0)918 614 037

martin.mraz@am-agro.com

Ing. Martin Vician
00421 (0)918 614 051

martinvician.amagro@gmail.com

Attila Morovics
00421 (0)918 614 033

attila.morovics@am-agro.com

JUDr. Jozef Trsťan
00421 (0)908 710 617

jozef.trstan@am-agro.com

HERBICÍDY

DICOHERB M 750

DESORMONE 
LIQUID 60 SL

FUNGICÍDY
ALBUKOL

BUMPER 250 EC

INSEKTICÍDY
CYTHRIN 25 EC

POMOCNÉ LÁTKY

ALLYSTAR PACK COSMIC

DMP 160

ETHOSAT 500 SC

HECTOR 53,6 WG

LINUREX 50 SC

SAFARI 50 WG

ALGRAMIN

JUWEL

RONDO

TALSTAR 10 EC

ELASTIQ ULTRA

DRAGON PRO AQUA

Mg-TITÁNIT

SORTIMENT PRÍPRAVKOV 2016

BEETUP KOMPAKT

BETASANA SC

BETTIX 700 SC

BUTISAN STAR

BUTISAN 400 SC

CAMIX

CLOMATE ZEA PACK 

AM AGRO INZ 1015:56x256  10/8/15  6:21 
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Kedy ste nastúpili do spoločnosti SWAN a kde 
ste pôsobili predtým? 

Vo SWANe pôsobím od roku 2008 na pozícii 
výkonného riaditeľa a v tomto roku som sa stal 
výkonným riaditeľom spoločnosti CNC, ktorá patrí 
do rovnakého holdingu. Do SWANu som nastúpil 
po ukončení svojho pôsobenia vo firme Siemens 
Enterprise Communications, kde som v posledných 
dvoch rokoch zastával pozíciu riaditeľa pre rozvojové 
projekty. Za svoje priority vo funkcii by som označil 
aktívne podieľanie sa na dynamickom raste služieb 
poskytovaných firemným a rezidenčným zákazníkom, 
ako aj zvyšovanie ich kvality.

Takže pôsobíte v telekomunikačnej sfére už 
nejaký ten rok. Čím je SWAN iný? Priblížte 
nám v súčasnosti jedného z najvýraznejších 
telekomunikačných operátorov na 
slovenskom trhu.

Ľudia, ktorí pracujú vo SWANe, sú členmi 
jednej veľkej rodiny. SWAN je slovenská firma 
zamestnávajúca mnoho talentovaných a šikovných 
ľudí, ktorí ju ženú neustále vpred a najmä vďaka 
nim neustále napreduje. Sme členom rodiny. 
Veríme, že komunikácia je základom každého dňa, 
či už sú ľudia doma alebo v práci. Domácnosti preto 
pripájame na vysokorýchlostný optický internet, 
rodinám umožňujeme lacno telefonovať a vďaka našej 
digitálnej televízii im robíme spoločnosť aj v obývačke. 
Sme aj obchodným partnerom. Naše portfólio 
pre firmy je navrhnuté tak, aby dávalo čo najväčší 
priestor vlastnému podnikaniu zákazníka, a zároveň 
poskytlo potrebnú podporu a bezpečnosť. Nezáleží 
na tom, či sa spoločnosť chce pripojiť na internet 

alebo potrebuje vyspelé cloudové služby, SWAN má 
riešenie. Vždy robíme maximum, bez ohľadu na to, 
či sa staráme o rodinnú zábavu alebo o nadnárodnú 
spoločnosť. Už 15 rokov prinášame inovácie, ktoré 
fungujú. Na trhu sme od roku 2000 a odvtedy sme 
vybudovali a spravujeme vlastnú optickú chrbticovú 
sieť s prenosovou platformou IP MPLS (MultiProtocol 
Label Switching) a bezdrôtové siete štandardu FWA 
26 GHz a FWA 3,5GHz. V roku 2014 získal SWAN 
v tendri na frekvencie 2 x 15 MHz v pásme 1800 MHz, 
čo mu umožnilo výstavbu 4G siete na prenos dát 
vysokou rýchlosťou prostredníctvom technológie 
LTE. Vlastnou LET sieťou v súčasnosti pokrývame 
už viac ako 45 % populácie Slovenska a zákazníkom 
v súčasnosti poskytujeme jednu z najvýhodnejších 
ponúk 4G internetu na trhu. Ešte by som možno 
dodal, že so spoločnosťami GlobalTel, NET SLOVAKIA, 
CNC, Viasec a SK-NIC patríme do rodiny DanubiaTel 
a neustále pracujeme na tom, aby bola komunikácia 
radosťou. 

Tak sme sa dozvedeli o SWANe a jeho 
službách. V súčasnosti je okrem telco 
služieb dôležitá aj otázka virtualizácie IT 
infraštruktúry. Prezraďte nám, prečo a či 
máte riešenie aj na túto problematiku? 

Dôvodov na virtualizáciu je veľa a dajú sa aplikovať 
od malých firiem až po veľké korporácie. Vďaka 
zvýšenej efektivite vynaložených prostriedkov umožňuje 
virtualizácia IT infraštruktúry výrazne znižovať 
náklady. Zároveň zvyšuje dostupnosť IT služieb vďaka 
dostupnosti serverov vo virtualizovanom prostredí 
vo vysokodostupnom dátovom centre Perpetuus. 
Dôležitá je aj schopnosť rýchlo reagovať na aktuálne 

Telekomunikačný 
operátor SWAN 
očami Stanislava 
Verešvárskeho

Aktuálna vízia spoločnosti SWAN 

Stanislav Verešvársky, člen 
predstavenstva spoločnosti SWAN 
a výkonný riaditeľ spoločnosti CNC
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potreby zákazníka – rýchlejšie nasadzovanie serverov, 
aplikácií a podobne, nezávislosť od hardware (HW) 
infraštruktúry. Mesačné náklady sú len za reálne 
spotrebované IT zdroje a náklady na prevádzku sú 
riadené na mesačnej úrovni. Klient má možnosť 
definovať požadovaný výpočtový výkon, veľkosť RAM, 
pevného disku, typ operačného systému, prípadne 
iné aplikácie, ktoré sú na prevádzku jeho systémov 
potrebné. Po zadaní požiadaviek získa v našom 
Dátovom centre Perpetuus virtuálny server s týmito 
parametrami na profesionálnej virtualizačnej platforme, 
ktorý môže okamžite začať prevádzkovať.

Keďže tento rozhovor vznikol na pozadí 
konferencie Agroprogress, našich čitateľov 
by určite zaujímalo, ako konkrétne ich 
spoločnosť vie využiť virtuálny server? 

V súčasnosti úzko spolupracujeme so spoločnosťou 
INTES Trnava, ktorá dodáva a spravuje ekonomickú 
klient/server aplikáciu WINTES – SQL pre AGRO sektor. 
Súčasťou tejto aplikácie je účtovníctvo, skladová 
evidencia, evidencia majetku, evidencia zvierat, mzdy 
a personalistika. WINTES zabezpečuje aj obojsmernú 
komunikáciu s agronomickou aplikáciou AgroCont. 
Je vyvinutý priamo v podmienkach poľnohospodárskej 
prvovýroby pre potreby poľnohospodárskej, 
ovocinárskej a zeleninárskej prvovýroby spĺňajúci 
stanovené kontrolné požiadavky ÚKSÚP a EÚ. Táto 
aplikácia beží na SWAN cloude prostredníctvom 
virtuálneho servera, ktorého dáta sú uložené 
na serveroch na Slovensku, ale nie priamo u zákazníka 
aplikácie WINTES.

Čo to presne znamená pre spoločnosť, 
ktorá využíva aplikáciu WINTES? Presnejšie 
aké výhody môžu plynúť, ak máte WINTES 
v cloude? 

Tých výhod je viac, predovšetkým nie je potrebné 
zakúpenie výkonného servera do siete zákazníka. 
Taktiež odpadajú poplatky spojené s napájaním 

a chladením servera a náklady spojené v prípade 
hardvérovej chyby. Zákazník má možnosť okamžitej 
a rýchlej rozšíriteľnosti parametrov služby podľa potrieb 
a nárokov. Dáta sú plne zálohované a chránené voči 
neoprávneným prístupom. A taktiež prístup k nim 
je geograficky neobmedzený. Bližšie informácie sa 
už dozviete od našich obchodníkov resp. spoločnosti 
INTES Trnava.

Stanislav Verešvársky 
V rokoch 1978-1983 vyštudoval špecializáciu 
„Elektronické a mikroelektronické prvky a obvody“ 
na katedre mikroelektroniky Elektrotechnickej fakulty 
SVŠT v Bratislave. 

Neskôr, v rokoch 1994-1996, absolvoval štúdium 
„Managing Clients and Customers Relationship“ 
na Open University a rozvojové vzdelávacie kurzy 
spoločnosti US West. 

Po ukončení štúdií pracoval v spoločnostiach 
Istrochem, Výskumnom ústave spotrebnej 
elektroniky, Hydronike a od roku 1992 v spoločnosti 
EuroTel Bratislava, a.s., kde pôsobil na viacerých 
manažérskych pozíciách v Sekcii dátových sietí, 
neskôr ako riaditeľ predaja (1997 – 1999).

V spoločnosti Business Global Systems, a.s. zastával 
od roku 1999 funkcie výkonného riaditeľa a 
predsedu predstavenstva spoločnosti. 

V roku 2006 sa podieľal na procese akvizície BGS 
spoločnosťou Siemens a v novovytvorenej spoločnosti 
Siemens Enterprise Communications, a.s., pracoval na 
poste riaditeľa pre rozvojové projekty. Od roku 2008 
pôsobí v spoločnosti SWAN, a.s.
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Jesenné patálie 
Podporme našu imunitu

Ing. Adrián Doboly,  
obchodný a marketingový riaditeľ 
biotechnologickej spoločnosti Natures s. r. o.

Leto za sebou už zatvorilo dvere, dni sa pomaly ale isto skracujú a teplota klesá. Jesenné 
obdobie vie pohladiť krásnymi farbami, pre organizmus však predstavuje záťaž, ktorá môže 
vyústiť napríklad do chrípky. Preto by sme mali dbať na imunitu celej rodiny. 
„Na jeseň je ľudský organizmus často vystavený náporu sychravého počasia, čo sa môže 
negatívne odraziť na jeho fungovaní. Samozrejme, so silným imunitným systémom sa chorobám 
predchádza ľahšie,“ vysvetľuje Ing. Adrián Doboly z biotechnologickej spoločnosti Natures.

Brnenie, o ktoré sa oplatí starať
Imunita predstavuje akési brnenie, ktoré náš 

organizmus bráni pred náporom negatívnych mikróbov. 
Rozdeliť ju môžeme na imunitu vrodenú a imunitu 
získanú. 

Vrodená imunita je tá, ktorú si človek nesie 
od začiatku. Koža a sliznice predstavujú prvé miesta, 
kde dochádza k súboju s baktériami a vírusmi. Ak sa 
nezachytia tu, pokračujú ďalej, kde narazia na bunky 
v krvi, ktoré nás prirodzene chránia. „Prirodzená 
obranná línia organizmu je nastavená tak, aby dokázala 
čo najlepšie bojovať proti vonkajším negatívnym 
vplyvom,“ ozrejmuje A. Doboly a pokračuje: „získaná 
imunita zasa predstavuje akési posilňovanie tej 
prirodzenej. Vzniká kontaktom s choroboplodnými 
zárodkami, ktoré prenikli dovnútra organizmu. Imunitný 
systém na základe neho dokáže rýchlejšie reagovať 
a tvoriť protilátky alebo aktivovať bunky, ktoré sa 
pokúsia baktérie a vírusy zneškodniť.“

A ako máme o našu imunitu dbať? 
Adrián Doboly ozrejmuje: „Práve súčasný štýl života 

predstavuje veľkého nepriateľa nášho imunitného 
systému. Sedavé zamestnanie, kalorické jedlá 
a minimum pohybu, to všetko sa podpisuje na tom, 
že sme náchylnejší na choroby, ktoré na nás útočia.“

Pozor na deti
Detský organizmus nemá natoľko vyvinutú získanú 

imunitu, aby dokázal čeliť choroboplodným zárodkom 
rovnako ako dospelý. Preto je dôležité ho v rozumnej 
miere chrániť. 

„Rodič by mal dbať na to, aby dieťa chodilo vonku 
vhodne oblečené. Ďalším významným krokom k tomu, 
aby nebolo choré, je dostatočný príjem vitamínov 

z kvalitnej stravy. Ovocie a zelenina by nemali chýbať 
v žiadnom jedálničku,“ hovorí A. Doboly.

Pohyb je pre naše dieťa takisto dôležitý. V dnešnej 
dobe je množstvo športových krúžkov, ktoré môže 
navštevovať. Ak si už od útleho veku začne zvykať 
na to, že pohyb je pre jeho telo prirodzený, v dospelosti 
sa vám poďakuje. 

„Častý pohyb a kvalitné stravovacie návyky sú 
skvelým základom, ktorý môžete svojim deťom vštepiť,“ 
radí Doboly.

Ako podporiť imunitný systém?
Okrem ovocia a zeleniny stoja za pozornosť takzvané 

medicínske huby. Čerstvá Hliva ustricová predstavuje 
kvalitný zdroj takzvaného beta glucanu, ktorý pozitívne 
pôsobí na imunitný systém človeka.

Výsledky výskumov potvrdzujú, že beta glucan 
dokáže naštartovať obranyschopnosť ľudského 
organizmu vďaka tomu, že aktivuje imunitný systém 
a pomôže ho uviesť do normálneho stavu. 

„Nakoľko konzumácia Hlivy ustricovej je síce bohatým 
zdrojom beta glucanu, ale pre organizmus ťažko 
využiteľným, je vhodné ho konzumovať vo vysokočistej 
forme ako doplnok výživy. Najlepšie ako beta glucan 
upravený mikronizáciou,“ pripomína A. Doboly.

A prečo práve mikronizácia? „Cez klky tenkého čreva 
dokáže organizmus vstrebať častice, ktoré neprekročia 
veľkosť 60 mikrometrov. Mikronizácia vlastne znamená 
rozomletie častíc beta glucanu tak, aby sa dokázali 
do organizmu dostať v čo najväčšej miere,“ ozrejmuje 
Doboly. 

V jesennom období je každá pomoc imunitnému 
systému dobrá. Beta glucan predstavuje pre deti 
i dospelých spôsob, akým sa dá telu dopomôcť k tomu, 
aby nepodľahlo sezónnym chorobám.

Redakcia
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„Protirakovinové účinky patria k známym benefitom 
medicínskych húb. Práve táto skutočnosť viedla 
k skúmaniu účinkov beta glucanu, ktoré by sa dali 
využiť v boji proti nádorovým ochoreniam,“ uvádza 
do problematiky Ing. Adrián Doboly z biotechnologickej 
spoločnosti Natures. Výsledky tohto skúmania viedli 
aj k zavedeniu beta glucanu ako súčasť terapeutických 
procesov v Japonsku v osemdesiatych rokoch.

Čo je vlastne beta glucan?

„Beta glucan je polysacharid obsiahnutý v Hlive 
ustricovitej, z ktorej sa získava zložitým patentovaným 
extrakčným procesom“ uvádza Doboly a vysvetľuje: 
„vďaka nemu získavame beta glucan vo vysokej čistote, 
ktorá je dôležitá pre účinnosť v organizme. Ďalej sa 
beta glucan upravuje mikronizáciou, aby bol vo forme, 
kedy sa do krvi dokáže vstrebávať cez klky tenkého 
čreva. Tie dokážu vstrebať len častice s veľkosťou 
do 60 mikrometrov. Mikronizácia znamená rozomletie 
látky na mikročastice, aby sme dosiahli jeho najlepšie 
preniknutie do organizmu a následne najefektívnejší 
účinok.“ 

Získavanie beta glucanu z čerstvej Hlivy ustricovitej je 
potrebné najmä kvôli tomu, že jej samotná konzumácia 
nestačí na pokrytie potrebnej dávky. Náš organizmus 
nie je schopný z tejto huby beta glucan získať v takej 
miere, aby sa prejavili jeho liečivé účinky.

Okrem medicínskych húb sa beta glucan nachádza 
aj v iných zdrojoch. Nájdeme ho napríklad aj v zrnách 
niektorých obilnín. Hlavný rozdiel medzi beta 
glucanom obsiahnutým v hubách a beta glucanom 
v iných zdrojoch je v jeho obsahu a v účinkoch. 
Zatiaľ čo v sušine drevokazných húb sa jeho podiel 
môže pohybovať až do výšky 30% a v spomínaných 
zrnách niektorých obilnín sa pohybuje len v rozmedzí 
1 až 7%. Najvážnejší rozdiel je v účinkoch: zatiaľ čo 
hlavným účinkom beta glucanu z hlivy je aktivácia 
imunitných buniek, beta glucan z obilnín pôsobí najmä 
na znižovanie cholesterolu, či normálizáciu hladiny 
cukru v krvi.

Rakovina prsníka a iné

Pozitívne účinky beta glucanu v boji proti rakovine 
sa neobmedzujú iba na jeden typ nádoru. Ide o širšie 
spektrum, do ktorého spadá aj rakovina prsníka, 
či rakovina prostaty. 

Beta glucan pre onkologických pacientov predstavuje 
aj spôsob, akým je možné zvýšiť imunitu organizmu. 
„Vzhľadom na náročnosť liečby je organizmus často 
vyčerpaný, a teda náchylnejší na rôzne zdravotné 
komplikácie, ktoré účinnosť medicínskych postupov 
môžu oslabiť. Podpora imunity je teda jedným z krokov 
k tomu, aby telo úspešne prijalo liečbu a zvládlo 
s nádorom bojovať,“ uzatvára A. Doboly.

Ťažký boj sa dá aspoň trochu uľahčiť

www.natures.sk     Žiadajte vo svojej lekárni!

•	 najsilnejšia	dávka	beta	glucanu	-	500	mg
•	 najvyššia	čistota	beta	glucanu	-	93%

•	 ßeta	glucan	500 - čistý beta glucan bez prímesí
•	 ßeta	glucan	500+	- s vitamínom D (10 µg - 200% ODD)

• prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému*

• zohráva úlohu v procese delenia buniek*

30 kapsúl, výživový doplnok

d
ia

ßeta	glucan	500/500+

Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, natures@natures.sk, tel: 033/55 01 673. Vyrábané v systéme riadenia kvality ISO 9001:2008 a v systéme bezpečnosti potravín ISO 
22000:2005. *zdravotné tvrdenia pre vitamín D podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 983/2009.

agrokongres 2015-11.indd   1 3. 11. 2015   10:13:06

Rakovina je choroba, ktorá dokáže zamávať životom. Po diagnóze 
nastáva neľahké obdobie náročnej liečby. Tá telo niekedy privedie 
až na pokraj síl. V takých chvíľach je každá pomoc dobrá. Výskumy beta 
glucanu priniesli výsledky, ktoré sú pozitívnou správou pre onkologické 
pacientky a pacientov.
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i Kto bol najlepší spíker konferencie? Ktorá prednáška sa vám pozdávala najviac? Aká téma by vás 
zaujímala na budúcej konferencii? Čo odporúčate na zlepšenie úrovne konferencie v budúcnosti?
Budeme vám vďační, ak sa so svojimi poznámkami a inšpiráciami o budúcej konferencii Agroprogress podelíte aj s nami 
a zašlete nám ich na adresu veldan@veldan.sk. Sledujte stránku www.agroprogress.sk, kde budú publikované všetky 
vystúpenia, informácie a fotogaléria z dnešnej konferencie.
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V spoločnosti NATUR-PACK dbáme o životné prostredie a nezabúdame ani na tých najmenších. Našimi 
environmentálnymi aktivitami pokrývame celé Slovensko a zameriavame sa na moderné vzdelávanie na 
materských, základných a stredných školách.

Celoslovenské pokrytie

BRATISLAVA

NeODPADni z ODPADov

Softvér „NeODPADni z ODPADov“ bol vytvorený v spolupráci 
s mimovládnou organizáciou Živica, ako samostatný nástroj pre 
výučbu recyklácie a nakladania s odpadmi. Softvér je 
prispôsobený pre interaktívne tabule, ako aj bežné počítače 
a vyučujúci prostredníctvom neho dokáže vytvoriť až 4 
interaktívne hodiny.

EKOknižka vznikla spoluprácou NATUR-PACKu s Nadáciou 
Kosit a za pomoci až 129 učiteľov. Kniha pre deti, zameraná na 
recykláciu a triedenie odpadu je plná príbehov, básničiek 
a pesničiek. Ak Vás kniha zaujme, máte možnosť zapojiť sa do 
súťaže v rámci Klubu čitateľov EKOknižky. 

NATUR-PACK sa stal hlavným partnerom projektu Zelená 
škola, ktorý je označovaný ako najväčší celosvetový program 
Eco-school na svete. Obsahuje šesť tematických okruhov, z 
čoho jeden je venovaný ODPADOM. Koordináciu programu 
zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy 
Živica.

Každoročne podporujeme prednášky na materských, 
základných a stredných školách, vďaka partnerstvu 
s Inštitútom aplikovanej ekológie – Daphne. 
Prednášky sú zamerané na oboznámenie žiakov 
s odpadovým cyklom.

Naša práca siaha ovela dalej ako náš biznis
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NATUR-PACK sa stal hlavným partnerom projektu Zelená 
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Eco-school na svete. Obsahuje šesť tematických okruhov, z 
čoho jeden je venovaný ODPADOM. Koordináciu programu 
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Živica.

Každoročne podporujeme prednášky na materských, 
základných a stredných školách, vďaka partnerstvu 
s Inštitútom aplikovanej ekológie – Daphne. 
Prednášky sú zamerané na oboznámenie žiakov 
s odpadovým cyklom.

Naša práca siaha ovela dalej ako náš biznis
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Kukurica 
na ceste k vode

• Najnovšia genetika zrnovej kukurice 
• Výnimočná schopnosť efektívneho hospodárenia s vodou
• Vysoká úroda na vlahovo optimálnych stanovištiach
• Až o 40 % vyššia úroda pri strese zo sucha

Novinka 
2016
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Značka Daimler AG

To najlepšie do každého terénu 
Nové kupé GLE, nová GLC a nová GLE

fleet@motor-car.sk

GLE kupé, GLC, GLE: kombinovaná spotreba paliva 11,9 – 3,3 l/100 km; emisie CO2 278 – 78 g/km.

4MATIC je viac ako 4x4
Navyše k vozidlu dostanete:
havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky 
v spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km.

www.mercedes-benz.sk/SUV


