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Aktuálne programové vyhlásenie vlády SR deklaruje agropotravinársky 
sektor ako strategický.  Potravinovú sebestačnosť považuje za priori-
tu. Napriek tomu sa kroky k naplneniu tohto vyhlásenia v praxi zatiaľ 
prejavujú minimálne. Posilnenie postavenia poľnohospodárstva pritom 
dokáže vymaniť krajinu z pasce stredného príjmu a zvýšiť kvalitu živo-
ta. Slovenský agrosektor má veľký nevyužitý rastový potenciál. Zvýšenie 
potravinovej sebestačnosti totiž znamená surovinu nielen vyprodukovať, 
ale aj spracovať na potraviny a produkciu realizovať na domácom trhu  
a prípadne aj exportovať.. 

Za predpokladu, že je sektor vitálny, poľnohospodárstvo prispieva k na-
pĺňaniu cieľov ozeleňovania. Životaschopný sektor vie totiž čeliť násled-
kom zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia (napríklad zadr-
žiavaním vody v krajine v rámci vodozádržných opat-rení, zlepšovaním 
pôdnych vlastností, sekvestráciou uhlíka a pod.). 

Agropotravinárstvo má v súčasnosti v členských krajinách EÚ silné po-
stavenie medzi sektormi národného hospodárstva. Aby sme jeho výz-
nam podporili aj na Slovensku, musíme oveľa viac dbať na produkciu 
a spotrebu domácich potravín. Ďalšie zanedbanie agrosektora  nebude 
totiž znamenať len ďalšie oslabenie konkurenčnej pozície, ale aj znižova-
nie produkcie domácich potravín. Je nevyhnutné prepojiť poľnohospo-
dárstvo na silný spracovateľský sektor. Inak to povedie k zníženiu strate-
gickej bezpečnosti štátu a na dlhé obdobie zostaneme len dodávateľom 
surovín z prvovýroby pre iné krajiny.
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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SEKTORE A KOMPONENTY 

DEFINOVANIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA 

ĽUDSKÝCH ZDROJOV  

1.1 Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030  

Slovenské poľnohospodárstvo je integrálnou súčasťou európskej a svetovej ekonomiky, kde v 

ostatnom období prebiehajú rozsiahle štrukturálne zmeny, ktoré podstatne vplývajú na slovenskú 

poľnohospodársku produkciu, vývoj domácich cien potravín a rozvoj vidieka.1  

Základnými ukazovateľmi, používanými na vyjadrenie národohospodárskeho významu jednotlivých 

hospodárskych odvetví sú predovšetkým ukazovatele podielu na tvorbe hrubej pridanej hodnoty 

(hrubého domáceho produktu) a podielu na zamestnanosti. Slovensko patrí v skupine nových 

členských krajín k štátom s nižším podielom poľnohospodárstva na tvorbe pridanej hodnoty (2,1 %-ný 

podiel na tvorbe HDP v SR), napriek tomu má tento sektor nenahraditeľný význam v produkcii 

poľnohospodárskych surovín a potravín a v rozvoji a osídlení vidieka. 

Pre túto časť štúdie je sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov definovaný podľa 

prevažujúcej ekonomickej činnosti a sú do neho zahrnuté podniky pôsobiace v divíziách 

SK NACE Rev. 2:  

1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace (podiel na celkovom HDP 

sektora: 97,2 %), 

3 Rybolov a akvakultúra (podiel na celkovom HDP sektora: 0,2 %), 

75 Veterinárne činnosti (podiel na celkovom HDP sektora: 2,6 %), 

  

 
1 Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013-2020, dostupné na: 
https://www.enviroportal.sk/polnohospodarstvo/koncepcia-rozvoja-podohospodarstva-sr-na-roky-2013-2020-
2013 
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Poľnohospodárstvo 

Poľnohospodárstvo patrí medzi najstaršie, ale aj najdôležitejšie ľudské činnosti a zároveň je 

rozhodujúcim činiteľom pre zachovanie života, nakoľko  jeho úlohou je zabezpečovať dostatočné 

množstvo kvalitných surovín pre ľudskú výživu na priamu spotrebu alebo ďalšie spracovanie. 

Odvetviami poľnohospodárstva sú rastlinná a živočíšna výroba. 

Poľnohospodárska prvovýroba primárne pracuje s výrobnými faktormi, ktoré majú živý, biologický 

charakter. Charakteristická je aj nízka cyklickosť výroby, napr. jeden výrobný cyklus predstavuje jeden 

hospodársky rok. Je evidentný časový nesúlad výrobnej a pracovnej doby, ako aj závislosť na ročných 

obdobiach, na odlišných pôdnych a klimatických podmienkach, ktoré predurčujú aj rizikovosť 

výrobného cyklu. Svojim biologickým charakterom sa poľnohospodárstvo líši od iných odvetví 

národného hospodárstva.  

Okrem zabezpečovania výživy plní poľnohospodárstvo ďalšie dôležité funkcie. Tento multifunkčný 

rozmer poľnohospodárstva sa v súčasnosti na rôznych politických úrovniach spomína najmä v súvislosti 

s potravinovou bezpečnosťou a trvalou udržateľnosťou. Spoločenské funkcie poľnohospodárstva 

zahŕňajú2: produkciu potravín a priemyselných surovín; obnovu prírodných zdrojov pôdy, vody, 

ovzdušia; udržiavanie vzhľadu vidieckej krajiny; ochranu diverzity druhov a ekosystémov; zabezpečenie 

sociálno-ekonomickej životaschopnosti vidieka; zaistenie potravinovej bezpečnosti; zachovanie 

kultúrneho dedičstva; zaistenie dobrých životných podmienok zvierat. Spoločenské funkcie sú 

zabezpečované prostredníctvom výstupov, resp. produktov poľnohospodárskej výrobnej činnosti – sú 

navzájom spojené a neoddeliteľné. 

V súčasnosti na význame nadobúda aj kvalita potravín a predaj regionálnych potravín. Spotrebitelia 

tiež venujú zvýšenú pozornosť otázkam životného prostredia, zdravia, sociálnym a etickým 

otázkam  a viac než kedykoľvek doteraz hľadajú v potravinách hodnoty. Napriek postupujúcej 

urbanizácii čoraz častejšie hľadajú spotrebitelia potraviny z blízkeho okolia, ktoré sú čerstvé 

a vyprodukované udržateľným spôsobom. Silnie tiež podpora kratších dodávateľských reťazcov – 

v dôsledku pandémie koronavírusu, ako aj v dôsledku vyššie spomenutých spotrebiteľských 

 
2 Multifunctionality: Towards an analytical framework. OECD, Paríž 2001, dostupné na: https://www.oecd-

ilibrary.org/agriculture-and-food/multifunctionality_9789264192171-en 
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preferencií. Pre aktérov v potravinovom reťazci predstavujú uvedené skutočnosti nové výzvy 

a príležitosti. 

Multifunkčnosť a udržateľnosť poľnohospodárstva sú tiež kľúčovými prvkami v reformách Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky EÚ. Slovenské poľnohospodárstvo je významne ovplyvňované vývojom na 

európskej úrovni. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ ovplyvňuje objem a štruktúru 

poľnohospodárskej produkcie na Slovensku, príjmy a konkurencieschopnosť slovenských 

poľnohospodárov – ako aj celkové smerovanie sektora. 

Multifunkčnosť poľnohospodárstva súvisí s problematikou dlhodobej udržateľnosti. Neuvedomenie si 

previazanosti týchto viacerých funkcií môže niekedy viesť k nejednotnosti pohľadu na to, čo sa od 

poľnohospodárstva a potravinárstva očakáva, resp. k neprimeranému zvýrazňovaniu niektorých úloh. 

Na jednej strane je objektívne potrebný nárast produkčnej kapacity (rastúca populácia a príjem), na 

druhej strane neustále rastie ambicióznosť požiadaviek v oblasti klímy a životného prostredia – zvlášť 

v kontexte Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Poľnohospodárstvo sa musí adaptovať na 

klimatické zmeny a právom sa očakáva aj participácia odvetvia na ich zmierňovaní. Biologický charakter 

poľnohospodárstva znamená, že vzťah poľnohospodárstva k starostlivosti o klímu a životné prostredie 

je z povahy odvetvia pozitívny. Poľnohospodárstvo je najviac späté a najviac závisí od ochrany klímy a 

životného prostredia. A platí to aj opačne, teda ochrana klímy a životného prostredia a kultúrny ráz 

krajiny závisia od poľnohospodárstva. Európska únia sa zaviazala, že dosiahne do roku 2050 klimatickú 

neutralitu. Kľúčovým dokumentom na jej dosiahnutie je Európska zelená dohoda. Jej súčasťou je aj 

stratégia „Z farmy na stôl“, ktorá má posunúť potravinový systém EÚ smerom k udržateľnému modelu. 

Pre poľnohospodárstvo to bude znamenať transformáciu produkčných metód smerom k lepším 

výsledkom v oblasti klímy a životného prostredia. To by sa malo odraziť v adekvátnej podpore sektora, 

keďže ide o netrhové prínosy.  

Poľnohospodárstvo je jedným z kľúčových determinantov pre udržanie funkčnej sídelnej štruktúry 

vidieka, pričom atribút funkčnosti je daný aktívnym vzájomným pôsobením poľnohospodárstva na 

vidiek. Podieľa sa na rozvoji a udržaní vidieckej infraštruktúry, ako aj na podpore osídlenia na vidieku. 

V ekonomickej oblasti poľnohospodárstvo podporuje diverzifikáciu hospodárskych aktivít vidieckeho 

života. Má k dispozícii dôležité výrobné faktory, kde základným činiteľom je pôda, ktorá je spojená 

s ľudskou prácou a kapitálom. Tie sú zároveň aktívnym prvkom hospodárskych aktivít vidieka nielen v 

primárnej poľnohospodárskej činnosti, ale aj sekundárne pri zabezpečovaní rozvoja podnikania v 

oblasti služieb, obchodu a remesiel. Poľnohospodárska prvovýroba je významným činiteľom 
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udržiavania pracovnej sily na vidieku generovaním rôznych pracovných príležitostí, čím zároveň 

prispieva k znižovaniu, resp. neprehlbovaniu regionálnych – miestnych disparít. Ekonomický význam 

a pozícia odvetvia poľnohospodárstva vyžaduje, aby bola správne neizolovane analyzovaná. 

Poľnohospodárstvo tvorí homogénnu súčasť s odvetvím lesného a rybného hospodárstva, nadväzuje 

naň odvetvie spracovania a potravinárstva. Poľnohospodárstvo spolu s lesníctvom využíva prírodné 

zdroje, avšak na rozdiel od niektorých iných odvetví primárneho sektora národného hospodárstva ich 

aj udržuje a obnovuje s veľkým dôrazom na životné prostredie.  

Do roku 1989 bolo poľnohospodárstvo stabilizované. Treba pripomenúť, že dotačná politika štátu 

podporovala ponuku lacných potravín a viac ako 95 % potravín bolo zabezpečených z domácej 

produkcie. Pracovná sila, ktorá bola v danom období viazaná na agrosektor, sa presunula do iných 

odvetví národného hospodárstva (automobilový priemysel, služby, obchod, doprava a iné). Pre rozvoj 

vidieka a zamestnanosť na vidieku, ako aj strategickej základne pre zabezpečenie potravinovej 

suverenity štátu je poľnohospodárstvo nezastupiteľné.3 Podľa VZPS v roku 2020 medziročne klesol 

počet pracujúcich v poľnohospodárstve o 4,7 tis. osôb na  48,5 tis. pracujúcich, t. j o 8,8 %. Celkový 

podiel pracujúcich v poľnohospodárstve na počte pracujúcich osôb v SR medziročne klesol o 0,1 p. b. 

na 1,9%4. 

V súvislosti s technologickým pokrokom a rastom ekonomiky sa mení aj charakter pracovnej sily v 

poľnohospodárstve. Kladie sa väčší dôraz na diverzifikáciu príjmov, voľný čas a jeho kvalitné využitie, 

ako aj na spôsoby prác, kde bude klesať dopyt po nudnej a ťažkej práci na úkor kreatívnej. 

Vzdelávanie v poľnohospodárstve bude vo väčšej miere využívať IKT, zvýši sa význam neformálneho 

vzdelávania. To znamená, že pri vzdelávaní poľnohospodárov sa budú vo väčšej miere používať 

informačné technológie, vrátane sociálnych sietí. Spotrebitelia budú taktiež vo väčšej miere 

informovaní o kvalite potravín a budú sa viac zapájať do produkcie potravín v rámci ponukového 

reťazca a formulovania svojich požiadaviek. 

  

 
3 Gejza Blaas, Pavol Bielek, Marian Božík: Pôda a poľnohospodárstvo : úvahy o budúcnosti / 
Bratislava, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2010 
4 Zelená správa 2020, dostupné na https://www.mpsr.sk/zelena-sprava- 2020 
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Veterinárstvo 

Poslanie veterinárnej činnosti v rámci sektora je zosúladené s dominantným poslaním zabezpečenia 

výživy obyvateľstva bezpečnými, kvalitnými a zdravotne nezávadnými potravinami a dohľadom nad ich 

výrobou v celom reťazci od poľnohospodárskeho podniku až na stôl spotrebiteľa. 

Zabezpečenie potrebného počtu plnohodnotnej a odborne zdatnej pracovnej sily pre zabezpečenie 

veterinárnych činností v rámci poľnohospodárstva na Slovensku je plnej miere garantované 

medzinárodne akreditovanou a evaluovanou univerzitou (Univerzita veterinárskeho lekárstva 

a farmácie v Košiciach), pružne reagujúcou na reálne potreby poľnohospodárskej praxe v súvislosti s 

klimatickými zmenami a implementáciou nových alebo aktualizovaných legislatívnych noriem 

Európskej únie. 

Na úrovni stredného aj vysokoškolského vzdelávania, pri výchove veterinárnych profesií, dlhodobo 

pretrváva vyšší záujem uchádzačov o štúdium než sú schválené počty prijatých študentov do prvých 

ročníkov. Nežiadúcim javom je nevyvážená rodová štruktúra uchádzačov. V priemere 80 % uchádzačov 

a teda aj absolventov v štúdiu veterinárskeho lekárstva sú ženy. Z toho vyplýva aj ich smerovanie do 

súkromnej veterinárnej ambulantnej praxe, kde dominantnú klientelu tvoria domové, nie potravinové 

zvieratá (činnosť, ktorá nie je spojená s poľnohospodárstvom).  

Stavy hospodárskych zvierat na Slovensku dlhodobo klesajú. Znižuje sa tiež počet prevádzok 

spracovateľského priemyslu. Ak sa tento vývoj nezmení (zvýšenou podporou s vplyvom na 

konkurencieschopnosť týchto odvetví), v nasledujúcom období sa dá očakávať zníženie potreby 

veterinárnych lekárov. 

Výkon veterinárnej činnosti zjednoduší zavádzanie digitalizácie, automatizácie a robotizácie ako súčasť 

precízneho cieleného poľnohospodárstva, čo umožní individuálne a permanentné sledovanie 

zdravotného stavu produkčných zvierat monitorovaním teploty, pohybovej aktivity, nutričných 

parametrov a markerov v živočíšnych produktoch. 

Vyhodnocovanie a interpretácia údajov bude čiastočne zabezpečovaná uplatnením prvkov umelej 

inteligencie, ale vyžiada si aj modifikáciu graduálneho i postgraduálneho vzdelávacieho procesu na 

zvýšenie digitálnej gramotnosti absolventov štúdia. 
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Činnosť vo veterinárskej oblasti bude ovplyvnená klimatickými zmenami a z toho vyplývajúcim rizikom 

prenikania nepôvodných živočíšnych druhov do našich zemepisných šírok, ako vektorov – prenášačov 

nových chorôb zvierat, vrátane zoonóz.  

V oblasti zdravia a ochrany zvierat bude úlohou udržať priaznivý status vo výskyte najzávažnejších 

nákaz, pripraviť sa na možnú incidenciu nových exotických chorôb, v súlade s platnou legislatívou 

zabezpečiť potravinový dozor a požadované životné podmienky v chovoch zvierat. 

Rybolov 

Akvakultúra je kľúčové odvetvie pri poskytovaní príležitostí na zvyšovanie potravinovej bezpečnosti 

pre neustále rastúcu populáciu, ktorá má podľa OSN do roku 2050 dosiahnuť desať miliárd obyvateľov. 

Akvakultúra má svoj význam predovšetkým z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia, 

zachovávania pôvodného genofondu rýb a spoločensky prospešných mimoprodukčných prínosov v 

oblasti krajinotvorby, protipovodňovej ochrany, zadržiavania vody v krajine a z hľadiska rozvoja 

vidieka. Fyzické a právnické osoby, zaoberajúce sa akvakultúrou, sú združené v občianskom združení 

Združenie chovateľov rýb na Slovensku (ďalej len „ZCHRS“). Táto organizácia má 35 členov, ktorí 

predstavujú rozhodujúci podiel na dosahovanej celkovej produkcii trhových rýb na území SR a taktiež 

využívajú väčšinu kapacít akvakultúrnych zariadení na Slovensku.  

Väčšinu akvakultúrnych podnikov je možné zaradiť medzi mikropodniky. Ide zväčša o rodinné podniky, 

ktoré dosahujú malú produkciu zameranú na lokálny trh. Na Slovensku existujú tiež podniky, ktoré sa 

akvakultúre venujú popri inej činnosti – ide o poľnohospodárske družstvá ako aj štátne podniky 

(Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Lesy SR, š. p., Štátne lesy TANAP-u, Vojenské lesy a majetky 

SR, š. p.).  

Špecifické postavenie v rámci sektora má občianske združenie Slovenský rybársky zväz, ktorého 

hlavným poslaním je starostlivosť o rybárske revíry v súlade so zákonom o rybárstve. S tým súvisí aj 

zarybňovanie, na ktoré využíva aj vlastné rybochovné zariadenia, ako aj chovy generačných rýb 

produkujúce násady rýb. Slovenský rybársky zväz sa tiež venuje združovaniu rekreačných a športových 

rybárov a aktívnej práci s mládežou. Taktiež pôsobí v oblasti legislatívy a súdno-expertíznej 

a poradenskej činnosti na úseku rekreačného rybárstva, ako aj v odbornej a publikačnej činnosti a 

organizuje nadnárodné semináre a rybárske podujatia. 
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Akvakultúra je pomerne malý sektor čo sa týka objemu produkcie a skladá sa prevažne z malých 

podnikov a mikropodnikov. Vzhľadom na trhové ceny a nižšiu ekonomickú veľkosť je väčšina podnikov 

v náročnej ekonomickej situácii. Ich možnosť vytvárať zdroje na investície je obmedzená. Akvakultúrne 

podniky predstavujú vo vzťahu k čerpaniu úverov pre bankový sektor nízkobonitných zákazníkov. Podľa 

dostupných údajov zo Štatistického úradu SR bolo v roku 2019 v sektore akvakultúry zamestnaných 

359 stálych a 468 sezónnych zamestnancov. Z toho 349 pracovalo v trvalom pracovnom pomere. Ženy 

tvoria 46 %-ný podiel pracovnej sily zo stáleho počtu zamestnancov. Zo všetkých sezónnych 

zamestnancov tvoria ženy necelých 5 %. Aj táto pomerne nízka zamestnanosť v sektore má svoj 

význam, keďže rybníky a  rybochovné zariadenia sa nachádzajú predovšetkým na vidieku, kde vytvárajú 

pracovné príležitosti pre rodinných príslušníkov, ale aj pre obyvateľov vidieka.  

Spracovne rýb sú rovnomerne rozmiestnené po celom území SR. Väčšina z nich sú stredné podniky 

(podľa definície z odporúčania Komisie 2003/361/ES). Sladkovodné ryby sa spracúvajú v malých 

spracovniach. Množstvo spracovaných rýb má v posledných rokoch na Slovensku kolísavú tendenciu – 

počet ton spracovaných rýb v rokoch 2015 – 2019 kolísal medzi 5 944 – 9 463 ton ročne.  

Veľká časť produkcie podnikov je orientovaná na spracovanie dovezených morských produktov 

rybolovu a akvakultúry. Zo sladkovodnej produkcie chovateľov sa spracúva najmä pstruh. 

Pre konzumenta sú z hľadiska ceny výhodnejšie morské produkty z dovozu. Cena spracovaných 

sladkovodných rýb pretrváva na vysokej úrovni vzhľadom na relatívne malú veľkosť chovov a náročné 

hydrologicko-klimatické podmienky, čo znamená vyššie produkčné náklady na jednotku hmotnosti a 

tým aj vyššiu cenu domácej rybej suroviny. Problémom je  aj dlhodobá absencia štátnej podpory 

sektora. V zmysle platnej legislatívy bolo v roku 2019 pre produkty rybolovu a akvakultúry schválených 

8 prevádzkarní (z toho 4 sú zamerané prevažne na sladkovodné ryby). Vstup do EÚ, a s tým spojená 

povinnosť prispôsobenia prevádzok normám EÚ, mal za následok zníženie počtu podnikov z 21 (v roku 

2003) na 8 (v roku 2019). Spracovanie rýb bolo vstupom do EÚ najviac poznačené odvetvie v rámci 

celého sektora akvakultúry. Z tohto dôvodu bol v posledných rokoch zaznamenaný klesajúci trend 

zamestnanosti.  

Strategické dokumenty k sektoru poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sú uvedené v Prílohe č. 

1. 
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1.2 Strategická analýza sektora  

Pre túto časť štúdie je sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov definovaný podľa 

prevažujúcej ekonomickej činnosti a sú do neho zahrnuté podniky pôsobiace v divíziách 

SK NACE Rev. 2:  

▪ 1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 

▪ 3 Rybolov a akvakultúra 

▪ 75 Veterinárne činnosti 

Údajová základňa TREXIMA Bratislava, použitá v tejto stratégii vychádza zo širokej a diverzifikovanej 

údajovej základne ŠÚ SR, z rezortných štatistík, Eurostatu a využíva medzinárodný input-output model 

vyvinutý spoločnosťou TREXIMA Bratislava a ďalších prognostických modelov.  

Ekonomická charakteristika sektora 

Základnými ukazovateľmi, používanými na vyjadrenie národohospodárskeho významu jednotlivých 

hospodárskych odvetví sú predovšetkým ukazovatele podielu na tvorbe hrubej pridanej hodnoty 

(hrubého domáceho produktu) a podielu na zamestnanosti. V prípade poľnohospodárstva je jeho 

národohospodársky význam daný aj jeho strategickým postavením v súvislosti s potravinovou 

bezpečnosťou, resp. potravinovou suverenitou štátu.   

Sektor mal v roku 2020 2,1 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu 

mierne rastie. Vývoj HDP sektora je uvedený v Grafe č. 1. 

Sektor má v 9 krajinách EÚ dominantnejší podiel na tvorbe HDP ako v SR. Najvýznamnejšie postavenie 

má sektor v krajinách Rumunsko (4 %) a Grécko (4 %). Slovenská republika sa nachádza medzi 10 

krajinami EÚ s najvyšším podielom tohto sektora na celkovom HDP. 

Podiel jednotlivých divízií patriacich do tohto sektora na celkovom HDP sektora je: 1 Pestovanie plodín 

a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace (97,2 %), 3 Rybolov a akvakultúra (0,2 %), 

75 Veterinárne činnosti (2,6 %).  
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Sektor má dominantné zastúpenie predovšetkým v Nitrianskom kraji, kde tvorí približne 4 % krajského 

HDP a v Trnavskom kraji s podielom daného sektora na úrovni 3 %. Tieto dva kraje tvoria spolu 53 % 

celkového HDP sektora v SR.  

Na základe dlhodobých vývojových tendencií očakávame mierny rast pridanej hodnoty v sektore 

v najbližších 10 rokoch, avšak podiel na celkovom HDP v SR bude klesať.  

Graf č. 1 Vývoj HDP v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v mil. EUR a podiel 
sektora na celkovom HDP v období 2001 - 2020 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava5 

Štruktúra podnikov v sektore 

V sektore dominujú tuzemské podniky s 98 %-ným zastúpením a 92 %-ným podielom na 

zamestnanosti sektora (Graf č. 2). V sektore tak pracuje menšia časť zamestnancov v podnikoch so 

zahraničným vlastníctvom  ako v slovenských podnikoch. Ich podiel na celkovej tvorbe HDP sektora 

predstavuje 8 %.  

  

 
5 Zdrojom údajov je ŠÚ SR.  
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Graf č. 2 Štruktúra podnikov podľa vlastníctva 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava6 

Z hľadiska právnej formy tvoria  76 % podnikov v sektore fyzické osoby (FO)  – podnikatelia 

nasledované spoločnosťami s ručením obmedzeným – 19% (Graf č. 3). Podľa vlastníctva a právnej 

formy tvoria väčšinu tuzemské podniky (Graf č. 4).   

Graf č. 3 Štruktúra podnikov podľa vlastníctva a právnej formy v sektore 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava 

 

  

 
6 Zdrojom údajov je register organizácií a vlastníctvo podnikov.  
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Graf č. 4 Štruktúra podnikov podľa vlastníctva a právnej formy v sektore 

 
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava 

Zahraničný obchod 

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov má pasívne saldo obchodnej bilancie, to znamená, 

že hodnota vývozu je o 21 % nižšia ako hodnota dovozu. Podiel vývozu sektora na celkovom vývoze zo 

SR predstavuje 1 %, pričom tento podiel sa v porovnaní s rokom 2010 nezmenil.  

Vývoz 

Z pohľadu komodít predstavujú na celkovom vývoze obilniny podiel 15,6% (hodnota vývozu 170,5 mil. 

€, oproti roku 2020 sa vývoz zvýšil o 34,5%; najviac sme vyviezli pšenicu a súraž, kukuricu, jačmeň, raž), 

olejnaté semená podiel 8,9% (hodnota vývozu 97,3 mil. €, v porovnaní s r. 2020 sa  vývoz zvýšil o 12,2 

%; najviac sme vyviezli semená repky alebo semená repky olejnej, slnečnicové semená, sójové bôby, 

ostatné olejnaté semená, obilnú slamu a plevy), mlieko, vajcia a med podiel 7,6% (hodnota vývozu 83,5 

mil.€, v porovnaní s r. 2020 sa vývoz znížil o 5,5%; najviac sme vyviezli syry a tvaroh, mlieko a smotanu 

bez pridaného cukru, vtáčie vajcia, mlieko a smotanu s pridaným cukrom, cmar a kyslé mlieko, 

srvátku)7.  

  

 
7 Údaje Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Komoditná štruktúra zahraničného obchodu s 
agropotravinárskymi produktmi za obdobie  január – apríl 2021 (porovnanie s január – apríl 2020) 
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Dovoz 

Z pohľadu komodít predstavuje na celkovom dovoze mäso a jedlé droby podiel 11,4% (hodnota dovozu 

184,1 mil.€, oproti r.2020 sa dovoz znížil o 9,2%; najviac sme doviezli bravčové mäso, mäso a jedlé 

droby z hydiny, hovädzie mäso, mäso a jedlé droby slané, údené, jedlé droby zo svíň, hovädzích zvierat, 

prasací tuk a mrazené hovädzie mäso), ovocie podiel 7,6% (hodnota dovozu 122,7 mil.€, v porovnaní 

s r. 2020 sa dovoz zvýšil o 4,2 %; najviac sme doviezli citrusové ovocie, banány, jablká a hrušky, ostatné 

čerstvé ovocie, hrozno, orechy, avokádo, ananás a melóny), zelenina podiel 6,9% (hodnota dovozu 

111,5 mil.€, v porovnaní s r. 2020 sa dovoz znížil o 9,2%, najviac sme doviezli čerstvú zeleninu, rajčiaky, 

zemiaky, hlávkový šalát, mrkvu, cibuľu, cviklu, uhorky, mrazenú zeleninu)8.  

Štruktúra vývozu podľa divízií patriacich do tohto sektora je nasledovná: 1 Pestovanie plodín a chov 

zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace (99,7 %), 3 Rybolov a akvakultúra (0,3 %), 75 Veterinárne 

činnosti (0 %). Vývoj importu a exportu je uvedený v Grafe č. 5 – 7. 

Graf č. 5 Vývoj importu 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava9 

  

 
8 Údaje Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Komoditná štruktúra zahraničného obchodu s 
agropotravinárskymi produktmi za obdobie  január – apríl 2021 (porovnanie s január – apríl 2020) 
9 Zdrojom údajov je štatistika zahraničného obchodu ŠÚ SR podľa klasifikácie produkcie CPA. Jednotlivé produkty 

sú priradené k divíziám ekonomických činností SK NACE Rev. 2.  
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Graf č. 6 Vývoj exportu 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava10 

Graf č. 7 Vývoj bilancie zahraničného obchodu 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava11 

Investície a kapitálové zázemie 

V roku 2019 podniky v sektore investovali do vedy a výskumu 0,8 mil. EUR. V porovnaní s ostatnými 

sektormi patrí sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov medzi sektory s podpriemernými 

investíciami do vedy a výskumu a tvorí 0,1 % celkových výdavkov do vedy a výskumu v SR. Na rozdiel 

od národnej úrovne, výdavky do vedy a výskumu v sektore klesajú. Výdavky na vedu a výskum v SR 

a v sektore sú znázornené v Schéme č. 1.  

 
10 Zdrojom údajov je štatistika zahraničného obchodu ŠÚ SR podľa klasifikácie produkcie CPA. Jednotlivé produkty 

sú priradené k divíziám ekonomických činností SK NACE Rev. 2.  
11 Zdrojom údajov je štatistika zahraničného obchodu ŠÚ SR podľa klasifikácie produkcie CPA. Jednotlivé produkty 

sú priradené k divíziám ekonomických činností SK NACE Rev. 2.  
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Pri pohľade na investovanie do vedy a výskumu na úrovni zamestnanca možno vidieť výrazný rozdiel 

medzi sektorom poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov a národnou úrovňou výdavkov. V sektore 

pripadá na jedného zamestnanca na vedu a výskum 16 EUR výdavkov. Nemenej dôležité sú výdavky na 

inovácie. Investície do inovácií v sektore sú hlboko pod národným priemerom a predstavujú menej ako 

1 % celkových výdavkov do inovácií v SR.  

Schéma č. 1 Výdavky na vedu a výskum 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava12 

Kapitál (investície), práca a pôda sú hlavné výrobné faktory, prostredníctvom ktorých je realizovaná 

produkcia. Často sa intuitívne predpokladá, že s rastom podielu kapitálu na výrobe by mala klesať 

úroveň pracovných vstupov a rásť produktivita práce. Zjednodušene, rovnakú úroveň produkcie 

dokáže vyrobiť menšie množstvo pracovníkov. Medzi úrovňou investícií a produktivitou práce by tak 

za tohto predpokladu mala existovať priama závislosť. V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a 

rybolov tento vzťah neplatí. Takáto závislosť existuje v prípade, že podniky investujú predovšetkým 

do kapitálu zefektívňujúceho súčasnú výrobu (napríklad efektívnejšie stroje, automatizácia procesov 

a pod.). Pokiaľ však na investičnej aktivite prevažujú rozširujúce investície, produktivita práce rásť 

nemusí.  

 
12 Zdrojom údajov je ŠÚ SR (viacstranné štatistiky). Údaje o investíciách podnikov predstavujú priemer na jeden 

podnik. 
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Vedeckovýskumné základne v súčasnej dobe na Slovensku nie sú dostatočne vybudované a vybavené 

modernými prístrojmi na chemické zisťovanie parametrov pôdy, komodít a produktov. Absentujú 

(často z dôvodu finančnej náročnosti akreditácií) akreditované laboratóriá. Povinnosťou 

poľnohospodárov ale z nariadenia EÚ napríklad je, aby pred zberom boli na plodinách vykonané 

chemické vyšetrenia na ťažké kovy. Z dôvodu absencie laboratórií na Slovensku sa tak vzorky 

vyhodnocujú v zahraničí (Rakúsko, Maďarsko), čo môže predstavovať logistické a administratívne 

problémy (prevoz vzoriek, úradný preklad výsledkov a pod.). Akreditované laboratóriá by okrem 

spomínaných analýz pre prvovýrobcov mohli slúžiť aj pre zisťovanie kvality dovážaných potravín 

a predstavovali by priestor pre vytvorenie odborných pracovných miest.  

Ľudské zdroje 

V sektore v súčasnosti pracuje o 45 % menej osôb ako pred 20 rokmi a na celkovej zamestnanosti v SR 

sa podieľa sa 2 %-ami13. Priemerný medziročný pokles zamestnanosti v sektore je na úrovni 3 %. 

Najvyšší medziročný pokles počtu pracujúcich za posledných 20 rokov zaznamenal sektor v roku 2002 

(o 9 %). Zamestnanosť v  sektore je na Slovensku v porovnaní s EÚ nízka a znižuje sa rýchlejšie ako v 

ostatných štátoch EÚ. Slovensko sa v miere zamestnanosti v poľnohospodárstve ako podiele na 

celkovej zamestnanosti (3,0 % v SR) nachádza pod priemerom EÚ 28 (4,4 %). Miera zamestnanosti v 

poľnohospodárstve má na Slovensku ako aj v EÚ klesajúci trend.14 Nezamestnanosť na vidieku 

a regionálne rozdiely v nezamestnanosti patria na Slovensku medzi najvyššie v EÚ – aj keď agregátne 

čísla za celú SR môžu vyzerať celkom priaznivo. Ide o dôležité údaje – v zmysle perspektívy znižovania 

nezamestnanosti na vidieku podporou sektora, keďže poľnohospodárstvo a rybolov sa viažu na vidiek. 

Úroveň počtu pracujúcich vo veľkej miere závisí aj od toho, ako sektor definujeme. Graf č. 8 vyjadruje 

vývoj počtu pracujúcich pri definovaní sektora podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti. V metodickej 

časti sú vymedzené odvetvia patriace do sektora. Sektor však môžeme definovať aj podľa typických 

sektorových zamestnaní. V takomto prípade je celkový počet pracujúcich v sektore na úrovni 53 tisíc 

osôb, čo je o 6 % viac ako pri odvetvovej agregácii. Od roku 2015 ich počet vzrástol o 6 %. 

  

 
13 Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, dostupné na: 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/podohospodarstvo/ 
14 Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, dostupné na: 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/podohospodarstvo/ 
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Graf č. 8 Vývoj počtu pracujúcich pri definovaní sektora podľa prevažujúcej ekonomickej 
činnosti 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava15 

Približne 18 %-ám zamestnancov v sektore povaha práce umožňuje pracovať z domu. V porovnaní 

s celonárodným podielom ide o pomerne nízky podiel. Z hľadiska sektorových zamestnaní je tento 

podiel nižší, na úrovni 9 %. 

Ak klesne finálny dopyt po tovaroch a službách sektora o 10 %, zamestnanosť v sektore poklesne 

približne o 2,6 tisíc osôb, t. j. o 5 % (Schéma č. 2). V ostatných sektoroch by tento pokles dopytu vyvolal 

nižší pokles zamestnanosti. Sektor patrí medzi sektory s priemernou citlivosťou na zmenu finálneho 

dopytu. 

Schéma č. 2 Pokles dopytu po tovaroch a službách vs. pokles zamestnanosti 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava16 

Z celkového počtu 50 tisíc pracujúcich v sektore tvoria 77 % zamestnanci v podnikateľských subjektoch 

a 16 % tvoria fyzické osoby – podnikatelia (Graf č. 9). Za posledných 5 rokov vzrástol podiel fyzických 

osôb – podnikateľov na celkovom počte pracovných síl o 2 p. b. Fyzické osoby – podnikatelia tvoria 

 
15 Počet pracujúcich podľa ESA2010.  
16 Zdrojom je medzinárodný input-output model vyvinutý spoločnosťou TREXIMA Bratislava. Pokles dopytu 

vyjadruje pokles finálneho dopytu (vrátane finálneho dopytu zahraničia) po tovaroch a službách sektora, 
ktoré sú produkované v SR.  
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v SR 13 % pracovnej sily. Sektor patrí medzi 25 % sektorov s najvyšším podielom fyzických 

osôb – podnikateľov na celkovom počte pracujúcich. V sektore je zamestnaný vysoký počet osôb, ktoré 

nie sú zamestnané v klasických podnikateľských štruktúrach a preto ich nie je možné úplne štatisticky 

dosledovať - výkon práce vo forme samostatne hospodáriacich roľníkov, rodinných fariem a pod. Tieto 

formy poľnohospodárskej činnosti nie sú formálne zadefinované a nepredstavujú pre spomenuté 

osoby hlavný pracovný pomer/hlavnú pracovnú činnosť .  

V sektore pracuje približne 20 000 zamestnancov na skrátený úväzok – hlavne sezónne. Tieto 

skrátené/flexibilné pracovné úväzky by sektor potreboval posilniť vzhľadom na jeho povahu, čo súvisí 

s potrebným nárastom flexibility trhu práce v SR a potrebným znížením daňovo-odvodového 

zaťaženia, znížením administratívneho zaťaženia (nahlasovanie/odhlasovanie) a legislatívnej úpravy 

sezónnej práce. Na skrátený úväzok pracujú predovšetkým osoby vo veku 55 – 64 rokov, ktoré tvoria 

45 % z celkového počtu pracujúcich na skrátený úväzok v sektore. Pri definícii sektora podľa 

sektorových zamestnaní je podiel pracujúcich na skrátený úväzok na úrovni 8,1 %. 

Štruktúra pracujúcich podľa divízií patriacich do tohto sektora je nasledovná: 1 Pestovanie plodín a 

chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace (95,9 %), 3 Rybolov a akvakultúra (0,5 %), 

75 Veterinárne činnosti (3,6 %). 

Graf č. 9 Štruktúra zamestnanosti 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava17 

 
17 Vyjadruje celkový počet pracujúcich podľa ESA2010. Rozdelenie do kategórií je realizované na základe registra 

organizácii a metodiky TREXIMA Bratislava.  
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V sektore mierne prevažujú muži. Ich podiel však mierne poklesol. Sektor patrí medzi 46 % sektorov 

s najvyšším podielom mužov. Pri definícii sektora podľa sektorových zamestnaní je rodová situácia 

mierne odlišná. Dominancia mužov je vyššia, a to na úrovni 78 %. 

Až 23 % zamestnancov sektora pracuje v Nitrianskom kraji, kde má sektor 5 %-ný podiel na celkovej 

zamestnanosti kraja. Spolu s Banskobystrickým a Prešovským krajom tvoria 48 % zamestnanosti 

sektora. Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov zaznamenal mierny nárast v Prešovskom 

kraji, kde za posledných 5 rokov vzrástol počet zamestnancov o 1 %, kým v ostatných krajoch bol 

zaznamenaný menší či väčší pokles. Najnižší počet zamestnancov sektora je v Trenčianskom kraji 

(Obrázok č. 1 a 2). 

Obrázok č. 1 Regionálne rozloženie zamestnancov sektora 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava18 

  

 
18 Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň 

zamestnanosti ESA2010.  
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Obrázok č. 2 Regionálne rozloženie zamestnancov sektora – podiel zamestnancov 

 

 

V sektore dochádza za prácou do iného kraja 15 % zamestnancov, najčastejšie do Bratislavského kraja 

a Nitrianskeho kraja, pričom za posledných 5 rokov rástol podiel dochádzajúcich zamestnancov do 

týchto krajov. Sektor patrí medzi 8 % sektorov s najnižšou mobilitou. V Nitrianskom kraji, ktorý 

zamestnáva najväčší počet zamestnancov sektora, je 9 % zamestnaných osôb z iného kraja. Pracovné 

sily pre sektor najčastejšie dochádzajú z Nitrianskeho kraja a tvoria 24 % všetkých dochádzajúcich 

zamestnancov v sektore. 

Ako ukazuje Graf č. 10, zamestnanci tohto sektora majú najvyšší priemerný vek. Priemerný vek 

zamestnancov v sektore je 48 rokov, čo je o 4 roky viac ako v SR. V celej SR má 24 % zamestnancov 55 

a viac rokov, v sektore je ich podiel na úrovni 40 %. Ak sektor definujeme podľa sektorových 

zamestnaní, priemerný vek zamestnancov je taktiež na úrovni 48 rokov. 
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Graf č. 10 Veková štruktúra zamestnancov v sektore 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava19 

V sektore je podpriemerný podiel pracovných miest s potrebou vysokoškolského vzdelania. 

Z celkového počtu pracovných miest v sektore tvoria 13 % manažérske pozície a pozície pre 

špecialistov. Ich podiel za posledných 10 rokov vzrástol o 2 p. b. Najviac zamestnancov pracuje 

v hlavných triedach zamestnaní 8 Operátori a montéri strojov a zariadení a 6 Kvalifikovaní pracovníci v 

poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, ktoré spolu majú 45 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti 

sektora. Pri porovnaní s rokom 2010 sa najvýraznejšie zvýšil počet zamestnancov v hlavnej triede 

zamestnaní 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Najvýraznejší pokles v počte zamestnancov 

zaznamenáva hlavná trieda zamestnaní 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a 

rybárstve, kde za posledných 10 rokov poklesol počet zamestnancov o 37 %.  

Sektor tak patrí medzi 46 % sektorov s najnižším podielom vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, 

resp. najvyšším podielom stredoškolsky vzdelaných zamestnancov. Sektor zamestnáva 0,5 % všetkých 

vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v SR a 0,9 % všetkých stredoškolských. Pri definícii sektora 

podľa sektorových zamestnaní má vysokoškolské vzdelanie 19 % zamestnancov sektora. Podiel 

zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním v sektore a v SR je znázornený v Schéme č. 3. 

 
19 Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň 

zamestnanosti ESA2010.  
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Očakáva sa, že zavádzanie technológií do sektora prinesie menšiu potrebu zamestnancov s nižším 

vzdelaním, ale zároveň vyššiu potrebu zamestnancov s vyšším vzdelaním. Práve budúce zavádzanie 

nových technológií a automatizácie produkcie môže mať za následok výrazné zmeny v podieloch 

zamestnancov podľa dosiahnutého vzdelania. Otázkou je, akou rýchlosťou a v akom rozsahu sa budú 

tieto technológie do výrobného procesu v sektore zavádzať, preto nemožno presne predikovať ďalší 

vývoj podielu vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v sektore.  

Schéma č. 3 Podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava20 

V roku 2019 bol v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov počet zamestnancov 

vstupujúcich do pracovného pomeru a vystupujúcich z pracovného pomeru rovnaký – po 15 % 

zamestnancov (približne 7 tisíc ľudí). Vývoj fluktuácie v sektore je znázornený v Grafe č. 11. V období 

rokov 2012 – 2019 možno vidieť pomerne rastúcu fluktuáciu zamestnancov. Podiel vystupujúcich aj 

podiel nastupujúcich zamestnancov v sektore je nižší než na národnej úrovni (približne o 1 p. b., resp. 

o 2 p. b.). Sektor je tak charakteristický podpriemernou fluktuáciou pracovných síl. Fluktuácia 

zamestnancov je uvedená v Grafe č. 11. 

  

 
20 Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň 

zamestnanosti ESA2010.  
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Graf č. 11 Fluktuácia zamestnancov 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava21 

V sektore pracuje približne 12 % zamestnancov na pozícii, na ktorú je postačujúce nižšie vzdelanie 

a tento podiel mierne rastie (Schéma č. 4). V sektore je menej podkvalifikovaných ako 

nadkvalifikovaných zamestnancov. V porovnaní s úrovňou nadkvalifikácie a podkvalifikácie v SR možno 

sektor  považovať za oblasť s pomerne nízkym podielom zamestnancov s neadekvátnym stupňom 

vzdelania. 

Schéma č. 4 Úroveň nadkvalifikácie a podkvalifikácie 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava22 

 
21 Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň 

zamestnanosti ESA2010.  
22 Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň 

zamestnanosti ESA2010.  
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V roku 2020 prišlo na trh práce k sektorovým zamestnaniam 2,9 tisíc absolventov z korešpondujúcich 

odborov vzdelania a 9 % z nich odišlo za prácou do zahraničia.   

V sektore nie je výrazný únik mozgov do zahraničia. Celkovo v SR odišlo do zahraničia 9 % absolventov.  

Mzdy v sektore sú pod úrovňou SR. Podľa dokumentu Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v 

Slovenskej republike za rok 2020 je mzda v sektore o 25 % nižšia ako priemer SR a je na úrovni 820 €23. 

Vo všeobecnosti patrí sektor medzi 21 % sektorov s najnižšími mzdami v SR. V divízii 75 Veterinárne 

činnosti je priemerná hrubá mesačná mzda 1 243 EUR a v divízii 3 Rybolov a akvakultúra 867 EUR.  

Príjmy poľnohospodárskych podnikov na osobu (AFI) sú na Slovensku nadpriemerné v rámci EÚ i v 

porovnaní s celou slovenskou ekonomikou. Mzdy v poľnohospodárstve sú ale na úrovni troch štvrtín 

miezd v národnom hospodárstve. Mzdy v poľnohospodárstve odzrkadľujú nižšiu kvalifikáciu pracovnej 

sily ako aj nižšiu vybavenosť práce kapitálom v sektore. Produktivita práce v poľnohospodárstve síce 

rastie (podniky prepúšťajú najmenej produktívnych zamestnancov), ale vo zvyšku ekonomiky rastie 

produktivita práce rýchlejšie, preto mzda v poľnohospodárstve zaostáva za priemerom. Primárny účel 

priamych platieb je podpora príjmu poľnohospodárov, čo ale na mzdy zamestnancov má len malý 

vplyv. Príjmová podpora nekončí u zamestnancov podnikov, ale z väčšej časti u dominantných 

vlastníkov podnikov alebo vlastníkov pôdy, prostredníctvom kapitalizácie do ceny pôdy24 a u 

dodávateľov výrobných vstupov a služieb. 

Ďalšie dáta k sektoru sú uvedené v Prílohe č. 2. 

1.2.1 Vonkajšia strategická analýza sektora 

Analýza PESTLE je podporou pre strategické plánovanie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030 v oblasti 

poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu tým, že poskytuje prehľad o externom prostredí. 

Analýzou politických, ekonomických, sociálnych, technologických, legislatívnych a environmentálnych 

aspektov poskytuje komplexný obraz o stave a trendoch dôležitých faktorov (Obrázok č. 3). 

 

 
23 Zelená správa 2020, dostupné na: https://www.mpsr.sk/zelena-sprava-2020/122---16206/ 
24 Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, dostupné na: 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/podohospodarstvo/ 

 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/podohospodarstvo/
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Obrázok č. 3 Všeobecná schéma PESTLE analýzy 

P E S T L E 
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aspekty 
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Zdroj: TREXIMA Bratislava 

PESTLE analýza sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov je uvedená v Tabuľke č. 1.  

Tabuľka č. 1 PESTLE analýza sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

P 

• Poľnohospodárske politiky na úrovni EÚ a SR sa menia smerom k podpore výroby 

zdravých potravín a tvorby environmentálnych verejných statkov, čo bude mať vplyv na 

potrebu zručností a kompetencií pracovníkov 

• Očakáva sa rastúci rozvoj biohospodárstva, cirkulárnej ekonomiky a znižovanie, resp. 

efektívnejšie zhodnocovanie potravinového odpadu na úkor fosílnych palív, čo bude mať 

vplyv na zmenu podnikateľského modelu a nárokov na časť pracovných síl. 

• Rozpočet Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) zo strany EÚ pre SR zostane na 

približne rovnakej úrovni ako v rokoch 2014 – 2020. Nová SPP bude klásť väčší dôraz na 

rozvoj vidieka na úkor priamych platieb. Štátna pomoc podľa predpokladov zostane na 

rovnakej úrovni. 

• Prioritami nového rozpočtu SPP na Slovensku bude väčšia podpora zamestnanosti 

prostredníctvom podpory komodít náročných na ľudskú prácu (ovocie, zelenina, živočíšna 

výroba). 

• Sektor poľnohospodárstva bude vyžadovať zjednodušenie a flexibilnejšiu úpravu 

vzájomných vzťahov medzi poľnohospodárom ako zamestnávateľom a sezónnym 

zamestnancom a vyššiu podporu  sezónneho zamestnávania vrátane zamestnávania 

cudzincov, ako aj zníženie daňovo-odvodového zaťaženia tohto pracovného pomeru. 

E 

• V rámci svetovej ekonomiky sa zvyšuje vplyv Číny, Indie, Indonézie, Brazílie, Mexika 

a Turecka na úkor tradičných mocností (USA, EÚ, Japonsko, UK, Kanada). Dôležitú úlohu 

budú zohrávať procesy ako globalizácia, liberalizácia obchodu, globálne potravinové 

ponukové reťazce, globálny tok investícii do poľnohospodárstva a potravinárstva, ale aj 

boj proti prenosu poľnohospodárskych škodcov a chorôb. 

• Svetová populácia bude rásť. Z globálneho hľadiska porastie dopyt po bielkovinách 

živočíšneho pôvodu a po hotových potravinách. Očakáva sa, že dopyt bude v dôsledku 

diverzifikácie životných štýlov rozmanitejší. Na poľnohospodárov a potravinárov budú 

kladené nové požiadavky a bude vznikať dopyt po nových službách 

• Pandémia COVID-19 mala zásadný vplyv na ekonomiku v rokoch 2020 a 2021. Vplyvy 

pandémie budú podľa očakávaní pokračovať aj v roku 2022, ale od roku 2023 až do roku 

2030 sa očakáva globálny ekonomický rast na úrovni 3 % ročne a globálny rast 

poľnohospodárskej produkcie. 

• Slovenská ekonomika by sa mala po pandémii COVID-u začať zotavovať a pokračovať 

v pozitívnom trende aj v nasledujúcich rokoch. S určitým časovým oneskorením sa bude 



 
 
 
 

35 
 

zlepšovať aj trh práce, ale na úrovni EÚ sa očakáva postupný pokles využívania 

poľnohospodárskej pôdy v dôsledku rastúceho dopytu po pôde na rozširovanie miest 

a infraštruktúry, ale aj zavedením agronenviromentálnych opatrení na ochranu pôdy 

v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pokles výmery poľnohospodárskej pôdy 

môže spôsobovať komplikácie hlavne začínajúcim farmárom. 

• Očakáva sa postupný pokles pracovnej sily v poľnohospodárstve v celej EÚ na úrovni 1 

% ročne25 v dôsledku technologického pokroku a zvyšovania kapitálu fariem. Farmári budú 

nahradzovať pracovnú silu strojnotechnologickým vybavením a novým technológiami. 

• Rast rastlinnej výroby bude rýchlejší ako rast živočíšnej výroby a produkcie mlieka. 

Živočíšna výroba a produkcia mlieka je pritom náročnejšia na ľudskú prácu čo malo v 

minulosti negatívny vplyv na zamestnanosť v sektore. V budúcnosti sa však očakáva 

stabilizácia živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby. 

• Mzdy v poľnohospodárstve budú rásť porovnateľným tempom ako mzdy v národnom 

hospodárstve. Mzdy v poľnohospodárstve však budú naďalej zaostávať za priemernými  

mzdami v národnom hospodárstve. 

• Rozdrobenosť vlastníctva pôdy na Slovensku má negatívny vplyv na trh s pôdou a rozvoj 

fariem na Slovensku. Negatívny vplyv má tento stav hlavne na začínajúcich 

poľnohospodárov. 

• Na spotrebiteľskom trhu chýbajú lokálne poľnohospodárske komodity a potraviny. 

Slovensko je čistým vývozcom poľnohospodárskych komodít a čistým dovozcom 

potravinárskych produktov. Deficit v lokálnych potravinách môže mať pozitívny vplyv na 

zamestnanosť. Existuje medzera na trhu. 

• Potravinové trhy budú viac segmentované. To zvýši tlak na poľnohospodárov, aby sa 

rýchlo prispôsobili a dobre reagovali na trhové signály.  

• Farmári majú slabé postavenie v potravinovom reťazci. Prostredníctvom SPP 

a národných poľnohospodárskych politík sa plánuje zvýšenie vyjednávacej sily prvovýroby 

v rámci potravinovej ponukovej vertikály, čo môže pozitívne vplývať na rast produkcie 

a zamestnanosti v poľnohospodárstve. Poľnohospodárski producenti na Slovensku čelia 

systémovo konkurenčnej nevýhode na jednotnom trhu EÚ z dôvodu zaostávania národnej 

podpory a prioritizácie odvetvia – vzhľadom na konkurentov v okolitých krajinách – 

s vplyvom na expanziu sektora a súvisiaci rast zamestnanosti. 

S 

• Do roku 2030 sa zväčší svetová populácia na 8,5 miliárd osôb. V EÚ bude dominovať 

starnutie a Slovensko patrí medzi najrýchlejšie starnúce krajiny OECD. Potravinárstvo aj 

poľnohospodárstvo bude musieť ponúkať produkty a služby tomuto rastúcemu segmentu 

trhu. 

• Nedostatok pracovnej sily v rozvinutých štátoch sa postupne rieši prostredníctvom 

zahraničnej pracovnej sily, resp. migrácie a tento trend bude pokračovať aj 

v  budúcnosti. V porovnaní so zvyškom Európy patrí Slovensko medzi krajiny s najnižším 

zastúpením zahraničnej pracovnej sily, resp. s najnižšou čistou migráciou a nie je 

pravdepodobné, že by sa tento trend mal zmeniť v najbližšej dobe. Dlhodobo však bude 

nevyhnutný prílev zahraničnej pracovnej sily aj v poľnohospodárstve, najmä na sezónne 

zamestnávanie. 

 
25 EK, 2020a  



 
 
 
 

36 
 

• Urbanizácia bude mať signifikantný vplyv na rozvoj vidieka na Slovensku. Okrem 

vyľudňovania vidieka hrozí aj znižovanie služieb na vidieku. Poľnohospodárstvo sa bude 

viac zapájať do vidieckej turistiky, zachovávania kultúry, tradícií. Je potrebné tomuto 

trendu prispôsobiť výdavky na celkový rozvoj regiónov, aby sa spomalilo vyľudňovanie 

vidieka. 

• Poľnohospodárstvo sa stane dôležitým aspektom bezpečnosti a stability. 

Poľnohospodárstvo musí zabezpečiť bezpečnosť dodávateľských reťazcov, prístup 

k zdrojom, vrátane vody, ochranu zvierat a rastlín. Budú sa vyžadovať väčšie 

podnikateľské zručnosti a flexibilita na strane farmárov a potravinárov. 

• Spotrebitelia budú náročnejší a budú chcieť vedieť viac o pôvode potravinárskych 

výrobkov a o tom, ako sa vyrábajú. Poľnohospodári uvidia príležitosť poskytnúť miestnym 

komunitám kvalitné výrobky, čo vytvára dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile. 

• Súčasná situácia okolo vírusu COVID-19 ukázala dôležitosť lokálnej produkcie potravín, 

neformálnych sietí domácej produkcie, alternatívnej produkcie potravín, a pod. To vytvára 

aj priestor pre rozvoj produkcie komodít a ich spracovanie na Slovensku, čo môže viesť 

k tvorbe pracovných miest. 

T 

• Očakáva sa, že v budúcnosti sa zmení charakter práce poľnohospodára. Pre mnohých 

poľnohospodárov budú nevyhnutné technologické a manažérske schopnosti. Užší kontakt 

a viac interakcie so spotrebiteľmi si navyše budú vyžadovať dobré komunikačné 

schopnosti.  

• Postupy ako precízne poľnohospodárstvo, robotizácia, digitalizácia dodávateľských 

reťazcov (blockchain, autonómna mobilita) a systémy na podporu rozhodovania (umelá 

inteligencia, big data) prispejú k zvýšeniu efektívnosti poľnohospodárstva. Zvyšovanie 

produktivity práce bude vytvárať dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile na úkor 

nekvalifikovanej. Budú zanikať pracovné miesta pre ľudí bez náležitých zručností 

a ľudského kapitálu. 

• Zvýšia sa požiadavky na nové know-how, špecifické kompetencie a komplexné siete 

partnerov na zostavenie správnej kombinácie aktív (pôda, kapitál, práca), výrobných 

procesov (poradcovia, poskytovatelia služieb) a predaja (spotrebiteľské siete, 

komunikácia a sociálne médiá).  

• Rastúci dopyt po vyšších výnosoch a vyššej ochrane životného prostredia bude naďalej 

spôsobovať tlak na odvetvie poľnohospodárstva, aby „produkovalo viac za menej“.  

• Technologický pokrok sa prejaví na zamestnanosti v poľnohospodárstve. Odhady 

podielu pracovných miest, ktoré by sa dali v budúcnosti automatizovať, sa medzi štúdiami 

veľmi líšia a ich vplyv nie je možné číselne úplne zadefinovať.  

• Poznatky a inovácie budú hrať kľúčovú úlohu pri pomoci poľnohospodárom a vidieckym 

komunitám čeliť výzvam súčasnosti a zajtrajška. Slovensko však v tejto oblasti výrazne 

zaostáva a poradenský systém je veľmi slabý a vysoko fragmentovaný (EK, 2019). 

• Bude rásť vplyv automatizácie a robotizácie, čo negatívne ovplyvní zamestnanosť. Na 

farmách sa zníži potreba pracovných síl, ubudne manuálna práca a nepretržitá prevádzka 

v poľnohospodárstve sa môže stať realitou.  

• Konektivita a virtuálne služby výrazne uľahčia život vo vidieckych oblastiach, umožnia 

prácu z domu, prácu na diaľku, zároveň aleumožnia vidieckym oblastiam prístup k službám 
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ako vzdelávanie, zdravotníctvo alebo online platformy. Tento vývoj bude klásť nároky na 

kvalifikáciu poľnohospodárov a pracovníkov v poľnohospodárstve. 

• Ďalej sa budú rozvíjať nové technológie chovu vrátane syntetickej biológie s cieľom 

vzniku nových plemien s pozitívnym vplyvom na efektívnosť živočíšnej výroby.  

• Technologický pokrok bude mať vplyv aj na iné oblasti ako napríklad úpravu počasia, 

technológiu dopravy, konzervovania, vertikálne poľnohospodárstvo, akvakultúru, 

obnoviteľnú energiu a decentralizovanú výrobu energie, senzorovú technológiu, 

inteligentné materiály, 3D/4D tlač. 

L 

• Nová Spoločná poľnohospodárska politika (SPP EÚ) do roku 2027 má na životné 

prostredie a klímu naviazané tri z deviatich cieľov. Až 40 % celkových finančných 

prostriedkov SPP musí členský štát vo svojom Strategickom pláne naviazať na plnenie 

týchto cieľov. Vyžaduje to vzdelanú pracovnú silu v oblasti ochrany životného prostredia. 

• Získavanie podpôr v poľnohospodárstve je podmienené splnením požiadaviek vo forme 

kondicionality. Tieto požiadavky vyplývajú buď z právnych predpisov o SPP (v prípade 

„noriem pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav“ – GAEC), alebo zo smerníc 

a nariadení mimo SPP (v prípade „povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia“ – 

SMR2) iné právne záväzky v oblasti životného prostredia a klímy (okrem SPP). Pracovná 

sila sa v tejto oblasti bude musieť pravidelne školiť, potrebné je vytvárať aj poradenský 

systém s odbornými poradcami. 

• Právna úprava zamestnávania cudzincov v poľnohospodárstve a sezónneho 

zamestnávania bude mať veľký vplyv na sektor poľnohospodárstva. Vzhľadom na 

sezónny charakter výroby je potrebné zvýšiť flexibilitu pri sezónnom zamestnávaní. 

Vyžaduje to legislatívne zmeny aj prispôsobenie sa fariem novej situácii na trhu. 

E 

• Klimatická zmena má negatívny vplyv na poľnohospodárstvo a znamená zhoršovanie 

počasia a jeho väčšiu nepredvídateľnosť, meniace sa regionálne podmienky pestovania 

plodín, vyššiu variabilitu úrody, rozširovanie chorôb a škodcov, pokles biodiverzity. To 

vytvorí v budúcnosti tlak na zmenu produkčných metód a rozvoj ekologického 

poľnohospodárstva.  

• Vplyvy zmeny klímy sa prejavia v celej Európe, čo povedie k nestabilným 

poveternostným podmienkam, častejším povodniam, suchám a teplotným extrémom. 

Poľnohospodári sa musia naučiť, ako reagovať na zmenu klímy zmenou produkčných 

metód, štruktúry výroby a pod. 

• Ekologické poľnohospodárstvo v akejkoľvek podobe bude v budúcnosti oveľa bežnejšie. 

High-tech prístupy, ako napríklad precízne poľnohospodárstvo, budú existovať súčasne 

alebo sa budú kombinovať s inými prístupmi, ako je agroekológia a permakultúra. Tradičná 

poľnohospodárska kvalifikácia zamestnancov sa bude musieť dopĺňať o ekologické 

znalosti.  

• Cirkulárna ekonomika môže priniesť pozitívny účinok na vytváranie pracovných miest za 

predpokladu, že pracovníci získajú zručnosti požadované zeleným prechodom. Pri 

prechode na cirkulárnejšie hospodárstvo by sa HDP v EÚ mohlo do roku 2030 zvýšiť o 

takmer 0,5 %. Čistý nárast pracovných miest bude približne 700 000 (EK, 2018a). 

• Podľa Envirostratégie 2030 sa vláda SR zaviazala zvýšiť podiel výmery ekologického 

poľnohospodárstva na 12,5 % poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje 250 000 ha. 
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Stratégia z farmy na stôl má však v oblasti ekologického poľnohospodárstva ešte ďaleko 

ambicióznejšie ciele. Poľnohospodári sa musia začať prispôsobovať na prechod na 

ekologické poľnohospodárstvo. 

• Z hľadiska environmentálnych cieľov potrebuje Slovensko zvýšiť biodiverzitu, riešiť 

vodnú a veternú eróziu, udržať klesajúci trend produkcie amoniaku 

z poľnohospodárstva a naďalej ochraňovať vodné zdroje pred znečistením 

poľnohospodárskou výrobou. Čiastočne dôjde k ústupu od veľkovýrobných produkčných 

metód smerom k diverzifikovanejšej produkcii s vplyvom aj na zamestnanosť. 

• Poľnohospodárstvo je najväčším producentom amoniaku, ale jeho produkcia v priebehu 

rokov postupne klesá. Na znižujúce sa množstvo emisií má vplyv aj dlhodobo klesajúci 

počet hospodárskych zvierat a s ním súvisiaci pokles produkcie a využívania organických 

hnojív aj pod vplyvom zmeny preferencií spotrebiteľov smerom k poklesu spotreby mäsa. 

Na tieto trendy budú musieť reagovať farmy, poľnohospodárska politika aj vzdelávacie 

inštitúcie. 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Podrobnejšie spracovaná PESTLE analýza vrátane analytických textov je uvedená v Prílohe č. 3. 

1.2.2 Vnútorná strategická analýza sektora 

SWOT analýza je nástroj strategického plánovania zdôrazňujúci silné a slabé stránky, príležitosti 

a hrozby. Analýza zahŕňa dve skupiny faktorov: vnútorné a vonkajšie. Vnútorné faktory predstavujú 

silné a slabé stránky zamestnanosti v oblasti poľnohospodárstva, rybolovu a veterinárstva na 

Slovensku. Vonkajšie faktory predstavujú príležitosti a hrozby zamestnanosti pod vplyvom meniaceho 

sa prostredia. Vonkajšie faktory pritom vychádzajú z PESTLE analýzy sektora. 

SWOT analýzy za odvetvia poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sú uvedené v Tabuľkách č. 2 - 

4.  
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SWOT ANALÝZA PĽNOHOSPODÁRSTVO 

Tabuľka č. 2 SWOT analýza – poľnohospodárstvo 

Silné stránky – poľnohospodárstvo Slabé stránky – poľnohospodárstvo 

o Práca v poľnohospodárstve sa uskutočňuje na vidieku, v prírode, so 

zvieratami. Charakter práce je preto veľmi atraktívny pre určitý typ 

zamestnancov, resp. podnikateľov v poľnohospodárstve.  

o Poľnohospodárstvo má na vidieku stále silnú pozíciu na trhu práce. 

Poľnohospodársky sektor poskytuje značnú časť pracovných pozícií na 

vidieku.  

o Farmám na Slovensku zvyšuje konkurencieschopnosť na spoločnom 

európskom trhu aj nízke nájomné a nízke mzdy, čím sa podporuje 

zamestnanosť na vidieku.  

o Na Slovensku fungujú profesijné zväzy, združenia, komory, ktoré 

aktívnym poľnohospodárom poskytujú množstvo informácií. 

o Na Slovensku existuje sieť stredných a vysokých škôl zameraných na 

poľnohospodárstvo, potravinárstvo, veterinárne lekárstvo a pod., 

ktorých kapacity môžu poľnohospodári a potravinári využívať. 

o Slovensko podporuje sociálnu ekonomiku, čo znamená, že 

poľnohospodári môžu využívať podpory na zamestnávanie 

znevýhodnených skupín obyvateľstva. 

o Prírodné zdroje a klimatické podmienky na Slovensku sú vhodné pre 

poľnohospodársku produkciu a podnikanie v poľnohospodárstve.  

o Slovensko má kvalitné prírodné zdroje (pôda, voda, vzduch), ktoré sú 

menej znečistené ako je priemer EÚ. Ekologické a klimatické 

ukazovatele sú na Slovensku relatívne prijateľné v porovnaní s inými 

o Vidiecke prostredie — práca v špeciálnej rastlinnej ako aj v živočíšnej 

výrobe je fyzicky ako aj časovo náročná.  

o Mnohí mladí ľudia nemajú záujem o prácu v poľnohospodárstve a na 

vidieku. V poľnohospodárstve pracujú starší a menej vzdelaní ľudia. 

Farmy pociťujú nedostatok kvalifikovanej, ale už aj nekvalifikovanej 

pracovnej sily. Výsledkom nezáujmu mladých je zvyšovanie vekového 

priemeru zamestnancov v poľnohospodárstve. 

o Produktivita práce v poľnohospodárstve je nižšia ako je priemer 

národného hospodárstva, čo sa prejavuje aj na nižších mzdách 

v poľnohospodárstve v porovnaní s priemerom na Slovensku. 

Produktívni zamestnanci nemajú motiváciu pracovať 

v poľnohospodárstve. S produktivitou súvisí fakt, že sa pri podnikaní 

neberú do úvahy biologická pôdnoekonomická jednotka (BPN) pôdy, kt. 

na základe biofyzikálnych vlastnosti dáva podklad na prestavanie 

vhodných komodít a chov zvierat.   

o Vidiek poskytuje nižší štandard služby a infraštruktúry ako mestá, čo 

sa prejavuje na vyľudňovaní vidieka a nezáujme mladých ostať žiť 

a pracovať na vidieku a zvlášť v poľnohospodárstve. Problémom je 

slabé pokrytie vysokorýchlostným internetom, ale aj absencia služieb 

v oblasti zdravotníctva, kultúry a vzdelávania.  

o Rozvoju podnikania v poľnohospodárstve bráni nefunkčný trh s pôdou 

a rozdrobenosť jej vlastníctva.  
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Silné stránky – poľnohospodárstvo Slabé stránky – poľnohospodárstvo 

členskými štátmi EÚ, čo vytvára predpoklad pre rast produkcie 

a zamestnanosti.  

o Podnikanie v poľnohospodárstve profituje zo stabilnej 

makroekonomickej situácie na Slovensku, ako aj z členstva v menovej 

únii, ktorá znižuje transakčné náklady na obchod a investície. 

o Slovenské poľnohospodárstvo je prepojené na európske a svetové 

trhy. Spoločný trh a Spoločná poľnohospodárska politika umožňujú 

farmám zamestnávať a vyrábať poľnohospodársku produkciu 

s možnosťou jej realizácie na veľkom trhu s potravinami, kde sú 

spotrebitelia s vysokými príjmami a kde existujú stabilné podmienky 

podpory a podnikania. 

o Rozvoj zamestnanosti môže podporiť rastúci dopyt spotrebiteľov po 

slovenských lokálnych produktoch. S rastom príjmov sa dopyt 

slovenských spotrebiteľov po kvalitných domácich potravinách zvyšuje. 

o Poľnohospodárstvo SR je zapojené do produkcie biopalív, 

obnoviteľných zdrojov energie a biomasy. 

o Slovensko má funkčnú infraštruktúru v oblasti kontroly kvality 

produkcie štátnymi orgánmi a aj ako súčasť európskych kontrolných 

mechanizmov. 

o Poľnohospodárstvo je stabilne dotované v rámci Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky EÚ. Spoločná poľnohospodárska politika 

vytvára podnikateľom v poľnohospodárstve stabilné prostredie 

umožňujúce dlhodobé plánovanie. 

o Spoločná poľnohospodárska politika EÚ podporuje tvorbu pracovných 

miest prostredníctvom podpôr v rámci Programu rozvoja vidieka. 

o Európska politika prostredníctvom intervencií Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky vo zvýšenej miere podporuje malé farmy 

o Rozvoju poľnohospodárstva a zamestnávaniu v poľnohospodárstve 

bránia vysoké odvodové povinnosti zamestnávateľov (napr. aj daň 

z pozemkov, kt. sa v susedných krajinách neplatí). Zamestnávanie 

v poľnohospodárstve je drahé a existuje nízka flexibilita a podpora 

a systém sezónneho zamestnávania. 

o Niektoré typy fariem (najmä malé farmy a mladí farmári) trpia 

nedostatočným prístupom ku kapitálu. Na Slovensku existuje finančná 

medzera, takže aj niektoré životaschopné farmy nie sú schopné získať 

úvery, čo brzdí produkciu a zamestnanosť v poľnohospodárstve.  

o Podnikanie v poľnohospodárstve je v dôsledku závislostí od 

prírodných procesov rizikovejšie ako väčšina iných typov podnikania 

v národnom hospodárstve. Vysoké riziko má vplyv na produkciu 

a zamestnávanie.  

o Riziko podnikania rastie aj v dôsledku klimatickej zmeny, zhoršovania 

prírodných podmienok a zdrojov, kvality pôdy, chorôb a nákaz. 

Slovenská poľnohospodárska politika pomaly reaguje na problémy 

poľnohospodárov vyvolané klimatickou zmenou (napr. škodový 

a rizikový fond). 

o Slovensko má v oblasti podpory biodiverzity a ochrany pôdy pred 

eróziou slabú infraštruktúru. Slabá je tiež infraštruktúra na adaptáciu 

na zmenu klímy. 

o Na Slovensku neexistuje funkčný systém nezávislého odborného 

(terénneho) poradenstva, chýba  transfer vedomostí a poznatkov 

najmä v prípade novovzniknutých fariem.  

o Rovnako je pre zamestnávanie a podnikanie malých fariem limitujúcim 

faktorom podkapitalizovanosť, nedostatočný prístup k pôde a nižšia 
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Silné stránky – poľnohospodárstvo Slabé stránky – poľnohospodárstvo 

a mladých farmárov, čo podnecuje vznik nových fariem, ako aj rozvoj 

zamestnanosti na vidieku. 

 

technická vybavenosť v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ 

s dlhodobou tradíciou malých fariem. 

o Napriek tomu, že poľnohospodárske farmy navzájom spolupracujú, 

z pohľadu zhodnotenia ich produktu je ich horizontálna a vertikálna 

spolupráca nedostatočná. 

o Zamestnanosť v poľnohospodárstve negatívne ovplyvňuje slabo 

rozvinutý potravinársky priemysel, nekalé obchodné praktiky 

a dominancia obchodných reťazcov na trhu s potravinami.  

o Nastavená SPP EÚ prispieva k poklesu zamestnanosti a tlmí rozvoj 

pracovných síl v poľnohospodárskej prvovýrobe. Ide najmä o kladenie 

dôrazu na priame platby viazané od produkcie.  

o Nedostatočné využívanie politiky kvality dovážaných a spotrebiteľom 

ponúkaných poľnohospodárskych a potravinárskych produktov.  

o Poľnohospodárstvo a potravinárstvo bolo za posledných 30 rokov na 

okraji záujmu vlády SR. Jeho nekoncepčné riadenie počnúc stredným 

odborným školstvom až po politiku zamestnanosti a absolútne 

nedostatočnú podporu zo štátneho rozpočtu (daňovo-odvodové úľavy, 

štátna pomoc) spôsobili spolu s vyššie menovanými faktormi nielen 

stratu konkurencieschopnosti v porovnaní s okolitými krajinami, ale aj 

nezáujem o prácu v poľnohospodárstve a vyľudňovanie vidieka. 

 

Príležitosti – poľnohospodárstvo Hrozby – poľnohospodárstvo 

o V budúcnosti bude rásť záujem určitých skupín obyvateľstva o život na 

vidieku. Rast podielu práce z domu dokáže tento proces výrazne 

urýchliť. Presun ekonomicky aktívneho obyvateľstva na vidiek môže 

zvýšiť množstvo disponibilných pracovných síl na vidieku. Atraktivita 

vidieka sa bude zvyšovať aj rozvojom služieb a infraštruktúry na vidieku. 

o Rast disparity príjmov v poľnohospodárstve s inými odvetviami môže 

ohroziť rozvoj zamestnanosti v poľnohospodárstve a spôsobiť 

nedostatok kvalitnej pracovnej sily. Sprievodným javom bude 

pokračovanie vyľudňovania vidieka a odchod najmä mladých ľudí do 

miest.  
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Príležitosti – poľnohospodárstvo Hrozby – poľnohospodárstvo 

o Globálny trh s potravinami bude rásť pod vplyvom rastúcej svetovej 

populácie. Rastúci dopyt po potravinách bude príležitosťou pre rozvoj 

zamestnanosti a podnikania v poľnohospodárstve.  

o Podpora spracovania na farmách a rozvoj nových technológií na 

spracovanie, ako aj na marketing a predaj výrobkov vytvára príležitosti 

na tvorbu nových pracovných miest v spracovaní potravín. 

o Príjmy domácností na Slovensku sa budú zvyšovať. Výsledným efektom 

bude rast dopytu po kvalitných potravinách a po vidieckej turistike, kde 

sa budú vytvárať pracovné miesta. 

o Nové technológie a očakávané zmeny v komunikačných a odbytových 

možnostiach môžu podporiť rozvoj produkcie, ako aj predaja lokálnych 

potravín. Technológie uľahčia a zatraktívnia prácu v poľnohospodárstve.  

o Propagácia spotreby lokálnych potravín, ako aj zameranie 

poľnohospodárskej politiky na podporu sebestačnosti v produktoch 

rastlinnej a živočíšnej výroby môže prispieť k rozvoju zamestnanosti 

v poľnohospodárstve na Slovensku.  

o Investíciami do komplexných pozemkových úprav a spoločných 

zariadení a opatrení dokáže Slovensko sfunkčniť trh s pôdou a uľahčiť 

vznik nových a rozvoj existujúcich fariem.  

o Vhodne nastavené intervencie novej SPP EÚ dokážu podporiť 

ekologickú výrobu a produkciu bio produktov rastlinnej a živočíšnej 

výroby.  

o Nová SPP EÚ umožňuje vynakladať prostriedky na prenos poznatkov 

a inovácií, čo dokáže prispieť k rozvoju ľudského kapitálu 

a konkurencieschopnosti slovenského poľnohospodárstva. 

o Zvýšená podpora malých fariem a mladých farmárov v rámci SPP EÚ 

môže stabilizovať príjmy fariem, ako aj podporiť vznik nových malých 

fariem a prilákať mladých farmárov. 

o Vysoká koncentrácia investícií a možnosť získania množstva 

poľnohospodárskych podnikov niekoľkými investormi môže narušiť 

dokonalú konkurenciu na trhu. Dominantná pozícia niekoľkých 

podnikov môže ohrozovať produkciu a zamestnanosť v ostatných 

poľnohospodárskych podnikoch. 

o Nedostatok pracovnej sily zo zahraničia v dôsledku ekonomických 

alebo iných vládnych opatrení (pandemické opatrenia). 

o Rastúce vplyvy klimatickej zmeny a tým zhoršené podmienky na 

poľnohospodársku produkciu môžu v budúcnosti negatívne ovplyvniť 

zamestnanosť a rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku. 

o Slovensko môže negatívne ovplyvniť nezvládnutie implementácie 

moderných podporných nástrojov na cielenú a efektívnu podporu 

poľnohospodárstva.  

o Rastúca konkurencia a tlak na zvyšovanie efektívnosti na spoločnom 

európskom trhu budú rásť. Vysoký podiel podpôr na celkových 

výnosoch je dôkazom nízkej konkurencieschopnosti.  

o Zmeny poľnohospodárskych politík a pokles podpôr a podmienky ich 

čerpania na úrovni SR (problematika kofinancovania) povedú k zníženiu 

slovenskej poľnohospodárskej konkurencieschopnosti a zamestnanosti. 

o Neefektívne nastavenie poľnohospodárskych politík môže viesť 

k poklesu konkurencieschopnosti, produkcie a zamestnanosti. 

o Zamestnanosť môžu ohroziť vysoké vstupné náklady (v porovnaní 

s členskými štátmi EÚ) poľnohospodárskych prvovýrobcov do 

spracovania, distribúcie a predaja vlastných výrobkov. 

o Úpadok potravinárstva môže viesť k poklesu domácej produkcie a jej 

nahradeniu dovozmi zo zahraničia, čím sa zníži zamestnanosť aj 

v potravinárstve aj v poľnohospodárstve. 
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Príležitosti – poľnohospodárstvo Hrozby – poľnohospodárstvo 

o Nová SPP umožňuje efektívne podporiť rast poľnohospodárskej 

zamestnanosti. 

o Nové technológie a ich podpora prostredníctvom SPP dokážu riešiť 

ekologické problémy bez redukcie produkcie a zamestnanosti. 

o Rozvoj informatizácie, tvorby databáz a ich využívanie umožní 

geograficky vhodnejšie nastavenie podpôr a geografickú optimalizáciu 

výroby, čo povedie k zníženiu poklesu zamestnanosti a k zlepšeniu 

vplyvu na životné prostredie. 

o Ponuka modernej výkonnej poľnohospodárskej techniky na trhu a jej 

využívanie v úspešných poľnohospodárskych podnikoch prispieva k 

zatraktívneniu podnikania v poľnohospodárstve v očiach mladej 

populácie. 

o Vznikajú možnosti na zapojenie subjektov podnikajúcich na vidieku do 

biohospodárstva, obehového hospodárstva. 

o Nové technológie a zdieľaná ekonomika umožnia podnikanie 

v poľnohospodárstve rôznym typom podnikov a podnikateľov. 

o Rastie záujem obyvateľstva, ktoré je čoraz lepšie informované, po 

kvalitných, lokálnych, slovenských potravinách, ktoré budú aj 

z ekologického hľadiska viac preferované. 

o Ďalší rozvoj duálneho vzdelávania na stredných odborných školách 

a kariérového poradenstva v posledných ročníkoch základných škôl 

majú potenciál prilákať do poľnohospodárstva viac mladých, odborne 

zdatných ľudí.  

o Znižovanie výmery a premena poľnohospodárskej pôdy na pôdu na iné 

využitie ohrozuje dostupnosť pôdy ako základného výrobného 

prostriedku. Zamestnanosť a pracovná sila, ktorá sa viaže na vinice, 

špeciálnu rastlinnú výrobu a ovocné sady je vyššia ako zamestnanosť 

viažuca sa na obilniny a olejniny. 

o Vzdelanie mladých ľudí je predpokladom rozvoja ľudských zdrojov 

v poľnohospodárstve. Štruktúra stredného a vysokého školstva, 

nedostatočná flexibilita a zlé nastavenie zamerania študijných plánov 

a programov nedokáže reagovať na potreby sektora.  

o Nevhodne vytvorené podmienky pre mladých ľudí sú hrozbou rozvoja 

ľudských zdrojov v sektore poľnohospodárstva. Dôsledkom môže byť 

nedostatok kvalifikovaných pracovných síl a pokles záujmu 

kvalifikovaných mladých odborníkov o sektor poľnohospodárstva.   

o Nevhodne nastavené podmienky čerpania podpôr pre začínajúcich 

malých a mladých farmárov. 

o Neriešenie rozdrobenosti vlastníctva pôdy a vlastníckych a nájomných 

vzťahov z dlhodobého hľadiska tlmí podnikateľskú aktivitu z pohľadu 

dlhodobých investícií do poľnohospodárskej činnosti  na Slovensku.  

o Narušenie potravinových vertikál môže úplne ukončiť produkciu 

určitých poľnohospodárskych komodít a ich spracovanie na Slovensku.  

o Pokles biodiverzity v dôsledku existencie veľkých monokultúrnych 

parciel a neaplikovania efektívnych podporných mechanizmov na 

zabezpečenie biodiverzitných prvkov v poľnohospodárskej krajine 

môže viesť k zhoršeniu životného prostredia, ako aj zhoršeniu 

produkčných parametrov. 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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SWOT ANALÝZA VETERINÁRSTVO 

Tabuľka č. 3 SWOT analýza – veterinárstvo  

Silné stránky – veterinárstvo Slabé stránky – veterinárstvo 

o Rozpracované a legislatívne podporené programy ochrany územia pred 

nákazlivými chorobami zvierat, vrátane chorôb prenosných zo zvierat na 

ľudí. 

o Systém permanentnej kontroly kvality a zdravotnej nezávadnosti 

potravín, garantovaný štátnou veterinárnou správou. 

o Aktuálna jednotná európska legislatíva pre výkon štátneho 

veterinárneho dozoru aj privátnej veterinárnej činnosti.  

o Sieť 40 Regionálnych veterinárnych a potravinových správ, pre výkon 

činnosti na regionálnej úrovni (okresy). 

o Národné referenčné a ostatné laboratóriá, s kvalitnou analytickou 

a prístrojovou technikou, s erudovaným personálom, pre analýzu 

a rozbory, vyhodnocovanie a interpretáciu výsledkov.  

o Na vzdelávanie pracovnej sily pre veterinárnu činnosť sú špecializované 

tri stredné veterinárne odborné školy (Bratislava, Nitra, Košice) a jedna 

vysoká škola (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 

medzinárodne akreditovaná EAEVE so štatútom Approval and 

Accreditation).    

o Pretrvávajúci vysoký záujem o štúdium v programe Všeobecné 

veterinárne lekárstvo, dlhodobo presahujúci schválené limity počtu 

prijímaných študentov do prvých ročníkov. 

o V rámci vysokoškolského vzdelávania poskytovanie unikátnych 

študijných programov v oblasti veterinárnej medicíny a hygieny 

potravín. 

o Pretrvávajúci pokles počtu hospodárskych zvierat a s tým spojená nižšia 

potreba veterinárov v terénnej veterinárnej praxi a pridružených 

zamestnaniach. 

o Nižší záujem uchádzačov v spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského 

vzdelávania o štúdium v študijnom programe Hygiena potravín. 

o Dominantná prevaha žien medzi absolventami študijných programov 

Všeobecné veterinárne lekárstvo a Hygiena potravín – pretrvávajúci 

trend aj do roku 2030. Dôsledkom môže byť nedostatok veterinárov 

v terénnej veterinárnej praxi. 

o Prenikanie súkromného kapitálu do veterinárnej kuratívnej činnosti a 

vytvárania sietí veterinárnych ambulancií. 

o Neistota v zabezpečení potrebných kapitálových finančných zdrojov na 

obnovu analytických a diagnostických zariadení.  

o Nižšia úspešnosť pri získavaní projektov z medzinárodného prostredia 

vo vysokoškolských, stredoškolských, experimentálnych i diagnostických 

inštitúciách. Potrebné zaškoliť ľudské zdroje , aby dokázali implementovať 

projekty. 
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Silné stránky – veterinárstvo Slabé stránky – veterinárstvo 

o Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach pre doškoľovanie 

a postgraduálne vzdelávanie.  

o Celoživotný systém vzdelávania privátnych veterinárnych lekárov – 

semináre, kurzy, školenia, konferencie.  

 

 Príležitosti – veterinárstvo Hrozby - veterinárstvo 

o Uplatnenie aplikovateľných poznatkov z oblasti informačných 

technológií a umelej inteligencie pri monitorovaní a podpore 

produkčného zdravia hospodárskych zvierat. 

o Orientácia na preventívne programy vzniku porúch zdravia 

hospodárskych zvierat, v súlade so zásadou – efektívnejšie je chorobe 

predchádzať ako ju liečiť. 

o Skvalitnenie terapeutickej činnosti, vybavením ambulancií špičkovými 

diagnostickými prístrojmi (tomografia, magnetická rezonancia, ...). 

o Orientácia absolventov veterinárneho štúdia na terapiu spoločenských 

zvierat. Problém s nedostatkom veterinárnych lekárov pre terénnu prax 

pri veľkých hospodárskych zvieratách.  

o Zo strany chovateľov snaha o suplovanie veterinárnej činnosti a 

veterinárnych úkonov vlastným neoprávneným personálom. 

o Vplyv politických rozhodnutí zasahujúcich do štátneho veterinárneho 

dozoru, redukcia počtu zamestnancov v štátnom sektore, nerešpektujúc 

nárast úloh a kompetencií vo veterinárnej službe na základe nových 

nariadení EÚ. 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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SWOT ANALÝZA RYBOLOV 

Tabuľka č. 4 SWOT analýza – rybolov 

Silné stránky – rybolov Slabé stránky – rybolov 

o Vhodné prírodné podmienky pre rozvoj akvakultúry. 

o Existencia funkčných produkčných rybochovných zariadení a rybníkov. 

o Kvalita produktov – podpora ekologických produktov a chovov je 

predpokladom pre vyššiu pridanú hodnotu produktu a tým priestorom 

pre lepšie ohodnotenie zamestnancov. 

o Používanie chovateľského materiálu (násad) zo sledovaných chovov. 

o Malopredaj čerstvých produktov priamo na farme v živom a/alebo 

upravenom stave – vďaka legislatívnej úprave sa rozšírili možnosti pre 

farmárov finalizovať produkciu z ich fariem konečnému spotrebiteľovi 

– zatraktívňovanie farmárčenia.  

o Produkcia násad, odbyt vyprodukovaných rýb na zarybnenie voľných 

vôd.    

o Dostatok spracovateľských kapacít spĺňajúcich súčasné normy EÚ – 

možnosť rozvoja chovu rýb a tým pádom aj ľudských zdrojov. 

o Mimoprodukčné využitie rybochovných zariadení – funkcie vykonávané 

vo verejnom záujme, možnosť vytvorenia nových pracovných miest, 

podpora sociálneho poľnohospodárstva a pod.  

o Produkcia rýb v rybníkoch, odchovných zariadeniach s trvalo 

udržateľnou výrobou zdravých potravín a podporou biodiverzity 

krajiny. 

o Bezplatné užívanie vôd – možnosť rozšírenia hospodárskeho chovu rýb. 

o Nedostatočná propagácia produktov akvakultúry – v dôsledku slabého 

záujmu o celoživotné vzdelávanie môže dôjsť k spomaleniu rozvoja 

sektora predovšetkým v oblasti inovácií a záujmu o sektor ako taký. 

o Nízka spotreba rýb – k rozvoju potreby ľudských zdrojov pre tento sektor 

je nevyhnutná osveta, propagácia domácich výrobcov v množstve 

konzumovaných rýb. 

o Zmenšovanie produkčných plôch zameraných na chov rýb. 

o Nedostatočná príprava zo strany štátu na čerpanie financií  v Operačnom 

programe Rybné hospodárstvo, ktorý  predstavuje pomoc z Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu na roky 2014 – 2020. 

o Nedostatočná podpora a doceňovanie vzdelávacích aktivít v odbore 

rybárstvo – nedostatočná znalosť a zručnosť na najnižších stupňoch 

výroby v akvakultúre a starostlivosti o vodné toky môže viesť 

k nesprávnym rozhodnutiam a nekompetentným krokom a ohroziť tak 

ďalšie fungovanie. 

o Sezónnosť produkcie. 

o Obmedzovanie chovu rýb v chránených oblastiach Natura 2000. 

o Veľmi slabá spolupráca s vedecko-výskumnými organizáciami 

a univerzitami. 

o Úzky sortiment výrobkov. 

o Absencia právnej normy, ktorá by stimulovala sektor akvakultúry a 

zabezpečila jeho optimálny rozvoj. 
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Silné stránky – rybolov Slabé stránky – rybolov 

o Vysoký podiel fyzickej práce – nedostatočný podiel inovácií 

a mechanizačných prostriedkov spôsobuje v akvakultúre vysoký podiel 

fyzickej práce. To má za následok nezáujem o túto prácu, nízku 

produktivitu a následne vysoké náklady. 

o Neexistencia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti akvakultúry – na 

dosiahnutie vyššej efektivity produkcie rýb je potrebné v súčinnosti 

s novými investíciami podporovať aj zavádzanie najnovších výsledkov 

z aplikovaného výskumu. Je to jedna z ciest ako eliminovať silný vplyv 

konkurencie z okolitých krajín. 

o Absencia organizácií výrobcov v sektore akvakultúry. 

 

Príležitosti – rybolov Hrozby – rybolov 

o Zavádzanie inovatívnych metód v akvakultúre. 

o Slovenská ryba – domáca potravina (Značka kvality SK) – rozšírenie 

ponuky a dostupnosti výrobkov sladkovodných rýb pre domácich 

konzumentov a tým zvýšenie dopytu po týchto produktoch môže otvoriť 

cestu pre výrobcov. 

o Budovanie nových produkčných zariadení alebo rybníkov.  

o Vstup na nové trhy – odbyt prinesie viac pracovných príležitostí. 

o Zdravá potravina – zvýšenie popularity rýb ako zdravej potraviny zvyšuje 

odbyt – viac pracovných príležitostí. 

o Rozšírenie realizácie malopredaja čerstvých produktov priamo na 

farme v živom a/alebo upravenom stave – podpora malých podnikov – 

zvýšenie odbytu a podpora pracovných príležitostí. 

o Zavádzanie nových, resp. netradičných akvakultúrnych druhov a rybích 

výrobkov – rozšírenie sortimentu ponúkaných rybích produktov, a tým 

o Rozšírenie a zvyšovanie škôd spôsobených chránenými rybožravými 

predátormi – výrazný negatívny vplyv vtákov ako kormorán a volavka 

stále nie je kvantifikovaný, aj keď sú známe prípady devastácie celých 

obsádok rybníkov, čo má priamy vplyv na zamestnancov týchto zariadení. 

o Nedostatočná podpora vedy a výskumu v oblasti akvakultúry – 

momentálne neexistuje domáci výskum ako podporný nástroj na rozvoj 

akvakultúry. Bez výskumného pracoviska s jasne stanovenými cieľmi 

v rámci rozvoja slovenskej akvakultúry je kvalitatívny posun nemožný. 

o Tlak iných odvetví hospodárstva na alternatívne využívanie vôd. 

o Nesystematická a podhodnotená štátna pomoc – neexistuje 

systematický nástroj podpory sektora v dlhodobejšej perspektíve a tým 

pádom je rozvoj sektora obmedzený . 

o Zavlečenie nových a rozširovanie známych ochorení. 

o Cenová konkurencia dovážaných produktov rybolovu a akvakultúry – 

pre domácich producentov predstavuje lacný import produktov rybolovu 
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Príležitosti – rybolov Hrozby – rybolov 

zvýšenie spotreby rýb na obyvateľa – odbyt prinesie viac pracovných 

príležitostí. 

o Zriadenie rozmnožovacieho chovu – stanice pre pstruha dúhového 

a kapra rybničného. 

o Možnosť diverzifikácie produkcie a ostatných činností na farmách. 

o Propagácia produktov akvakultúry – zvýšenie spotreby rýb na obyvateľa 

– odbyt prinesie viac pracovných príležitostí. 

o Výstavba, zriaďovanie nových rybničných plôch v súlade s priestorovým 

plánovaním. 

o Možnosť využívania prostriedkov v rámci Európskeho fondu pre 

námorné a rybné hospodárstvo. 

a akvakultúry vážne ohrozenie, keďže nedokážu čeliť ich cenovej 

konkurencii, čo môže byť pre mnohé podniky likvidačné. 

o Absentujúca šľachtiteľská práca a ochrana genofondu pôvodných druhov 

rýb. 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Podrobnejšie SWOT analýzy vrátane analytických textov sú uvedená v Prílohe č. 4. 
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1.3 Predpokladané vývojové tendencie v sektore do roku 2030 s dosahom na 

ľudské zdroje 

1.3.1 Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov 

Celková dodatočná potreba ľudských zdrojov z pohľadu sektorových zamestnaní v sektore bude 

v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 10,4 tisíc osôb, to je 21 % súčasného počtu pracujúcich. 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe 

dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 

83 % (približne 1 700 pracovných príležitostí ročne). Iba 17 % z tejto potreby vznikne ako dôsledok 

ekonomickej expanzie (400 pracovných príležitostí ročne).   

V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce 15,2 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl 

(Schéma č. 5), ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon 

zamestnaní v tomto sektore a nebudú pokračovať v štúdiu. Približne 55 % z prichádzajúcich 

absolventov budú tvoriť absolventi stredných škôl, podiel absolventov vysokých škôl bude na úrovni 

45 %. V dlhšom horizonte, v nasledujúcich 10 rokoch sa očakáva nárast počtu stredoškolských 

absolventov.  

Schéma č. 5 Príchod absolventov na trh práce 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava26 

 
26 Zdrojom je prognostický model absolventov prichádzajúcich na trh práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. 

Absolventov nie je možné jednoznačne priradiť podľa divízií ekonomických činností, preto sú identifikovaní 
podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou.  
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V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa očakáva do roku 2025 nedostatok 

absolventov na úrovni približne 10 tisíc osôb. Pracovné miesta neobsadené absolventmi s príslušným 

odvetvovým vzdelaním budú obsadzované ľuďmi z iných odvetví a zo zahraničia.  

V Tabuľke č. 5 sú uvedené odbory vzdelania, z ktorých najviac absolventov sa uplatňuje mimo sektora 

(stĺpec Podiel absolventov pracujúcich v sektore v roku 2020 z celkového počtu absolventov odboru). 

V prvom kroku boli vyselektované odbory vzdelania s najnižším uplatnením v sektore a následne z nich 

boli vybrané odbory s najvyšším počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce v najbližších 5 

rokoch. 

Tabuľka č. 5 Odbory vzdelania, z ktorých najviac absolventov sa uplatňuje mimo sektor 

Kód a názov 
odboru 

vzdelania 
Stupeň vzdelania 

Počet 
žiakov/študentov  

v odbore v 
školskom roku 

2020/2021 

Počet 
absolventov 

prichádzajúcich  
na trh práce v 

SR  
v rokoch  

2021 - 2025 

Podiel 
absolventov 
pracujúcich  
v sektore v 
roku 2020 

z celkového 
počtu 

absolventov 
odboru 

Podiel 
zamestnaných  

s absolvovaným 
odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 

2020 

6323 Hotelová 
akadémia 

úplné stredné 
odborné vzdelanie 
(štúdium na 
strednej odbornej 
škole ukončené 
maturitou; bývalé 
SOU) 

7 100 4 408 - 4 608 0,2% 0,0% 

2675 
Elektrotechnika – 
elektrické stroje 
a prístroje 

úplné stredné 
odborné vzdelanie 
(štúdium na 
strednej odbornej 
škole ukončené 
maturitou) 

4 745 2 577 - 2 777 0,3% 0,5% 

6284 Ekonomika 
a manažment 
podniku 

druhý stupeň 
vysokoškolského 
štúdia – 
magisterské, 
inžinierske a 
doktorské 

1 744 3 417 - 3 617 0,5% 0,7% 

6421 Spoločné 
stravovanie 

úplné stredné 
odborné vzdelanie 
(štúdium na 
strednej odbornej 
škole ukončené 
maturitou; bývalé 
SOU) 

882 2 504 - 2 704 0,7% 0,6% 

2697 Mechanik 
elektrotechnik 

úplné stredné 
odborné vzdelanie 
(štúdium na 
strednej odbornej 
škole ukončené 

4 310 3 949 - 4 149 0,7% 0,8% 
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Kód a názov 
odboru 

vzdelania 
Stupeň vzdelania 

Počet 
žiakov/študentov  

v odbore v 
školskom roku 

2020/2021 

Počet 
absolventov 

prichádzajúcich  
na trh práce v 

SR  
v rokoch  

2021 - 2025 

Podiel 
absolventov 
pracujúcich  
v sektore v 
roku 2020 

z celkového 
počtu 

absolventov 
odboru 

Podiel 
zamestnaných  

s absolvovaným 
odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 

2020 

maturitou; bývalé 
SOU) 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava 

Najväčšie úbytky počtu zamestnancov sa v tomto sektore prejavili v zamestnaniach z hlavných tried 

zamestnaní 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve a 3 Technici a 

odborní pracovníci. 

Najväčší nárast počtu zamestnancov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

zaznamenávajú nízkokvalifikované zamestnania. V zamestnaní 8341002 Traktorista 

(poľnohospodárstvo) bol za posledných 7 rokov zaznamenaný nárast o 21 %, resp. o 1,8 tisíc osôb. 

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov patrí medzi sektory s priemerným potenciálom 

automatizácie. V najbližších 20tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť 

približne 60 – 70 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak to 

premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, substituovaných by mohlo byť takmer 30 tisíc 

zamestnancov. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %), ide o pomerne 

vysoký podiel. 

Pri analýze potenciálu automatizácie vnútropodnikových procesov v dôsledku technologického 

pokroku (robotizácia, umelá inteligencia, digitalizácia a pod.) je potrebné vždy mať na pamäti aj 

základné ekonomické zákony. To, že nejaká časť procesu môže byť nahradená technológiou ešte 

neznamená, že aj bude. Podnik sa aj v čase technologického pokroku rozhoduje na základe zisku – 

pokiaľ náklady na technológiu sú vyššie ako náklady na ľudskú prácu, tak pre podnik nemusí byť 

implementácia technológie rentabilná. Kapitálová investícia je totiž často investíciou s dlhodobou 

návratnosťou a pre podniky tak vždy nesie aj určitú dávku rizika. Pokiaľ podniky začnú implementovať 

technológie substituujúce ľudskú prácu vo väčšom rozsahu a súčasne nebude vytváraný dopyt 

po týchto pracovníkoch inde (v hospodárstve SR), tak bude súčasne klesať mzda, za ktorú sú tieto 
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osoby ochotné pracovať. To vyústi do opätovného spomalenia zavádzania nových technológií, keďže 

ľudská práca sa stane pre podnik rentabilnejšou ako bola pred implementáciou technológií. Tento 

prirodzený trhový princíp a zisková motivácia podnikov bude v skutočnosti brániť tomu, aby 

automatizácia a robotizácia mali extrémny nárazový vplyv na trh práce a zamestnancov.  

Grafy č. 12 poukazujú na ohrozenie zamestnancov a zamestnaní technológiami.  

Graf č. 12 Predpokladané ohrozenie činností zamestnancov strojmi 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava27 

Najviac zamestnancov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov malo v roku 2020 

vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia (úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium 

na strednej odbornej škole ukončené maturitou)). V školskom roku 2020/2021 v tomto odbore 

študovalo 10 642 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2021 – 2025 na trh práce celkovo 

4 527 – 5 527 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 1 % absolventov 

sa uplatňuje v spoločnostiach sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Druhým 

najpočetnejším odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 4210 Agropodnikanie 

(úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)). V 

 
27 Zdrojom je model spoločnosti TREXIMA Bratislava priraďujúci každému zamestnaniu podiel pracovných 

činností, ktoré môžu byť nahradené technológiami v horizonte do roku 2030. Tieto údaje sú prepojené s 
údajmi ISCP (MPSVR SR) 1-04 a dopočítané podľa konceptu ESA2010. Finálny podiel činností potenciálne 
nahraditeľných technológiami je určený pri každom zamestnaní na základe počtu zamestnancov v danom 
zamestnaní a podielu činností, ktoré môžu byť nahradené technológiami (vychádzajúc z odhadov vplyvu 
automatizácie na pracovné procesy, ktoré urobil Oxford na jednotlivé zamestnania). Počet zamestnancov je 
informatívny údaj vyjadrujúci proporčne o koľko zamestnancov sa jedná. Je však potrebné uvedomiť si, že ak 
časť procesov môže byť nahradená strojmi pri danom zamestnancovi, tak to ešte nemusí znamenať, že 
spoločnosť zamestnanca prepustí.  
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období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce celkovo 852 – 952 absolventov denného štúdia z tohto 

odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 7 % z nich sa uplatní v tomto sektore. 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa 

v najbližších 5 rokoch očakáva v zamestnaní 8341002 Traktorista (poľnohospodárstvo), ktoré je 

špecifickým zamestnaním pre tento sektor. Zároveň sa očakáva, že dôjde k zlúčeniu tohto zamestnania 

s ďalšími špecifickým zamestnaniami sektora (Kombajnista, Operátor poľnohospodárskeho stroja 

a zariadenia). Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bude do roku 2025 dodatočne 

potrebovať približne 1 902 – 2 102 osôb v tomto zamestnaní, 75,3 % pracovných príležitostí vznikne v 

dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým 

do starobného dôchodku. Spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní, vysoká dodatočná potreba 

sa očakáva v zamestnaní 6121001 Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz, a to 870 – 970 osôb. 

Celkovo v SR v tomto zamestnaní bude dodatočne potrebných 884 – 984 osôb.  

Najviac, približne 5,9 tis. osôb v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bude potrebných 

v zhluku zamestnaní POĽNOHOSPODÁRSTVO A AGROPODNIKANIE (SŠ). Popritom do roku 2025 príde 

na trh práce približne 1,8 tis. absolventov, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich 

odborov vzdelania vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. 

Z absolventov prichádzajúcich na trh práce, sa v sektore uplatňuje približne 6 %, v sektore sa tak 

do roku 2025 v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov. 

Ďalšie dáta k sektoru sú uvedené v Prílohe č. 5. 

1.3.2 Zmeny spôsobené pandémiou  

Vlády jednotlivých štátov bojovali nielen so zdravotne-bezpečnostnými následkami pandémie, ale tiež 

s negatívnymi ekonomickými vplyvmi. Výrazným ekonomickým vplyvom pandémie je razantný nárast 

verejného dlhu v dôsledku poklesu HDP a vládnych opatrení na záchranu najviac postihnutých. 

Negatívny vplyv pandémie sa napríklad prejavil zvýšenou mierou evidovanej nezamestnanosti o 2,82 

p. b. (pri porovnaní február 2019 – marec 2021)28. Zvýšil sa i počet evidovaných nezamestnaných 

s posledným zamestnaním v poľnohospodárstve, naopak znížil sa počet pracujúcich na kratší pracovný 

 
28 www.upsvr.gov.sk 
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čas, samozamestnaných osôb, obmedzilo sa zamestnávanie cudzincov z tretích krajín29 a pod. Sezónne 

narušenia toku pracovnej sily, spolu s „lockdownami“ spôsobujúcimi silný tlak na mzdy, predstavujú 

pre tento sektor značné riziko.  

Pandémia urýchlila digitalizáciu a aplikáciu moderných technológií. Pandémia COVID-19 vytvára, ako 

každá kríza, i možnosti pre zmeny. Do istej miery môže pandémia pôsobiť ako katalyzátor zmien rozvoja 

poľnohospodárstva a „veľký urýchľovač zmien“, ktorý ukázal silné, ale aj slabé stránky sektora.  

Jedným z nástrojov, ktoré tlmia ekonomické následky pandémie a zároveň neutralizujú riziko 

podnikania v poľnohospodárstve je diverzifikácia podnikateľských aktivít. Diverzifikácia zvyšuje 

stabilitu miestnych ekonomík a pomáha neutralizovať vplyvy rôznych druhov ekonomických šokov. 

Podnikové diverzifikačné aktivity obsahujú všetky poľnohospodárske a nepoľnohospodárske činnosti, 

ktoré sa uskutočňujú mimo poľnohospodárskych kľúčových aktivít. Patria sem i aktivity spadajúce pod 

sociálne poľnohospodárstvo. 

Dlhé výrobné reťazce, ktoré výrobný proces členia medzi množstvo krajín, umožnili nadnárodným 

korporáciám využívať cenové rozdiely medzi jednotlivými štátmi. Pandémia však ukázala, že práve tieto 

reťazce sú veľmi zraniteľné. Vzhľadom k silne globalizovanej agrárnej ekonomike je súčasná 

pandemická kríza a následné karanténne opatrenia ideálnou príležitosťou k posilneniu lokálnej 

ekonomiky (zvýšenie výroby a spotreby lokálnych produktov a služieb). Na Slovensku sa teraz ukazujú 

omyly príliš jednostranného presadzovania otvorenej ekonomiky. Lokálny produkt charakterizuje 

určitú kultúru, tradíciu a špecifikum regiónu, pričom tieto výrobky sú chránené logom, zemepisným 

označením. Spotrebiteľ by si mal uvedomiť, že kúpou domácich produktov podporí nielen svoje 

zdravie, ale aj zamestnanosť, domácu ekonomiku a v neposlednom rade i životné prostredie.  

Stravovacie návyky sa menia. Znižuje sa spotreba mäsa, zvyšuje sa spotreba rastlinných potravín. Dopyt 

po rastlinných alternatívach k mäsovým výrobkom v západnom svete počas pandémie výrazne 

vzrástol. Priemyselná a intenzívna živočíšna výroba stále ešte vytláča udržateľné praktiky chovu zvierat.  

Z dôvodu zmeny dopytu boli výrobcovia potravín nútení zmeniť svoju obchodnú stratégiu. 

Marketingové stratégie maloobchodníkov je potrebné prispôsobiť meniacim sa potrebám 

spotrebiteľov – napríklad väčším dôrazom na predaj cez internet.  

 
29 ŠÚ SR Datacube 
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Intenzívne poľnohospodárstvo bolo dlho podporované verejnými politikami a stimulmi, aktuálna 

situácia smeruje k zvráteniu tohto trendu.  Táto politika však viedla k nízkej cene potravín (napríklad 

podľa dát EÚ v roku 2019 bolo priemerné percento výdavkov domácnosti v SR na potraviny a nealko 

nápoje 18,1 %, pričom priemer EÚ je 12,2 %) a je otázne, či budú občania ochotní akceptovať nižšie 

uvádzané zmeny, ak stúpne cena potravín (v niektorých prípadoch rádovo o desiatky percent).30   

Súčasná situácia okolo vírusu COVID-19 ukázala dôležitosť lokálnej produkcie potravín, 

neformálnych sietí domácej produkcie, alternatívnej produkcie potravín, a pod. K typickým 

charakteristikám alternatívnych potravinových systémov (sietí) patrí skracovanie vzdialeností medzi 

výrobcom a spotrebiteľom potravín, a to nielen geograficky, ale i sociálne. Spotrebiteľ je tak oproti 

konvenčnému potravinovému systému aktívnejší a informovanejší. Zaujíma sa o kvalitu výrobku, ako 

aj o environmentálne, sociálne a etické súvislosti výrobného procesu. V západnej Európe sa hovorí o 

koncepte rôznorodých (diverzifikovaných) ekonomík, ktorý sa na tieto alternatívne činnosti nepozerá 

ako na marginálne, reziduálne alebo doplnkové, ale ako na významovo rovnocenné produkčné aktivity. 

Realizácia týchto aktivít povedie v praxi k príklonu k lokálnym politikám na úkor globálnych politík. 

Pandémia narušila aj procesy naprieč všetkými segmentmi agropotravinárskeho priemyslu. Možno 

povedať, že tieto narušenia zmenili „pravidlá hry“ Poľnohospodári prichádzali častejšie do priameho 

kontaktu so spotrebiteľmi, maloobchodníci museli rýchlo zlepšiť svoju kapacitu online objednávok.  

Ako už bolo naznačené, bude potrebné orientovať sa na lokálne produkty a ekonomiky 

prostredníctvom podpory krátkych potravinových reťazcov a regionálnych trhov (rozširovanie 

farmárskych trhov, tržníc, špecializovaných maloobchodných predajní s poľnohospodárskymi 

komoditami). Pre Slovenskú republiku predstavuje aktuálne riziko (napríklad počas pandémie) fakt, že 

90 % potravín sa predáva prostredníctvom piatich obchodných reťazcov, ktoré predávajú hlavne 

dovozové potraviny (zastúpenie potravín s domicilom SR je na úrovni 40 %). 

Vzdelávanie zamestnancov, špecificky v digitálnych zručnostiach, je nevyhnutné aj v čase koronakrízy. 

Potvrdilo sa, že digitálne zručnosti sú nevyhnutnou súčasťou celoživotného vzdelávania. V tomto 

smere je potrebné nevnímať vzdelávanie zamestnanca ako náklad. Tvorcovia politík by si mali 

uvedomiť, že jediný zdroj dlhodobého udržateľného rastu je zvýšenie produktivity pracovníkov. 

 
30 Economic and Food Security Impacts of Agricultural Input Reduction Under the European Union Green Deal’s 

Farm to Fork and Biodiversity Strategies, dostupné na https://www.ers.usda.gov/publications/pub-
details/?pubid=99740 
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Samotná Spoločná poľnohospodárska politika nie je dostatočne pripravená alebo vybavená na krízu 

tohto rozsahu a je potrebné preskúmať možnosti podpôr mimo jej rámca. 

Všetky nové opatrenia a ciele, ktoré z post-covidovej stratégie vyplývajú, musia vychádzať z 

dopadových štúdií a vedeckých faktov podložených analýzami a výskumami. Je nutné pomenovať 

riziká, ktoré prichádzajú s náhradou domácej výroby ekologicky neudržateľným dovozom, čím sa strata 

biodiverzity môže preniesť na tretie krajiny. 

Plán obnovy 

Obsah národného plánu obnovy a odolnosti členskej krajiny určuje smer pre strednodobé a dlhodobé 

verejné reformné a finančné intervencie. Reformy a investície v pláne obnovy majú prispieť k 

strategickej autonómii a bezpečnosti EÚ. Medzi faktory strategickej autonómie a bezpečnosti patrí aj 

potravinová bezpečnosť – ako jedna z priorít Európskej komisie.   

Obsah tohto dokumentu je preto dôležitým signálom, či vláda konkrétne odvetvie považuje za 

významné z hľadiska potrebnej obnovy a budovania odolnosti, pričom výška finančnej alokácie je 

druhoradá. Nezaradenie agropotravinárstva do plánu obnovy preto deklaruje, že súčasná vláda 

nepovažuje sektor za strategický a za súčasť odolnosti krajiny – a to aj napriek klimatickej kríze a 

koronakríze. Na Slovensku nebolo poľnohospodárstvo a potravinárstvo podporené zvláštnou 

pandemickou podporou a následky pandémie sa v sektore nebudú riešiť ani prostredníctvom plánu 

obnovy, teda finančných prostriedkov primárne na to vyčlenených. 

Plány obnovy iných členských krajín agropotravinárstvo zahŕňajú, keďže v iných európskych krajinách 

patrí medzi národné priority. Zdroje z plánu obnovy sú tak faktorom ďalšieho prehĺbenia nerovnováhy 

na jednotnom trhu – spolu s rozdielnou štátnou pomocou a zaostávaním konvergencie v rámci SPP.  

Slovenský agropotravinársky sektor vykazuje značnú produkčnú medzeru. Produkcia slovenského 

potravinárstva na obyvateľa je najnižšia v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ. Slovensko nevyužíva 

produkčný potenciál krajiny ani z dvoch tretín. Zvýšenie produkčnej výkonnosti slovenského 

poľnohospodárstva a potravinárstva by malo byť v hierarchii národných priorít na poprednom mieste.  

Navyše, Slovensko je výrazne vidieckou krajinou. Plán obnovy sa však vidieku venuje len veľmi 

okrajovo. V zásade neadresuje špecifické problémy vidieka (vysoká nezamestnanosť, nízka príjmová 
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úroveň), ktoré sa následkom koronakrízy ešte prehĺbia – zvlášť v najzaostalejších regiónoch. 

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo majú rozhodujúci význam pre rozvoj nemestských regiónov. Sú 

hlavnými odvetviami pre rozvoj podnikania na vidieku s cieľom vytvárať pracovné miesta, generovať 

produkciu a pridanú hodnotu. 

1.3.3  Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj 

Klimatická zmena má na poľnohospodárstvo negatívny vplyv, ktorý sa bude v budúcnosti ešte 

zhoršovať, ak nenastane podstatná zmena v boji proti klimatickej zmene. Klimatická zmena pre 

poľnohospodárov znamená zhoršovanie počasia a jeho väčšiu nepredvídateľnosť, rozširovanie chorôb 

a škodcov, pokles biodiverzity. To vytvorí v budúcnosti tlak na zmenu produkčných metód a rozvoj 

ekologického poľnohospodárstva, trvalých porastov, integrovanej ochrany rastlín,  

biopalív a biorafinérií, ale aj na prispôsobenie sa dopytu spotrebiteľov prostredníctvom krátkych 

dodávateľských reťazcov a ponuky potravín pre environmentálne zodpovedných spotrebiteľov.   

Ekologické poľnohospodárstvo v akejkoľvek podobe bude v budúcnosti bežné. High-tech prístupy, ako 

napríklad precízne poľnohospodárstvo, budú existovať súčasne alebo sa budú kombinovať s inými 

prístupmi, ako je agroekológia a permakultúra. Popri teplotných extrémoch bude hlavným problémom 

zdravie pôdy a zásobovanie vodou. Poľnohospodárstvo bude súčasťou cirkulárnej ekonomiky, v ktorej 

sa odpad, ak sa mu nedá vyhnúť, považuje za zdroj. Súčasťou portfólia poľnohospodárov budú nové 

typy využívania pôdy, ako napríklad ukladanie uhlíka. 

Cirkulárna ekonomika môže priniesť pozitívny čistý účinok na vytváranie pracovných miest za 

predpokladu, že pracovníci získajú požadované zručnosti.  

Podľa Envirostratégie 2030 sa vláda SR zaviazala zvýšiť podiel výmery ekologického poľnohospodárstva 

na 12,5 % poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje 250 000 ha. Taktiež lokálna produkcia na Slovensku 

má pozitívnejší vplyv na globálne životné prostredie ako dovoz hotových výrobkov z obrovských 

vzdialeností.  

Z hľadiska environmentálnych cieľov potrebuje Slovensko zvýšiť biodiverzitu, riešiť vodnú a veternú 

eróziu, udržať klesajúci trend produkcie amoniaku z poľnohospodárstva a naďalej ochraňovať vodné 

zdroje pred znečistením poľnohospodárskou výrobou.  
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Významný vplyv na spotrebu vody v poľnohospodárstve majú hlavne zastaralé závlahové systémy. Ich 

dobudovanie môže síce zvýšiť spotrebu vody v poľnohospodárstve, ale aj skvalitniť rastlinnú 

a živočíšnu výrobu. Popri budovaní závlah bude nevyhnutná podpora zadržiavania vody v krajine, 

najmä prostredníctvom revitalizácie neudržiavaných odvodňovacích kanálov v majetku štátu a zmena 

ich funkcie na kombinovanú – v čase nedostatku zrážok zadržiavanie vody v krajine a v čase 

nadmerných zrážok jej odvádzanie. 

Vodná erózia je najzávažnejším problémom degradácie poľnohospodárskej pôdy v SR. Erózia pôdy 

spôsobuje odnos pôdnych častíc, degradáciu úrodných vlastností pôdy, úbytok organickej hmoty a živín 

a zhoršovanie pôdnej štruktúry. Z celkovej výmery poľnohospodárskych pôd je účinkami vodnej erózie 

vyššou intenzitou na Slovensku ohrozených 6,8 % pôd.  

Poľnohospodárstvo je najväčším producentom amoniaku zo všetkých odvetví, ale jeho produkcia 

v priebehu rokov postupne klesá. Na znižujúce sa množstvo emisií má vplyv aj dlhodobo klesajúci počet 

hospodárskych zvierat a s ním súvisiaci pokles produkcie a využívania organických hnojív. Celkové 

emisie amoniaku vyprodukované v rámci poľnohospodárstva zahŕňajú objem vyprodukovaného 

amoniaku zo živočíšnej výroby a používania priemyselných a organických hnojív v rámci rastlinnej 

výroby. Celkový podiel amoniaku vyprodukovaný zo živočíšnej výroby na Slovensku bol 33,9 %, 

amoniak emitovaný z poľnohospodárstva sa na národnom súčte NH3 podieľa majoritným podielom 

92,8 %31. 

1.3.4 Reakcia vzdelávacieho systému na inovácie 

Stredné školy 

Demografická krivka ľudských zdrojov v sledovanom prognózovanom období je v počtoch 

nastupujúcich žiakov do stredných škôl a na vysoké školy vyrovnaná. Všetky ročníky sa početne 

pohybujú v intervale 54 000 až 56 000. Počet absolventov poľnohospodárskych odborov bude 

korelovať s aktuálnou ponukou odborných škôl a konkurenčnými podmienkami na trhu práce 

v porovnaní s iným sektormi hospodárstva. 

 
31 Zelená správa 2020, dostupné na https://www.mpsr.sk/zelena-sprava-2020/122---16206 
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Prehodnotenie potrieb spoločnosti, spolu s prehodnotením hodnotového systému v  agropodnikaní, 

prinesie vytvorenie nových špecializácií a to nielen v produkcii potravín, ale aj nepotravinových služieb 

agrosektora. Nové ekologické a humánne normy, napríklad v chove hydiny, spôsobia rýchly prechod 

od priemyselného chovu k chovom polointenzívnym (nahradzujúcim klietkové veľkochovy). V chove 

hospodárskych zvierat je badať presun z chovu kombinovaných plemien k chovu plemien 

jednostrannej mliekovej a výkrmovej úžitkovosti. V týchto špecializáciách je potrebné významne 

zmeniť profil absolventa smerom k novým zručnostiam a hodnotám produkcie. Z hľadiska využitia a 

budovania akvakultúr je predpoklad vytvárania nových pracovných miest v chove rýb. Účelná 

manipulácia s vodou v krajine, spolu s realizáciou ostatných prvkov krajinotvorby, prinesie v 

poľnohospodárstve tvorbu nových pracovných miest. K novým profesiám s určitosťou pribudne chov 

včiel a hmyzu. Táto odbornosť sa významne rozvíja a podporuje vo všetkých okolitých vyspelých 

krajinách a je príkladom inovatívneho smerovania produkcie v agrosektore.  

Inovačná prestavba služieb v sektore smerom k nepotravinovej poľnohospodárskej produkcii sa prejaví 

v prognózovanom období v potrebe zvýšenia počtu ľudských zdrojov. Rozvoj chovu spoločenských 

zvierat vytvára potrebu odbornosti veterinárneho lekárstva rozličných stupňov vzdelania. Služby pri 

ošetrovaní spoločenských zvierat sú ďalším významným podnetom pre trh práce. Výroba krmív pre 

spoločenské zvieratá a ich distribúcia je potenciálne najdynamickejšie sa rozvíjajúci odbor spracovania 

poľnohospodárskej produkcie. Služby animoterapie, hipoterapie a canisterapie sa stávajú 

v sledovanom období prirodzenou súčasťou potrieb značnej časti populácie. Ponuka pracovných miest 

týchto odborností v prognózovanom období bude značne prevyšovať ponuku absolventov na trhu. 

Z uvedených dát a prognóz je zrejmé, že tradičné všeobecné agropodnikateľské vzdelanie nepostačuje 

konkrétnym profilom absolventov, požadovaných trhom práce. Vysoká špecializácia odborností 

a špecifík profesií si vyžaduje profiláciu odborov na konkrétny typ služby pre zákazníka. 

Pre zachovanie kvalitných ľudských zdrojov v sektore je nutné, aby absolventi stredných odborných 

škôl mali po skončení štúdia dostatočnú preukázateľnú prax. Všetky sektorovo relevantné stredné 

školy by tak mali mať vytvorené dostatočné podmienky na to, aby študentom poskytli podmienky na 

absolvovanie takejto odbornej terénnej praxe. Ak škola nemá vlastné možnosti, takáto prax by mala 

prebehnúť v spolupráci s poľnohospodárskymi podnikmi. Preferovanou možnosťou je zapojenie sa 

škôl, študentov a zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania. 
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Vysoké školy 

V oblasti poľnohospodárstva zamestnávatelia požadujú od vysokoškolských absolventov ovládanie 

praktických zručností a preto je potrebné zmeniť nastavenie univerzitného vzdelávania a orientovať ho 

viac na prax. Tu treba pripomenúť, že z hľadiska progresu a možných inovácií v poľnohospodárskom 

a potravinárskom sektore je potrebné klásť dôraz na tvorivé a invenčné myslenie študentov, nakoľko 

požiadavku nových pozícií a zamestnaní nie je možné vopred odhadnúť a predpovedať.  

Rozvoj univerzitného vzdelávania pre potreby poľnohospodárskeho sektora limituje silne 

poddimenzované financovanie vzdelávania a výskumu. Pociťujeme nezáujem rezortných ministerstiev 

o cielene orientovaný výskum a vzdelávanie. Dotácia zo štátneho rozpočtu pokrýva len základné platy 

a neumožňuje tvoriť rezervu na budovanie laboratórií a obnovu technického a IKT vybavenia učební. 

Akreditačné procesy na vysokých školách sú nepružné, pri získaní akreditácie na študijné programy sú 

následné inovácie, resp. úpravy komplikované a administratívne náročné. 

Pre zachovanie kvalitných ľudských zdrojov v sektore je nutné, aby absolventi vysokých škôl mali po 

skončení štúdia dostatočnú preukázateľnú prax. Všetky sektorovo relevantné vysoké školy by tak mali 

mať vytvorené dostatočné podmienky na to, aby študentom poskytli podmienky na absolvovanie 

takejto odbornej terénnej praxe. Ak škola nemá vlastné možnosti, takáto prax by mala prebehnúť 

v spolupráci s poľnohospodárskymi podnikmi.  

1.3.5  Inovácie 

Rozvoj sektora, aspekt inovácií 

Budúce perspektívy rozvoja poľnohospodárstva a agrárnej zamestnanosti budú predovšetkým závisieť 

od zvýšenia inovačnej výkonnosti rezortu, intenzity modernizácie odvetvia a skvalitňovania ľudského 

kapitálu. Stále viac bude dochádzať k znižovaniu podielu nízko kvalifikovaných zamestnancov úmerne 

k dynamike zavádzania inovácií a technického pokroku a ich pracovné pozície budú zaujímať mladší a 

kvalifikovaní zamestnanci s vyššou úrovňou ľudského kapitálu. Vzorce zamestnávania sa v 

poľnohospodárstve menia, škála a rôznosť obsahu práce sa rozširuje. Na presun výskumu a inovácií z 

laboratórií na polia a trhy, úplné prepojenie poľnohospodárov s digitálnym hospodárstvom bude 

potrebné lepšie prepojenie poľnohospodárstva s rozvojom ľudského kapitálu a výskumom, ako aj 



 
 
 
 

61 
 

silnejšia podpora inovácií. Digitálna revolúcia v poľnohospodárstve by však nebola možná bez 

výskumu, vývoja a ich aplikácií v praxi. Kým je inovácia (z výskumu a vývoja) implementovaná, musí 

prejsť trojfázovým procesom „základný výskum – aplikovaný výskum a vývoj – inovácia“, pričom 

hranice medzi jednotlivými fázami nie sú vždy jednoznačné. Pre modernizáciu sektora je zásadný 

funkčný systém spolupráce vedy, výskumu, súkromného a verejného sektora pri tvorbe, prenose a 

využívaní poznatkov (prostredníctvom poľnohospodárskych znalostných a inovačných systémov – 

AKIS). Cieľom AKIS je vytvorenie inovačného ekosystému prostredníctvom zlepšenia výmeny 

poznatkov medzi jeho jednotlivými aktérmi. Ide o integrovaný poľnohospodársky koncept, ktorý 

napomáha výmene znalostí medzi farmármi a vytvára im prístup k novým technológiám. 

Technologický vývoj a digitalizácia umožňujú veľké pokroky v efektívnom využívaní zdrojov na podporu 

poľnohospodárstva šetrného k životnému prostrediu a klíme, ktoré znižujú vplyv na životné prostredie, 

zvyšujú odolnosť a zdravie pôdy a znižujú náklady poľnohospodárov. Vstupná investícia do technológií 

je však veľmi vysoká, čím je ich zavádzanie pre mnohé podniky problematické. Vhodné nastavenie 

financovania investícií prostredníctvom Programu rozvoja vidieka by mohlo predstavovať zlepšenie 

dostupnosti technológií. Miera zavádzania nových technológií v poľnohospodárstve však stále 

nedosahuje očakávanú úroveň a v rámci podnikateľskej štruktúry je rozložená nerovnomerne. 

Inteligentné poľnohospodárstvo sa všeobecne charakterizuje ako koncepcia riadenia 

poľnohospodárskych podnikov s využitím najnovších informačných a komunikačných technológií. 

Inteligentné poľnohospodárstvo je založené na princípe „vyrábať viac za menej“, čiže na optimalizovaní 

vstupov podľa aktuálnych potrieb úrody. Zahŕňa napr. technológie založené na dátach, satelitné 

systémy presnej lokalizácie, diaľkové snímanie alebo internet. Technológie tak pomáhajú získať úrodu 

pri čo najnižšom použití umelých hnojív, pesticídov a vody. 

Zánik starých a nástup nových profesií je nezvratný. Vznikať budú povolania s vysokou pridanou 

hodnotou a kreativitou. Trh práce v nasledujúcich rokoch bude meniť robotizácia. Podnikateľské 

subjekty musia cielene podporovať zamestnancov pri rekvalifikácii a pri zlepšovaní ich zručností. 

V niektorých povolaniach sa nevyhnutne skráti pracovná doba, veľa ľudí sa presunie do služieb, zmení 

sa ich spoločenský status, bude napríklad treba opatrovateľov, servis domácností, vychovávateľov 

(strieborná ekonomika), atď. Keďže mnohé procesy sa budú automatizovať či robotizovať, pracovný 

trh sa bude transformovať. Preto treba zamestnancov neustále digitálne vzdelávať, aby boli pripravení 

na nové pracovné príležitosti v budúcnosti. Bude potrebné zabezpečiť, aby zamestnanci mali potrebné 

zručnosti v oblasti digitalizácie. Bude nutné zvládnuť digitálnu transformáciu a zachovať si tak 
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v digitálnej ekonomike veľkú konkurencieschopnosť, ktorú poháňajú práve inovácie. Digitálna a dátová 

ekonomika sa v blízkej budúcnosti stane motorom ekonomického rastu. Dnes je stále viac badateľné, 

že budúca podoba poľnohospodárstva spočíva v masívnom zapojení digitálnych technológií – 

satelitných snímok polí, v sondáži a aplikácii prostriedkov na ochranu rastlín pomocou dronov, využití 

traktorov, sejačiek a kombajnov automaticky navádzaných pomocou GPS a pod. Postupne sa digitálna 

revolúcia prejavuje aj v slovenskom agrárnom sektore a nastupuje inteligentné alebo presné 

poľnohospodárstvo, ktoré je založené na moderných technológiách. V niektorých podnikoch už 

fungujú napr. dojace roboty, automatické čističe podláh, ktoré odsávajú močovku a odvážajú ju na 

určené miesta.  

Digitalizácia zmení požiadavky na zamestnancov vo všetkých častiach hodnotového reťazca – od 

vývoja, cez produkciu až po predaj. Procesy a podnikateľské modely sa stanú flexibilnejšími a závislými 

na dátach, čo si bude vyžadovať od zamestnancov schopnosti, ktoré v súčasnosti nemajú. Tieto faktory 

povedú k významnejšiemu dopytu po softvérových odborníkoch a dátových analytikoch. Digitálne 

zručnosti sú nevyhnutnou súčasťou celoživotného vzdelávania. 

Pokiaľ ide o profesiový profil pracovníka v poľnohospodárstve a jeho vzdelanie, prikláňali by sme sa 

k modelu širšie zameraného odborníka s prípravou zameranou na rozvoj tak podnikateľských a 

manažérskych zručností, ako aj zručností potrebných na výkon širšieho spektra pracovných operácií, 

vykonávaných v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Veľmi dôležité je v odbornej príprave zabezpečiť 

dostatočný rozsah praxe. 

Z dlhodobého hľadiska prináša robotizácia a automatizácia rast produktivity. Typickým príkladom tých 

pozícií a aktivít, ktoré budú nahradené robotizáciou sú opakované činnosti, napríklad merania kvality, 

alebo činnosti spojené s údržbou zariadení, kde sú presne načasované opakované resp. rutinné 

činnosti. Roboty nahrádzajú chýbajúce pracovné sily aj v tomto sektore, satelity uľahčujú farmárom ich 

prácu a nastavené aplikácie ich informujú o stave pôdy i zvierat. Farmári môžu zistiť, koľko hnojiva 

alebo pesticídov majú použiť, aby pomohli plodinám v raste a zároveň neohrozili krajinu. Robotizácia, 

tak ako celé presné poľnohospodárstvo, umožňuje razantne redukovať vstupy, predovšetkým spotrebu 

pesticídov a vody. Vďaka robotom tak farmári v budúcnosti ušetria nielen financie na nákup 

chemických látok, najmä herbicídov, ale i krajinu, v ktorej budú hospodáriť v súlade s princípmi 

udržateľného rozvoja. 
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Zvládnutie procesov technologických inovácií vyžaduje detailnú analýzu ich vplyvu na pracovné vzťahy, 

pracovné podmienky, systémy sociálneho zabezpečenia, kariérneho rastu a pod. Na trhu práce rastie 

dopyt po špecifických technických zručnostiach a zároveň sa zvyšuje dôraz na tzv. mäkké zručnosti 

(komunikácia, spolupráca, riešenie problémov, schopnosť učiť sa). Vzniká potreba nových metód 

a štandardov, ako definovanie, identifikovanie a rozvíjanie zručností, ktoré firmy potrebujú, a hlavne 

systematické riadenie celého tohto procesu.  

Digitalizácia mení podnikateľskú stratégiu, čo vedie k zmene resp. k transformácii podnikateľských 

aktivít. Inovácie stimulujú kvalitatívnu zmenu digitálnej transformácie smerom k zvýšenému 

využívaniu práce z domu (home-office),  mobilnej práci. Využívajú sa i zmluvy na dobu určitú a práce 

na skrátený úväzok. Digitalizácia optimalizuje pestovateľské systémy s dôrazom na udržanie 

produkčných a ekosystémových funkcií pôdy a v živočíšnej výrobe optimalizuje produkčné 

charakteristiky konkrétneho chovu s dôrazom na dobré životné podmienky hospodárskych zvierat. 

Poľnohospodári by mali pokračovať v praktikách, ktoré pozitívne prispievajú k ochrane biodiverzity.  

Zatiaľ málo rozšírenou inovačnou aktivitou v poľnohospodárstve je koncept sociálneho 

poľnohospodárstva. Sociálne poľnohospodárstvo prispieva k sociálnej integrácii osôb so špecifickými 

potrebami (v rámci získanej zručnosti). Umožňuje zavádzať a vytvárať nové alternatívne služby, 

rozširovať a diverzifikovať činnosti. Sociálne poľnohospodárstvo je inovatívnym prístupom, ktorý spája 

multifunkčné poľnohospodárstvo s inkluzívnym zamestnávaním a sociálnymi a vzdelávacími službami 

na miestnej úrovni. Predmetom činnosti môže byť napríklad komplexné riešenie spracovania 

biologicky rozložiteľných odpadov municipalít a potravinárskych podnikov, druhotné spracovanie 

odpadov, komunálne služby, spracovanie lokálnej bioprodukcie, lokálne energie, a pod. 

Ako najvýznamnejšie negatívne faktory aplikácie inovačných aktivít podnikatelia v poľnohospodárstve 

uvádzajú predovšetkým nedostatok potrebných zdrojov, vysoké náklady na inovácie, neistý dopyt po 

nových tovaroch a službách atď. Tieto argumenty sú typické najmä pre farmy registrovaných fyzických 

osôb. Je potrebné zamerať sa na zrýchlenie budovania inovačného prostredia.  

Inovácie – vplyv na národné štandardy zamestnaní 

Technologická zmena sprevádzaná potrebnou zmenou zručností je dnes omnoho rýchlejšia ako 

kedykoľvek predtým – neustále rastie dopyt po digitálnych, technických a technologických 
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zručnostiach, ako aj zručnostiach v oblasti environmentálnych technológií. Je možné konštatovať, že 

sektor poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu bude prechádzať tzv. „revolúciou zručností“.  

Problémom sektora poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu je neustály nedostatok pracovnej sily 

(napr. z dôvodu častej manuálnej práce, práce na otvorenom priestranstve, sezónnosti prác, ale aj 

nepretržitej prevádzke – živočíšna výroba). Ak tento trend bude pretrvávať, podniky budú musieť čoraz 

častejšie siahať po technológiách. Ich vplyvom bude dochádzať k ďalšiemu znižovaniu počtu 

zamestnaných osôb v odvetví. Možno teda predpokladať, že „kto nebude inovovať, nemá šancu sa 

udržať“.  

Napriek tomuto faktu a vzhľadom na špecifické podmienky na Slovensku však predpokladáme veľké 

rozdiely v zavádzaní technológií a teda aj vplyvu na ľudské zdroje naprieč jednotlivými regiónmi 

a podnikmi. Predpokladáme, že menšie podniky, ktoré zamestnávajú do 9 ľudí, budú výhľadovo do 

roku 2030 využívať výkonných pracovníkov v podobnej miere ako doteraz (napr. dojič a pod.), pri 

stredných (zamestnávajú do 49 ľudí) a veľkých (zamestnávajú nad 50 ľudí) podnikoch sa predpokladá 

stále narastajúci vplyv technológií. Dôležité je ale podotknúť, že aj v takýchto podnikoch ostane 

potreba výkonných pracovníkov, avšak objem práce za zníži (napr. aj po zavedení dojacich strojov bude 

nutné zamestnávať v podniku dojiča, ktorý bude vedieť napr. zabezpečiť dojenie v špecifických 

prípadoch).  

Analýzy ukazujú, že vďaka automatizácii a digitalizácii mnohé miesta zaniknú. Na druhej strane však 

vzniknú nové pozície s vyššími nárokmi na kvalifikáciu pracovnej sily. Rovnako bude ovplyvnený aj vývoj 

samotných zručností zamestnancov, ktorý bude smerovať k univerzálnosti a rýchlej adaptovateľnosti, 

nastane odklon od špecializácie.  

S odklonom od špecializácií súvisí aj trend zlučovania kompetencií v rámci zamestnaní a teda 

predpokladáme znižovanie počtu národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) - napr. zlúčenie 

Pestovateľa chmeľu so Záhradníkom – pestovateľom, zlúčenie Traktoristu a Kombajnistu 

s Operátorom poľnohospodárskych strojov a pod. 

Dôležitým špecifikom v rámci sektora poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu je aj postavenie 

samostatne hospodáriacich jednotlivcov. Títo musia reflektovať na všetky inovácie prichádzajúce na 

trh s ohľadom na ich konkrétne zameranie. Vplyv inovácií na takýchto jednotlivcov je väčší, ako na 

podobné pozície v rámci podnikov, avšak zavádzanie inovácií v tomto prípade je obtiažnejšie.  
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„Prognózy Svetového ekonomického fóra (WEF) hovoria, že až 65 % detí, ktoré nastupujú na základnú 

školu, bude jedného dňa pracovať v povolaniach, ktoré dnes ešte neexistujú. Podľa spoločnosti Deloitte 

bude v nasledujúcich 10 rokoch zrušená až polovica súčasných pracovných miest. Zmení sa tiež pomer 

počtu úloh odpracovaných pracovníkmi a strojmi. Dnes sú pracovné úlohy vykonávané v pomere 71 % 

k 29 % s vyšším podielom na strane ľudského realizátora. Správa WFE však predpovedá, že už do roku 

2025 sa pomer zmení na 48 % úloh vykonaných ľuďmi k 52 % vykonávaných strojmi.“32 V horizonte do 

roku 2030 sa ale nepredpokladá zánik zamestnaní, predpokladá sa však neustále znižovanie objemu 

práce pri pozíciách s nižšou úrovňou vzdelania, spájanie pozícií, prípadne transformácia zamestnaní. 

Zamestnania, ktorých vznik alebo výrazný rast ich potreby možno v horizonte 2030 očakávať: 

▪ Operátor dronov 

▪ Agrobiotechnológ 

▪ Špecialista pre biotechnológie 

▪ Špecialista na digitalizáciu 

▪ Analytik údajov 

▪ Vývojár softvéru a aplikácií 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) 

▪ Špecialista predaja a marketingu  

▪ Nanotechnológ  

▪ Špecialista na agrochémiu  

▪ Špecialista na laboratórne skúmanie 

v oblasti poľnohospodárstva (rozbor 

pôdy a poľnohospodárskych 

produktov)   

▪ Špecialista na informačné technológie  

▪ Mestský poľnohospodár  

▪ Špecialista  na hydroponické 

pestovanie 

▪ Špecialista na vertikálne 

poľnohopodárstvo  

▪ Elektrotechnik pre automatizačnú 

techniku  

▪ Špecialista na biopoľnohospodárstvo  

▪ Špecialista na environmentálne záťaže 

v poľnohospodárstve  

▪ Poradca pre podporu 

poľnohospodárskych inovácií  

▪ Poradca pre udržateľné systémy v 

poľnohospodárstve  

▪ Špecialista na agroekologické systémy 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) 

prírodných zdrojov 

Odvetvie rybolovu je v zavadzaní inovácií a nových technológií v pomerne nepriaznivej situácii. Je to 

najmä z dôvodu nesystémového financovania a podpory zo strany štátu. Z pohľadu technologických 

inovácií a investícií do nich, je nutné zamerať sa hlavne na inovácie, ktoré priamo vplývajú na zvýšenie 

 
32 Na reformu vzdelávania pre potreby Industry 4.0 je najvyšší čas, dostupné na: 

https://industry4.sk/magazin/industry-4-0/na-reformu-vzdelavania-pre-potreby-industry-4-0-je-najvyssi-
cas/ 
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produktivity v chovoch. Jedná sa hlavne o inovácie v oblasti zariadení a technológií liahní a odchovní, 

mechanizácií pre výlov a triedenie rýb a technológie na zefektívnenie prikrmovania rýb či obnovu 

rybochovných zariadení na chov lososovitých druhov rýb. V súvislosti s neustálym tlakom na 

environmentálne aktivity sú inovácie smerované do technológie na rozvod vody a kyslíka za účelom 

zvýšenia produkcie rýb na farme, zvýšenie energetickej efektívnosti a úspory elektrickej energie 

prostredníctvom obnoviteľných zdrojov, zavedenie zariadení na čistenie vody a zlepšenie kvality vody 

na odtoku z akvakultúrnej prevádzky. 

Z uvedených skutočností je možné konštatovať, že inovácie a inovačné prvky napredujú každým dňom 

a ich bezprecedentný rozmach postupne ovplyvňuje aj ľudské zdroje a požiadavky na zručnosti, ktorými 

majú pracovníci disponovať. Nižšie predkladáme kľúčové inovačné a technologické zmeny 

ovplyvňujúce sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v určenom horizonte 2030 s 

perspektívou do roku 2050:  

▪ Precízne poľnohospodárstvo

▪ Internet vecí/Priemyselný internet

▪ Ekologické poľnohospodárstvo

▪ Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve

▪ Sociálne poľnohospodárstvo

▪ Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe – Agricultural Knowledge and Innovation

Systems (AKIS)

▪ Marketing v poľnohospodárstve

▪ Umelá inteligencia v poľnohospodárstve

▪ Vertikálne poľnohospodárstvo

▪ Hydroponické pestovanie rastlín

Informácie o jednotlivých inováciách, ich charakteristiky, očakávané nové odborné vedomosti 

a odborné zručnosti a tiež miera vplyvu na jednotlivé NŠZ sú uvedené na kartách inovácií.  



INOVÁCIA: PRECÍZNE POĽNOHOSPODÁRSTVO

KATEGÓRIA INOVÁCIE: NOVÉ METÓDY

CHARAKTERISTIKA: Precízne poľnohospodárstvo je moderný koncept hospodárenia na

pôde a v chove zvierat vyznačujúci sa širokým využitím digitálnych technológií
monitorujúcich a optimalizujúcich pracovné procesy. Namiesto výsevu, hnojenia a ochrany
rovnakým množstvom látok na celom poli sa tieto aplikujú lokálne a cielene podľa
podmienok zistených monitorovaním polí a porastov. V chove zvierat sa pri využití tohto
systému optimalizuje kŕmenie na jednotlivé zviera. Pri tomto systéme hospodárenia sa
všetky pracovné operácie prispôsobujú priestorovej variabilite za účelom dosiahnutia čo
najlepšej úrody, zlepšenia odolnosti plodín a zvierat proti chorobám a škodcom, s čo
najnižším zaťažením životného prostredia.

ALTERNATÍVNY: PRESNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: PRECISION FARMING, PRECISION AGRICULTURE

Zdroj: https://media.springernature.com/original/springer-static/image/chp%3A10.1007%2F978-3-030-03448-
1_2/MediaObjects/470970_1_En_2_Fig2_HTML.pngZdroj: https://www.farmmanagement.pro/8-ways-to-improve-your-precision-farming//



PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ VEDOMOSTI:

PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ ZRUČNOSTI:

o možnosti využitia GNSS systémov
o možnosti uplatnenia dronov
o metódy analýzy dát v rastlinnej 

výrobe
o postupy práce so špecializovaným 

softvérom
o procesy digitalizácie máp v 

poľnohospodárstve
o fyzikálne a chemické veličiny 

potrebné pri pestovaní
o procesy snímania veličín pri 

pestovaní rastlín a chove zvierat
o senzory - snímače

STREDNE VÝZNAMNÝ

Pestovateľ poľných 
plodín a zeleniny

Vinohradník
Ovocinár 

Pestovateľ chmeľu
Záhradník - pestovateľ 
sadbového materiálu
Záhradník - pestovateľ 

okrasných rastlín a 
drevín 

Realizátor záhradných 
a krajinných úprav 

Záhradník - pestovateľ 
jedlých húb, 

aromatických a 
liečivých rastlín

Dojič kráv, oviec a kôz 
Pracovník v 
akvakultúre 

Farmár v zmiešanom 
hospodárstve

Technik v oblasti 
záhradníctva

Špecialista v oblasti 
záhradníctva

VÝZNAMNÝ

Kombajnista 
Traktorista 
Operátor 

poľnohospodárskeho 
stroja a zariadenia 

(okrem traktoristu a 
kombajnistu) 

Mechanik, opravár 
poľnohospodárskych 

strojov a zariadení 
Technik v rastlinnej 

výrobe 
Technik v živočíšnej 

výrobe 
Špecialista v rastlinnej 

výrobe, agronóm 
Špecialista v živočíšnej 

výrobe, zootechnik 
Špecialista 

agrochemickej 
kontroly

Riadiaci pracovník 
(manažér) živočíšnej

výroby 
Riadiaci pracovník 

(manažér) rastlinnej 
výroby 

Riadiaci pracovník 
(manažér) služieb v 
poľnohospodárstve
Vedúci strediska v 

poľnohospodárstve 
Riadiaci pracovník 

(manažér) 
poľnohospodárskej 

techniky 
Riadiaci pracovník v 
poľnohospodárstve 
(riaditeľ podniku) 

Špecialista pre 
precízne 

poľnohospodárstvo 
Technik pre precízne 
poľnohospodárstvo 

Poradca pre 
poľnohospodárstvo 
Agromechatronik

PREDPOKLADANÝ VZNIK

ZAMESTNANIA

Operátor dronov
Elektrotechnik pre 

automatizačnú 
techniku

o využívanie GNSS systémov 
o aplikácia a využitie dronov na 

vybrané procesy v 
poľnohospodárstve 

o metódy analýzy dát v rastlinnej 
výrobe

o využitie digitálnych výnosových máp 
v poľnohospodárstve 

o snímanie veličín pri pestovaní rastlín 
a chove zvierat 

o práca so snímačmi fyzikálnych a 
chemických veličín

PREDPOKLADANÝ VPLYV INOVÁCIÍ NA ZAMESTNANIA
INOVÁCIA: PRECÍZNE POĽNOHOSPODÁRSTVO

KATEGÓRIA INOVÁCIE: NOVÉ METÓDY

ALTERNATÍVNY: PRESNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: PRECISION FARMING, PRECISION AGRICULTURE



POZNÁMKA: V súvislosti s Precíznym poľnohospodárstvom bude sektor
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov ovplyvňovaný v čoraz väčšej miere
aj Internetom vecí. Vplyv je významný hlavne pri NŠZ zameraných na
technológie.

PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ VEDOMOSTI:

PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ ZRUČNOSTI:

PREDPOKLADANÝ VZNIK

ZAMESTNANIA

Špecialista na 
digitalizáciu

Vývojár softvéru a 
aplikácií

Špecialista na 
informačné 
technológie

Elektrotechnik pre 
automatizačnú 

techniku

STREDNE VÝZNAMNÝ

Operátor 
poľnohospodárskeho 

stroja a zariadenia 
(okrem traktoristu a 

kombajnistu)
Riadiaci pracovník 

(manažér) v 
akvakultúre
Pracovník v 
akvakultúre

o IoT Internet vecí / IoT Priemyselný 
internet

o prístupy a možnosti uplatňovania 
IoT - Internet vecí/priemyselný 

internet
o umelá inteligencia
o základy sietí

o ovládanie a kontrola prvkov IoT
o starostlivosť o zariadenia IoT
o diagnostikovanie zariadení IoT
o ovládanie a kontrola prvkov IoT
o využívanie nástrojov umelej 

inteligencie v poľnohospodárstve
o využitie sieťového spojenia 

snímačov, strojov a počítačov v 
riadení

PREDPOKLADANÝ VPLYV INOVÁCIÍ NA ZAMESTNANIA

VÝZNAMNÝ

Agromechatronik
Riadiaci pracovník 

(manažér) 
poľnohospodárskej 

techniky
Špecialista pre 

precízne 
poľnohospodárstvo
Technik pre precízne 
poľnohospodárstvo

CHARAKTERISTIKA: Senzory internetu vecí (IoT) umožňujú monitorovať procesy a
sledovať tok informácií v reálnom čase. Okrem toho môžu IoT slúžiť pre analýzu
veľkých dát a spojenie s inými technológiami, ktoré dokážu včas spracovať
logistické informácie a poskytnúť externú spätnú väzbu, ktorá môže zvýšiť
produktivitu.

INOVÁCIA: INTERNET VECÍ

KATEGÓRIA INOVÁCIE: INTERNET VECÍ

ALTERNATÍVNY: PRIEMYSELNÝ INTERNET, IOT
CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: INTERNET OF THINGS

Zdroj: https://data-flair.training/blogs/iot-applications-in-
agriculture/

Zdroj:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511
020300039?via%3Dihub



CHARAKTERISTIKA: Ekologické poľnohospodárstvo je poľnohospodárstvo, ktoré vychádza

z princípov návratu tradičného spôsobu obrábania pôdy a poľnohospodárskej výroby,
založených na vylúčení škodlivých vstupov chemického priemyslu, ako sú umelé hnojivá,
pesticídy, herbicídy, fungicídy a iné. Uprednostňujú sa osvedčené postupy striedania
plodín na poli ako prirodzená ochrana plodín proti škodcom a chorobám, úrodnosť pôdy
sa obnovuje používaním organických hnojív z chovu hospodárskych zvierat. Produkty
takejto poľnohospodárskej výroby sa označujú známkou ekologický produkt. Pre
ekologické poľnohospodárstvo je prvoradá ekologická neškodnosť výroby, rešpektovanie
prirodzenej biodiverzity krajiny, produkcia zdraviu neškodných potravín pre obyvateľstvo
a krmovín pre hospodárske zvieratá. Ekologické poľnohospodárstvo je možné definovať
ako vyvážený agroekosystém trvalého charakteru, ktorý je založený predovšetkým na
miestnych obnoviteľných zdrojoch. Celá príroda je chápaná ako celok, v ktorom je
povinnosťou človeka riadiť poľnohospodársku výrobu tak, aby sa stala harmonickou
súčasťou prírody.

NAJVÝZNAMNEJŠIE HLAVNÉ SMERY EKOLOGICKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA:

1. Biologicko-dynamické (biodynamické) poľnohospodárstvo 
2. Organické poľnohospodárstvo
3. Organobiologické poľnohospodárstvo
4. Biologické poľnohospodárstvo
5. Metóda ANOG
6. Ekologické poľnohospodárstvo
7. Ostatné metódy

INOVÁCIA: EKOLOGICKÉ (ALTERNATÍVNE) POĽNOHOSPODÁRSTVO

KATEGÓRIA INOVÁCIE: ZELENÁ EKONOMIKA

ALTERNATÍVNY: BIOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO, ORGANICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: ORGANIC FARMING, BIO FARMING

Zdroj: http://www.biospotrebitel.sk/ekologicke-polnohospodarstvo/ekologicke-polnohospodarstvo.htm

Zdroj: vlastné spracovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov – spracovali Ing. Martin Rovaš PhD., 
Mgr. Natália Cíbiková



PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ VEDOMOSTI:

PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ ZRUČNOSTI:

STREDNE VÝZNAMNÝ

Riadiaci pracovník 
(manažér) živočíšnej 

výroby 
Riadiaci pracovník 

(manažér) rastlinnej 
výroby 

Riadiaci pracovník 
(manažér) služieb v 
poľnohospodárstve 
Vedúci strediska v 

poľnohospodárstve 
Riadiaci pracovník 

(manažér) 
poľnohospodárskej 

techniky

VÝZNAMNÝ

Špecialista výživy a 
technológie výroby 

krmív

PREDPOKLADANÝ VZNIK

ZAMESTNANIA

Agrobiotechnológ
Špecialista pre 
biotechnológie 
Špecialista na 

ekologické 
poľnohospodárstvo 

Poradca pre 
udržateľné systémy v 
poľnohospodárstve 

Špecialista na 
agroekologické

systémy

o spôsoby pestovania 
poľnohospodárskych plodín, zberu, 
pozberovej úpravy a skladovania

o postupy mechanického 
spracovania pôdy a prípravy 
substrátov 

o poľnohospodárske plodiny a buriny
o poľnohospodárska technika
o právne predpisy a pojmy v 

rastlinnej a živočíšnej výrobe
o osevné postupy

o zariadenia a technológie v 
rastlinnej a živočíšnej výrobe

o výživa a kŕmenie hospodárskych 
zvierat, welfare zvierat

o vybilancované osevné postupy
o znalosť prvkov ekologického 

poľnohospodárstva
o environmentálne dopady 

hospodárenia na farmách a v 
lesoch

o biologicko-dynamické 

(biodynamické) 
poľnohospodárstvo

o organické poľnohospodárstvo
o organobiologické

poľnohospodárstvo
o zootechnika
o biologické poľnohospodárstvo

o bezpečnosť a hygiena pri práci v 
rastlinnej a živočíšnej výrobe

o určovanie postupov pri pestovaní 
bežných poľnohospodárskych 
plodín (siatie, hnojenie, zber, 
pozberové a ďalšie práce) 

o holistické/systémové 
poradenstvo

o plánovanie marketingových 
aktivít 

o predaj poľnohospodárskej 
produkcie a ďalšie aktivity s 
cieľom uplatniť sa na trhu 

o riadenie poľnohospodárskej 
farmy 

o orientácia v predpisoch a 
pokynoch týkajúcich sa 
poskytovania 
poľnohospodárskych dotácií

o stanovovanie druhu a množstva 
hospodárskych zvierat, krmiva a 
poľnohospodárskej techniky pre 
živočíšnu výrobu 

o rozhodovanie o technologických 
postupoch v rastlinnej a 
živočíšnej výrobe 

o využívanie vybilancovaných 
osevných postupov

o cielené hnojenie pre aktivovanie 
pôdnej mikroflóry a zlepšovanie 
pôdnej štruktúry 

o kontrola škodcov zabezpečená 
zodpovedným výberom 
kultivarov

o využívanie prirodzenej úrodnosti 
pôdy a jej podpora

POZNÁMKA: Vplyv na nižšie pracovné pozície a výkonných

pracovníkov nie je veľký, náplň ich práce sa významne nemení
či sa jedná o podnik hospodáriaci formou ekologického
poľnohospodárstva alebo nie.

PREDPOKLADANÝ VPLYV INOVÁCIÍ NA ZAMESTNANIAINOVÁCIA: EKOLOGICKÉ (ALTERNATÍVNE) POĽNOHOSPODÁRSTVO

KATEGÓRIA INOVÁCIE: ZELENÁ EKONOMIKA

ALTERNATÍVNY: BIOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO, ORGANICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: ORGANIC FARMING, BIO FARMING



CHARAKTERISTIKA: Digitálne technológie v poľnohospodárstve sa

vyznačujú využitím inteligentných telefónov, tabletov, senzorov, dronov a
satelitných technológií. Tieto poskytujú pre poľnohospodárstvo množstvo
riešení – od diaľkového merania pôdnych podmienok, monitorovania chorôb
a škodcov až po lepšie hospodárenie s vodou, a cielené zaobchádzanie s
hospodárskymi zvieratami a plodinami. Analýzou zhromaždených dát môžu
poľnohospodári zefektívňovať výrobné procesy a predpovedať budúci vývoj.
Medzi hlavné výhody využívania digitálnych technológií tak patrí zlepšenie
výnosu plodín a úžitkovosti zvierat, optimalizácia vstupov do výrobného
procesu a zníženie potreby pracovnej sily, čo zvyšuje ziskovosť pri znížení
záťaže životného prostredia. Digitalizácia tiež zlepší pracovné podmienky
poľnohospodárov a zníži environmentálne dopady poľnohospodárstva. Ďalší
prínos digitalizácie a analýzy dát sa týka tokov údajov a informácií o
produktoch v agropotravinárskom reťazci. Tento fakt môže mať za následok
širokú škálu výhod pre všetky zúčastnené strany – od prvovýrobcov, cez
distribútorov až po veľkoobchod, maloobchod a spotrebiteľov.

INOVÁCIA: DIGITALIZÁCIA A ANALYTIKA DÁT V POĽNOHOSPODÁRSTVE

KATEGÓRIA INOVÁCIE: DIGITALIZÁCIA

CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: DIGITALIZATION AND DATA ANALYSIS IN AGRICULTURE

Zdroj:https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/precisionagriculture/public/field
s/digitalisation.htmlZd
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PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ VEDOMOSTI:

PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ ZRUČNOSTI:

VÝZNAMNÝ

Technik v rastlinnej 
výrobe 

Technik v oblasti 
záhradníctva

Technik v živočíšnej 
výrobe 

Špecialista v 
rastlinnej výrobe, 

agronóm Špecialista v 
oblasti záhradníctva 

Špecialista v 
živočíšnej výrobe, 

zootechnik Špecialista 
agrochemickej 

kontroly 
Riadiaci pracovník 

(manažér) živočíšnej 
výroby 

Riadiaci pracovník 
(manažér) rastlinnej 

výroby 
Riadiaci pracovník 

(manažér) služieb v 
poľnohospodárstve
Vedúci strediska v 

poľnohospodárstve
Agromechatronik

Špecialista výživy a 
technológie výroby 

krmív
Riadiaci pracovník 

(manažér) 
poľnohospodárskej 

techniky 
Riadiaci pracovník v 
poľnohospodárstve 
(riaditeľ podniku) 

Poradca pre 
poľnohospodárstvo 

Špecialista pre 
precízne 

poľnohospodárstvo 
Technik pre precízne 
poľnohospodárstvo

PREDPOKLADANÝ VZNIK

ZAMESTNANIA

Operátor dronov
Špecialista na 
digitalizáciu 

Analytik údajov 
Vývojár softvéru a 

aplikácií 
Špecialista na 
informačné 
technológie 

Elektrotechnik pre 
automatizačnú 

techniku

MIERNY

Dojič kráv, oviec a kôz 
Chovateľ ošípaných

STREDNE VÝZNAMNÝ

Operátor 
poľnohospodárskeho 

stroja a zariadenia 
(okrem traktoristu a 

kombajnistu) 
Pracovník v 
akvakultúre

o využitie digitálnych 
výnosových máp v 
poľnohospodárstve 

o využitie databáz na 
vyhľadávanie informácií 
(v poľnohospodárstve) 

o metódy analýzy dát v 
rastlinnej výrobe 

o obsluha 
automatizovaných 
systémov a analýza dát 

(v poľnohospodárstve) 
o spracovanie a 

vyhodnocovanie údajov 
za pomoci umelej 
inteligencie (v 
poľnohospodárstve) 

o získavanie a odosielanie 
dát prostredníctvom 5G 
siete (v 
poľnohospodárstve) 

o získavanie, aplikácia a 

odosielanie dokumentov 
v elektronickej podobe 

o získavanie údajov a ich 
spracovanie (v 
poľnohospodárstve) 

o využitie cloudových 
systémov v 
poľnohospodárstve 

o uloženie dát a ich 
využitie pri informovaní 
spotrebiteľa

o možnosti využitia GNSS systémov 
o procesy digitalizácie máp v 

poľnohospodárstve 
o zásady, metódy a postupy práce s 

databázami metódy 
o analýzy dát v rastlinnej výrobe 
o postupy práce so špecializovaným 

softvérom využívania 5G siete 
o spôsoby využívania dokumentov v 

elektronickej podobe 
o spôsoby analýz informácií a ich aplikácia 
o cloudové systémy 
o ukladanie dát o pestovaní rastlín a chove 

zvierat

PREDPOKLADANÝ VPLYV INOVÁCIÍ NA ZAMESTNANIA
INOVÁCIA: DIGITALIZÁCIA A ANALYTIKA DÁT V POĽNOHOSPODÁRSTVE

KATEGÓRIA INOVÁCIE: DIGITALIZÁCIA

CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: DIGITALIZATION AND DATA ANALYSIS IN AGRICULTURE



CHARAKTERISTIKA: Sociálne poľnohospodárstvo zahŕňa produkciu a predaj poľnohospodárskych
produktov a zároveň ponúka pracovné miesta, poskytuje sociálne služby, vzdelávacie aktivity a
možnosť rôznych druhov terapií – pričom sa primárne orientuje na ľudí s rôznym zdravotným a
sociálnym znevýhodnením. Sociálne poľnohospodárstvo využíva poľnohospodárske zdroje, aby
znevýhodneným osobám rôznym spôsobom poskytovalo možnosť pracovného uplatnenia (primárny
spôsob integrácie do spoločnosti. Aj keď sú aktivity sociálneho poľnohospodárstva veľmi rozmanité,
majú dva spoločné prvky: vyvíjané činnosti majú úzku väzbu na poľnohospodárske činnosti alebo
poľnohospodársky podnik a sú primárne (aj keď nie nevyhnutne) určené osobám, ktoré majú
dočasne alebo trvalo špecifické potreby. V súčasnosti je možné rozlíšiť štyri hlavné oblasti sociálneho
poľnohospodárstva: rehabilitačné a terapeutické aktivity, začlenenie do pracovného prostredia a
sociálne začlenenie, pedagogické aktivity, asistenčné služby v domácnosti. Sociálne
poľnohospodárstvo má svoj pôvod vo vzájomnej pomoci, ktorá bežne fungovala vo vidieckom svete
pred modernizáciou poľnohospodárstva a systémom sociálneho zabezpečenia. Okrem funkcie
generovania zamestnanosti (zvlášť medzi znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie), sociálnej a
terapeutickej funkcie môže sociálne poľnohospodárstvo prispieť k diverzifikácii činností
poľnohospodárskych podnikov smerom k rekreačným a vzdelávacím činnostiam. Prispieva tiež k
zachovaniu osídlenia vidieka a rozvoju vidieka – ako aj k udržiavaniu tradícií. Významnú úlohu má aj v
environmentálnych otázkach vidieckych oblastí. Súčasťou sociálneho poľnohospodárstva je aj
mestské poľnohospodárstvo, ktoré okrem rastlinnej a živočíšnej výroby v mestách a na okraji miest
zahŕňa aj nové formy záhradkárskej a farmárskej praxe ako napr. komunitou podporované
poľnohospodárstvo, komunitné kompostovanie a záhradkárčenie, gerilové záhradkárčenie a
farmárčenie na nevyužívaných pozemkoch, mestské potravinové stratégie, podporu malých
podnikateľov, miestne potravinové reťazce vrátane trhových záhrad a farmárskych trhov. Mestské
poľnohospodárstvo takto významne prispieva k udržateľnému rozvoju miest.

INOVÁCIA: SOCIÁLNE POĽNOHOSPODÁRSTVO

KATEGÓRIA INOVÁCIE: NOVÉ METÓDY

CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: SOCIAL FARMING, SOCIAL AGRICULTURE
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PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ VEDOMOSTI:

PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ ZRUČNOSTI:

VÝZNAMNÝ

Vedúci strediska v 
poľnohospodárstve 
Riadiaci pracovník v 
poľnohospodárstve 
(riaditeľ podniku) 

Poradca pre 
poľnohospodárstvo

PREDPOKLADANÝ VZNIK

ZAMESTNANIA

Riadiaci pracovník 
(manažér) 
Mestský 

poľnohospodár

MIERNY

Pomocný pracovník v 
rastlinnej výrobe 

Pomocný pracovník v 
živočíšnej výrobe 

Pomocný pracovník v 
zmiešanom 

hospodárstve 
Pomocný pracovník v 

sadovníctve a 
záhradníctve 

Pomocný pracovník v 
akvakultúre

STREDNE VÝZNAMNÝ

Pestovateľ poľných 
plodín a zeleniny 

Vinohradník 
Ovocinár 

Záhradník -
pestovateľ jedlých 

húb, aromatických a 
liečivých rastlín 

Chovateľ hovädzieho 
dobytka, oviec a kôz 

Dojič kráv, oviec a kôz 
Chovateľ hydiny 

Včelár 
Chovateľ v 
zmiešanom 

hospodárstve 
Riadiaci pracovník 

(manažér) živočíšnej 
výroby 

Riadiaci pracovník 
(manažér) rastlinnej 

výroby 
Riadiaci pracovník 

(manažér) služieb v 
poľnohospodárstve 
Chovateľ ošípaných

o legislatívne vedomosti z oblasti 
podpory zamestnávania 
znevýhodnených občanov 

o poradenstvo pre sociálne 
poľnohospodárstvo 

o spôsoby posilnenia postavenia 
občanov v inkluzívnych 
spoločnostiach (nadobudnutie 

nových zručností, integrácia na 
trh práce) 

o spôsoby zlepšovania kvality 
života sociálne znevýhodnených 
ľudí, terapeutické služby 

o legislatívne vedomosti o 
sociálnej ekonomike a 
sociálnych podnikoch + príklady 

dobrej praxe v SR a v zahraničí 
o vedomosti o sociálnych 

službách: sociálna rehabilitácia, 
sociálne aktivizačné služby, atď. 

o spôsoby financovania a formy 
sociálneho poľnohospodárstva

o poskytovanie informačného a 
poradenského servisu pre 
záujemcov o sociálne 
poľnohospodárstvo

o šírenie poznatkov z praxe a 
praktická aplikácia výstupov 
interdisciplinárneho výskumu v 
sociálnom poľnohospodárstve 

o posilnenie postavenia občanov v 

inkluzívnych spoločnostiach 
(nadobudnutie nových zručností, 
integrácia na trh práce)

o zlepšovanie kvality života 
sociálne znevýhodnených ľudí, 
terapeutické služby

o aplikácia legislatívnych 
poznatkov v oblasti sociálnej 
ekonomiky a sociálnych 

podnikov 
o aplikácia vedomostí o sociálnych 

službách: sociálna rehabilitácia, 
sociálne aktivizačné služby, atď. 

o holistické/systémové 
poradenstvo 

o získavanie finančnej podpory v 
oblasti sociálneho 
poľnohospodárstva

PREDPOKLADANÝ VPLYV INOVÁCIÍ NA ZAMESTNANIAINOVÁCIA: SOCIÁLNE POĽNOHOSPODÁRSTVO

KATEGÓRIA INOVÁCIE: NOVÉ METÓDY

CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: SOCIAL FARMING, SOCIAL AGRICULTURE



CHARAKTERISTIKA: Ak má byť sektor konkurencieschopný, odolný a

udržateľný vo všetkých troch dimenziách udržateľnosti: ekonomickej,
sociálnej a environmentálnej, sú znalosti a inovácie v
poľnohospodárstve kľúčové. Pre modernizáciu sektora je zásadným
funkčný systém spolupráce vedy, výskumu, súkromného a verejného
sektora pri tvorbe, prenose a využívaní poznatkov prostredníctvom
poľnohospodárskych znalostných a inovačných systémov (AKIS).
Cieľom AKIS je vytvorenie inovačného ekosystému prostredníctvom
zlepšenia výmeny poznatkov medzi jeho jednotlivými aktérmi.
AKIS podporuje spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi, prenos
znalostí a inovácií do praxe, rozvoj inovačných projektov a
poradenských služieb; podporuje tiež Európske inovačné partnerstvá
(EIP) a digitalizáciu v poľnohospodárstve. Hlavnou výzvou v
napredovaní systému AKIS v nasledujúcom období bude vzájomné
prepojenie čiastkových systémov, posilnenie spolupráce, zahrnutie
nových elementov do systému a predovšetkým úspešného prenosu
poznatkov do praxe a ich efektívne využitie. Je potrebné lepšie
prepájať výskumníkov a učiteľov (viď. napr. programy BOGO a
WURKS v Holandsku), preklenúť priepasť medzi poľnohospodárskym
výskumom a poľnohospodárskym poradenstvom (viď napr. Advanced
Training Partnerships (ATP) v UK), budovať pevnejšie väzby medzi
akademickou obcou a poradenskými službami (viď napr. zmiešané
technologické siete (RMT) vo Francúzsku), zvyšovať kvalifikáciu
poradcov (napr. magisterské štúdium v podpore poľnohospodárskych
inovácií (MAIS) v Írsku) a podporiť účasť študentov prostredníctvom
gamifikácie (viď napr. súťaž MezőGÉPész v Maďarsku). Rozhodujúca
bude kvalita poradcov, ich vzdelanie, dlhodobá prax, ako aj
spolupráca s iným poradcami (aj cezhranične). V tejto súvislosti je tiež
potrebné zabezpečenie plošného vysokorýchlostného pripojenia a
zlepšenie digitálnych zručností poľnohospodárov.

INOVÁCIA: SYSTÉM PRENOSU VÝSLEDKOV VEDY A VÝSKUMU DO PRAXE

KATEGÓRIA INOVÁCIE: NOVÉ METÓDY

ALTERNATÍVNY: POĽNOHOSPODÁRSKE PORADENSTVO, AKIS
CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: AGRICULTURAL KNOWLEDGE AND INNOVATION SYSTEM
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Zdroj: IFOAM Organics Europe na Twitteri: "Doris Marquardt, Programme Officer @EUAgri 
(@EU_Commission) @ #IoFinalEvent : All issues addressed will be taken into account in upcoming #HorizonEU 
programme, especially related to agriculture &amp; #digitilization @EU_H2020 #H2020 @IoF2020 #IoF2020 
#IoT https://t.co/vXyXebt1zl" / Twitter

Zdroj: vlastné spracovanie Sektorovej rady pre 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov - spracovali Ing. 
Martin Rovaš PhD., Mgr. Natália Cíbiková



INOVÁCIA: SYSTÉM PRENOSU VÝSLEDKOV VEDY A VÝSKUMU DO PRAXE

KATEGÓRIA INOVÁCIE: NOVÉ METÓDY

ALTERNATÍVNY: POĽNOHOSPODÁRSKE PORADENSTVO, AKIS
CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: AGRICULTURAL KNOWLEDGE AND INNOVATION SYSTEM

AKIS JE NA NÁRODNEJ ÚROVNI TVORENÝ ŠIESTIMI PILIERMI

1. praxou (poľnohospodári, potravinári, 
lesníci a príslušné organizácie), 
2. tvorcami politík (MPRV SR, MŠVVaŠ SR, 
MŽP SR, MH SR), 
3. výskumnými inštitúciami (NPPC, NLC, 
CVTI)  
4. vzdelávacími inštitúciami (vysoké školy, 
odborné školstvo) , 

5. poľnohospodárskym poradenstvom 
(Agroinštitút Nitra, Ústav lesníckeho 
poradenstva a vzdelávania Zvolen, Inštitút 
vzdelávania veterinárnych lekárov, 
pôdohospodárski poradcovia) a 
6. podporným systémom (Národná sieť 
rozvoja vidieka – Agentúra pre rozvoj 
vidieka, ŠVPS SR, ŠVPÚ, ÚKSÚP, 
Plemenárske služby, rezortné múzeá, 
rôzne platformy, MNO, MAS)

PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ VEDOMOSTI:

PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ ZRUČNOSTI:

o zručnosti pre poradenskú prácu v oblasti 
poľnohospodárstva 

o aplikácia poznatkov z genomiky v šľachtení 
hospodárskych zvierat 

o holistické/systémové poradenstvo 
o poskytovanie špecializovaného poradenstva: 

osvojenie si zručností a poskytovanie 
poradenstva pre špecifické témy 

o aplikácia poznatkov v rámci 
medziodvetvového vzdelávania sa 

o krízové poradenstvo v oblasti 
poľnohospodárstva 

o konverzia poľnohospodárskych podnikov a 
diverzifikácia ich hospodárskej činnosti 

o organizovanie demonštračných fariem 
o schopnosť implementovať a spolupodieľať sa 

na projektoch cezhraničnej spolupráce 
o zlepšovať iniciatívy partnerského 

(vzájomného) učenia sa (študijné skupiny, 
interdisciplinárne workshopy); 

o implementovať projekty praktického 
vzdelávania v poľnohospodárskych podnikoch 
(mimo oficiálnych stáží) 

o využitie digitálnych technológií a systémov na 

podporu rozhodovania v pôdohospodárstve 
o aplikácia automatizovaných expertných 

systémov - zavlažovanie, precízne 
poľnohospodárstvo, optimalizácia chovu 
hospodárskych zvierat vzhľadom na 
environmentálne záťaže 

o agrolesnícke systémy 
o využívanie pôdy podľa jej produkčného 

potenciálu, dlhodobé zvyšovanie úrodnosti 
o aplikácia poľn. systémov efektívne 

hospodáriacich s dusíkom 
o pôdoochranné a šetriace technológie 

o aplikácia precíznych technológií 
o produkcia obnoviteľných zdrojov energie 
o vytváranie vhodných etologických a 

ekologických podmienok pre hospodárske 
zvieratá 

o redukcia vstupov agrochemikálií
o mäkké zručnosti, podnikavosť, pripravenosť 

vzdelávať sa, prispôsobovať sa a vyvíjať 
o špecializované poradenstvo: osvojenie si 

zručností a poskytovanie poradenstva pre 
špecifické témy

o postupy aplikácie výsledkov výskumu v odbore 
poľnohospodárstva 

o genomika v šľachtení hospodárskych zvierat 
o špecializované poradenstvo
o odborné vedomosti v špecifických oblastiach, 

medziodvetvové vzdelávanie 
o v oblasti inovácií a diverzifikácií produktov, 

procesov a obchodných modelov na základe 
poznatkov vedy a výskumu 

o poradenské systémy v poľnohospodárstve 

o environmentálne koncepty v poradenstve (v 
poľnohospodárstve) 

o environmentálne dopady hospodárenia na 
farmách a v lesoch 

o genotypy odolné proti chorobám a škodcom so 
schopnosťou potláčať buriny 

o celoživotné vzdelávanie (formálne a 
neformálne) 

o medzinárodné výmeny medzi 
poľnohospodármi, poradcami, učiteľmi, 

študentmi, výskumníkmi a inými aktérmi 
o digitálne technológie a systémy na podporu 

rozhodovania v pôdohospodárstve 
o automatizované expertné systémy 
o výpočet emisií na úrovni poľn. podniku 
o využitie biomasy (biohospodárstvo) 
o poľnohospodárske systémy efektívne 

hospodáriace 
s dusíkom 

o obnova pôdnych vlastností 

o precízne technológie, udržateľné systémy 
(protierózne, vodozádržné, medziplodiny, 
viazanie dusíka, atď.) 

o integrovanie poľnohospodárskych systémov s 
lokálnymi ekosystémami 

o antimikrobiálna rezistencia, recyklácia živín, 
integrovaná ochrana proti škodcom, výroba na 
biologickom základe 

o problémovo-orientované vzdelávanie 



VÝZNAMNÝ

Likvidátor pôvodcov 
chorôb a škodcov 

Fytoinšpektor
Veterinárny technik 
Inseminačný technik 

Inšpektor plemenárskej 
inšpekcie 

Špecialista v rastlinnej 
výrobe, agronóm 

Špecialista v oblasti 
záhradníctva 

Špecialista v živočíšnej 
výrobe, zootechnik 

Špecialista 
agrochemickej kontroly 

Veterinárny lekár 
terénnej a ambulantnej 
praxe Veterinárny lekár 

laboratórnej 
diagnostiky 

Riadiaci pracovník 
(manažér) živočíšnej 

výroby 
Riadiaci pracovník 

(manažér) rastlinnej 
výroby 

Riadiaci pracovník 
(manažér) služieb v 
poľnohospodárstve

Agromechatronik
Vedúci strediska v 

poľnohospodárstve
Riadiaci pracovník 

(manažér) v akvakultúre 
Riadiaci pracovník 
(manažér) v oblasti 

veterinárnych činností 
Špecialista výživy a 
technológie výroby 

krmív 
Riadiaci pracovník 

(manažér) 
poľnohospodárskej 

techniky 
Špecialista v 

akvakultúre (ichtiológ) 
Riadiaci pracovník v 
poľnohospodárstve 
(riaditeľ podniku) 

Poradca pre 
poľnohospodárstvo 
Špecialista v oblasti 

plemenárskej práce a 
šľachtenia 

Špecialista pre precízne 
poľnohospodárstvo 

Technik pre precízne 
poľnohospodárstvo

PREDPOKLADANÝ VZNIK ZAMESTNANIA

Agrobiotechnológ
Špecialista pre 
biotechnológie 

Špecialista na digitalizáciu 
Vývojár softvéru a aplikácií 

Riadiaci pracovník 
(manažér)

Špecialista predaja a 
marketingu 

Špecialista na agrochémiu 
Špecialista na informačné 

technológie 
Špecialista na 

hydroponické pestovanie 
Špecialista na pestovanie 

rias 
Špecialista na vertikálne 

poľnohospodárstvo
Špecialista na 

biopoľnohospodárstvo

Nanotechnológ
Operátor dronov

Elektrotechnik pre 
automatizačnú techniku

Špecialista na 
environmentálne záťaže v 

poľnohospodárstve 
Poradca pre podporu 
poľnohospodárskych 

inovácií 
Poradca pre udržateľné 

systémy v 
poľnohospodárstve 

Špecialista na 
agroekologické systémy 

Riadiaci pracovník 
(manažér) prírodných 

zdrojov
Analytik údajov 

STREDNE VÝZNAMNÝ

Pestovateľ poľných 
plodín a zeleniny 

Ovocinár 
Pestovateľ chmeľu 

Záhradník - pestovateľ 
sadbového materiálu 
Záhradník - pestovateľ 

okrasných rastlín a 
drevín Realizátor 

záhradných a krajinných 
úprav 

Záhradník - pestovateľ 
jedlých húb, 

aromatických a liečivých 
rastlín 

Chovateľ hovädzieho 
dobytka, oviec a kôz 

Chovateľ hydiny 
Včelár

Vinohradník 
Chovateľ v zmiešanom 

hospodárstve 
Farmár v zmiešanom 

hospodárstve 
Technik v oblasti 

plemenárskej biológie 
Technik v rastlinnej 

výrobe 
Technik v oblasti 

záhradníctva 
Technik v živočíšnej 

výrobe 
Technik v akvakultúre 
Chovateľ ošípaných

PREDPOKLADANÝ VPLYV INOVÁCIÍ NA ZAMESTNANIA

INOVÁCIA: SYSTÉM PRENOSU VÝSLEDKOV VEDY A VÝSKUMU DO PRAXE

KATEGÓRIA INOVÁCIE: NOVÉ METÓDY

ALTERNATÍVNY: POĽNOHOSPODÁRSKE PORADENSTVO, AKIS
CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: AGRICULTURAL KNOWLEDGE AND INNOVATION SYSTEM



CHARAKTERISTIKA: Oblasť marketingu prechádza od základného cieľa prilákať zákazníka ku kúpe

daného produktu na základe ceny k marketingu hodnotenia produktu ako prihlásenia sa zákazníka
k istým hodnotám spoločnosti. Informácia o krajine pôvodu, ekologickej stope, či welfare zvieraťa
sú novým marketingovým faktorom, vplývajúcim na úspešnosť daného produktu na trhu. Tieto
marketingové hodnoty sú nadstavbou hodnotového systému spoločnosti zohľadňujúc vplyv
výroby produktu z pohľadu ekologického, sociálneho prihlásenia sa k spoločenstvu a humánnosti
pri chove zvierat. Dlhodobá udržateľnosť výroby potravín, s efektom krajinotvorby a rozvojom
pestovania kultúrneho dedičstva, začína byť dominantným faktorom pri rozhodovaní zákazníka o
kúpe daného produktu. Šírka podávaných informácií o produkte multifunkčne vplýva na
rozhodovanie zákazníka. Rozvoj informačných technológií maximalizuje šírku zverejnených hodnôt
o produkte. Je možné zobraziť miesto chovu zvieraťa, miesto porážky, obchodnododávateľský
reťazec v reálnom čase až po koncového spotrebiteľa.

INOVÁCIA: MARKETING V POĽNOHOSPODÁRSTVE

KATEGÓRIA INOVÁCIE: NOVÉ METÓDY

ALTERNATÍVNY: POĽNOHOSPODÁRSKY MARKETING, AGRÁRNY MARKETING

CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: AGRICULTURAL MARKETING

Zdroj: https://www.researchgate.net/figure/Typical-structure-of-an-agricultural-marketing-system_fig1_229059737

Zdroj: https://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/podnikanie-ekonomika/mas-malohont-podpori-spracovanie-a-predaj-
produktov/



PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ VEDOMOSTI:

PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ ZRUČNOSTI:

VÝZNAMNÝ

Riadiaci pracovník 
(manažér) živočíšnej 

výroby 
Riadiaci pracovník 

(manažér) rastlinnej 
výroby

PREDPOKLADANÝ VZNIK

ZAMESTNANIA

Špecialista predaja a 
marketingu 

Mestský poľnohospodár 
Špecialista na 

hydroponické pestovanie

MIERNY

Pestovateľ poľných 
plodín a zeleniny 

Záhradník - pestovateľ 
sadbového materiálu 

Záhradník - pestovateľ 
okrasných rastlín a drevín 

Záhradník - pestovateľ 
jedlých húb, 

aromatických a liečivých 
rastlín

STREDNE VÝZNAMNÝ

Vinohradník 
Ovocinár 

Včelár
Riadiaci pracovník 

(manažér) 
poľnohospodárskej 

techniky 
Predavač a aranžér 
kvetov s inkasom

o trendy vývoja v informačných 
technológiách a telekomunikáciách 

o zásady tvorby ceny poľnohospodárskeho 
produktu 

o poznatky v oblasti nutričných hodnôt 
potravín 

o základné metódy predaja 

poľnohospodárskych produktov 
o vedomosti o regionálnej a národnej 

identifikácii poľnohospodárskych 
produktov 

o rozdelenie reklamných platforiem, 
definovanie značky, symbolu a loga v 
poľnohospodárstve

o prezentácia sumárnych informácií o 
poľnohospodárskom produkte zákazníkovi 

o výpočet ceny poľnohospodárskeho 
produktu 

o uvádzanie nutričných hodnôt o výrobku v 
súlade s legislatívou 

o prezentácia živočíšneho produktu v 
súvislosti s welfare hospodárskych zvierat 

o aplikácia regionálnych a národných 
špecifík pri prezentácii 

poľnohospodárskych produktov 
o využitie synergického vplyvu kombinácie 

reklamných platforiem pri prezentácii 
poľnohospodárskych produktov 

o prezentácia sumárnych informácií o 
poľnohospodárskom produkte zákazníkovi

POZNÁMKA: Marketing v poľnohospodárstve ovplyvňuje jednotlivé NŠZ podľa zaradenia konkrétneho jedinca. Ak je

NŠZ vykonávané ako samostatná činnosť, vplyv je významný, ak je jedinec zamestnancom v poľnohospodárskom
podniku, vplyv je výrazne nižší / zanedbateľný.
Pre samostatne hospodáriaceho jedinca (napr. vinohradníka) ponúkajúceho svoje produkty / hľadajúceho odbyt pre
svoje výrobky je marketing dôležitým nástrojom a predpokladáme, že jeho potreba bude stúpať.

ZAMESTNANIA BEZ URČENEJ MIERY VPLYVU (N/A)

Likvidátor pôvodcov 
chorôb a škodcov 
Pestovateľ chmeľu 

Realizátor záhradných a 
krajinných úprav 

Chovateľ cudzokrajných 
zvierat 

Chovateľ vtákov 
Chovateľ v zmiešanom 

hospodárstve 
Pracovník v akvakultúre 

Ošetrovateľ koní a 
jazdec 

Tréner koní 
Technik v rastlinnej 

výrobe 
Technik v oblasti 

záhradníctva 
Technik v živočíšnej 

výrobe 
Špecialista v rastlinnej 

výrobe, agronóm 
Špecialista v oblasti 

záhradníctva 

Riadiaci pracovník 
(manažér) služieb v 
poľnohospodárstve 
Vedúci strediska v 

poľnohospodárstve 
Riadiaci pracovník 

(manažér) v akvakultúre 
Riadiaci pracovník 
(manažér) v oblasti 

veterinárnych činností 
Pracovník v rybárstve vo 
vnútrozemských vodách 

Špecialista v oblasti 
plemenárskej práce a 

šľachtenia
Špecialista pre precízne 

poľnohospodárstvo 
Technik pre precízne 
poľnohospodárstvo 

Kynológ
Špecialista 

agrochemickej kontroly
Špecialista v živočíšnej 

výrobe, zootechnik

PREDPOKLADANÝ VPLYV INOVÁCIÍ NA ZAMESTNANIA
INOVÁCIA: MARKETING V POĽNOHOSPODÁRSTVE

KATEGÓRIA INOVÁCIE: NOVÉ METÓDY

ALTERNATÍVNY: POĽNOHOSPODÁRSKY MARKETING, AGRÁRNY MARKETING

CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: AGRICULTURAL MARKETING



INOVÁCIA: UMELÁ INTELIGENCIA V POĽNOHOSPODÁRSTVE

KATEGÓRIA INOVÁCIE: UI (UMELÁ INTELIGENCIA)

CHARAKTERISTIKA: Čoraz širšie sa uplatňuje celá paleta snímačov – senzorov snímajúcich fyzikálne, chemické a

meteorologické parametre pri pestovaní rastlín a v chove zvierat. Takýmto monitoringom získané údaje sú základom pre
využívanie robotizovaných strojov, zariadení a tiež učiacich sa automatov. V sektore poľnohospodárstva aktuálne badať tri
základné oblasti, kde sa umelá inteligencia začína uplatňovať vo väčšom merítku: monitoring rastlín a pôdy, prognostická
analytika a roboty. Monitoring rastlín a pôdy: Úlohou vývojárov v tomto prípade je priniesť počítačovú víziu a samostatne sa
učiace algoritmy na spracovanie dát zachytených dronmi či ďalšími senzormi monitorujúcimi zdravie a ostatné parametre rastlín
a pôdy. Umelá inteligencia v tomto prípade vystupuje ako hlavný nástroj pre triedenie dát a vyvodzovanie záverov na základe
vopred zadefinovaných algoritmov. Prognostická analytika: V tomto prípade sú vyvíjané učiace sa modely k tomu, aby sledovali
a prognózovali rôzne environmentálne dopady na úrodu plodín, napríklad dopady klimatických zmien. Umelá inteligencia a
ďalšie inovatívne nástroje majú potenciál zdokonaľovať výrobné postupy, ktoré sú z hľadiska čoraz efektívnejšieho využívania
zdrojov nevyhnutné na dosiahnutie cieľov udržateľnosti. Technológie umelej inteligencie majú potenciál zlepšiť výkonnosť
poľnohospodárstva v oblastiach s prírodnými prekážkami, ktoré často trpia obmedzeným prístupom k zdrojom a výraznými
sezónnymi výkyvmi.

CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AGRICULTURE

Zdroj: https://mytechpick.com/artificial-intelligence-in-agriculture/ Zd
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Zdroj: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/11/artificial-intelligence-in-
agriculture-using-modern-day-ai-to-solve-traditional-farming-problems/



INOVÁCIA: UMELÁ INTELIGENCIA V POĽNOHOSPODÁRSTVE

KATEGÓRIA INOVÁCIE: UI (UMELÁ INTELIGENCIA)

PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ VEDOMOSTI:

PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ ZRUČNOSTI:

STREDNE VÝZNAMNÝ

Operátor 
poľnohospodárskeho 

stroja a zariadenia 
(okrem traktoristu a 

kombajnistu)
Dojič kráv, oviec a kôz

Technik v rastlinnej 
výrobe

Technik v oblasti 
záhradníctva

Technik v živočíšnej 
výrobe

Špecialista v rastlinnej 
výrobe, agronóm

Špecialista v oblasti 
záhradníctva

Špecialista v živočíšnej 
výrobe, zootechnik

Špecialista 
agrochemickej 

kontroly
Riadiaci pracovník 

(manažér) živočíšnej 
výroby

Riadiaci pracovník 
(manažér) rastlinnej 

výroby

Riadiaci pracovník 
(manažér) služieb v 
poľnohospodárstve
Vedúci strediska v 

poľnohospodárstve
Špecialista výživy a 
technológie výroby 

krmív
Riadiaci pracovník 

(manažér) 
poľnohospodárskej 

techniky
Riadiaci pracovník v 
poľnohospodárstve 
(riaditeľ podniku)
Riadiaci pracovník 

(manažér) v 
akvakultúre
Pracovník v 
akvakultúre

PREDPOKLADANÝ VZNIK

ZAMESTNANIA

Operátor dronov
Špecialista na 
digitalizáciu 

Analytik údajov 
Vývojár softvéru a 

aplikácií 
Špecialista na 
informačné 
technológie 

Elektrotechnik pre 
automatizačnú 

techniku

VÝZNAMNÝ

Technik pre precízne 
poľnohospodárstvo

Poradca pre 
poľnohospodárstvo
Agromechatronik

o prístupy a možnosti uplatňovania IoT -
Internet vecí/priemyselný internet 

o umelá inteligencia 
o princípy fungovania a možnosti využitia 

autonómnych vozidiel
o spôsoby využívania 5G siete 
o spôsoby nastavenia a využitia 

automatizovaných systémov 
o základy konštrukcie autonómnych 

poľnohospodárskych vozidiel 
o legislatíva prevádzky autonómnych 

poľnohospodárskych vozidiel 
o základy programovania

o starostlivosť o zariadenia IoT
o diagnostikovanie zariadení IoT
o ovládanie a kontrola prvkov IoT
o využívanie nástrojov umelej 

inteligencie v 
poľnohospodárstve 

o obsluha autonómnych vozidiel 

o monitorovanie 
automatizovaných zariadení 

o obsluha automatizovaných 
systémov a analýza dát 

o spracovanie a vyhodnocovanie 
údajov za pomoci umelej 
inteligencie 

o získavanie a odosielanie dát 
prostredníctvom 5G siete 

o elektronické spracovanie 
dokumentácie (údajov) umelou 
inteligenciou

PREDPOKLADANÝ VPLYV INOVÁCIÍ NA ZAMESTNANIA

CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AGRICULTURE



INOVÁCIA: VERTIKÁLNE POĽNOHOSPODÁRSTVO

KATEGÓRIA INOVÁCIE: NOVÉ METÓDY

CHARAKTERISTIKA: Pojem vertikálne poľnohospodárstvo je spôsob pestovania plodín (hlavne šalátov) na pôdnom

substráte, alebo vodnom roztoku viacúrovňovo vertikálne, či už nad, alebo pod zemou. Zber prebieha počas celého
roka. Umelá inteligencia riadi teplotu, osvetlenie, zavlažovanie a hnojenie. Zhruba už po 10 dňoch od výsadby sa môže
šalát/zelenina zberať. Výhodou je lokálna produkcia, znížené riziko chorôb, menšia spotreba vody a priestoru.
Nevýhodou je cena, ktorá je zvyčajne až 5 násobne vyššia. Takéto farmy môžu byť pritom súčasťou mestských budov a
posunúť tak mestské poľnohospodárstvo na novú úroveň. Prvá takáto "farma" neďaleko nás je v Břeclavi. Z hľadiska
rozvoja potreby pracovných síl, je táto aktivita v podmienkach SR okrajová.

PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ VEDOMOSTI:

VÝZNAMNÝ

Špecialista v rastlinnej 
výrobe, agronóm 
Vedúci strediska v 

poľnohospodárstve

PREDPOKLADANÝ VZNIK

ZAMESTNANIA

Špecialista na 
digitalizáciu 

Analytik údajov 
Vývojár softvéru a 

aplikácií 
Riadiaci pracovník 

(manažér) 
Špecialista predaja a 

marketingu 
Nanotechnológ
Špecialista na 
agrochémiu 

Špecialista na 
informačné technológie 

Mestský 
poľnohospodár 
Špecialista na 
hydroponické 

pestovanie 
Špecialista na 

pestovanie rias 
Špecialista na vertikálne 

poľnohopodárstvo
Elektrotechnik pre 

automatizačnú techniku

STREDNE VÝZNAMNÝ

Pestovateľ poľných 
plodín a zeleniny 

Záhradník -
pestovateľ 

sadbového materiálu 
Záhradník -

pestovateľ jedlých 
húb, aromatických a 

liečivých rastlín

o spôsoby výsadby, údržby a ochrany vegetačných prvkov 
o Hydropónia

o Aquapónia
o Aeropónia

MIERNY

Pomocný pracovník v 
sadovníctve a 
záhradníctve 

Pomocný pracovník v 
akvakultúre

PREDPOKLADANÝ VPLYV INOVÁCIÍ NA ZAMESTNANIA

CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: VERTICAL FARMING, VERTICAL AGRICULTURE

Zdroj: https://publik.tuwien.ac.at/files/publik_284286.pdf Zdroj: https://downtobusinessenglish.com/vertical-farming/



CHARAKTERISTIKA: Hydropónia (iné názvy: vodná kultúra, hydrokultúra, hydroponická kultúra,
hydroponické pestovanie) je pestovanie rastlín bez pôdy v živnom roztoku. Niekedy sa
terminologicky rozlišuje hydropónia (korene sú priamo ponorené v živnom roztoku) a
hydrokultúra (korene sú v kvetináči s granulami a iba ich konce trčia do živného roztoku).

PREDPOKLADANÝ VZNIK

ZAMESTNANIA

Špecialista na 
hydroponické 

pestovanie

STREDNE VÝZNAMNÝ

Pestovateľ poľných 
plodín a zeleniny

Záhradník -
pestovateľ jedlých 

húb, aromatických a 
liečivých rastlín

Záhradník -
pestovateľ okrasných 

rastlín a drevín 
Špecialista v 

rastlinnej výrobe, 
agronóm 

Špecialista v oblasti 
záhradníctva

POZNÁMKA: Miera Vplyvu inovácie „Hydroponické pestovanie rastlín“ záleží na zameraní konkrétneho podniku. V prípade, ak
podnik pestuje plodiny hydroponicky, vplyv na jednotlivé pozície je významný – jedná sa o rozdielnu metódu pestovania – a
prináša nové odborné vedomosti a zručnosti. Vo všeobecnosti nemá inovácia na NŠZ vplyv.

PREDPOKLADANÝ VPLYV INOVÁCIÍ NA ZAMESTNANIA
INOVÁCIA: HYDROPONICKÉ PESTOVANIE RASTLÍN

KATEGÓRIA INOVÁCIE: NOVÉ METÓDY

ALTERNATÍVNY: HYDROPÓNIA

CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: HYDROPONICS, HYDROPONIC PLANT PRODUCTION

Zdroj: https://thehydroponicsguru.com/types-of-hydroponics-systems/ Zdroj: https://gpnmag.com/article/maximizing-hydroponic-crop-production/



PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ VEDOMOSTI:

PREDPOKLADANÉ NOVÉ ODBORNÉ ZRUČNOSTI:

PREDPOKLADANÝ VZNIK

ZAMESTNANIA

Špecialista na 
hydroponické 

pestovanie

STREDNE VÝZNAMNÝ

Pestovateľ poľných 
plodín a zeleniny

Záhradník -
pestovateľ jedlých 

húb, aromatických a 
liečivých rastlín

Záhradník -
pestovateľ okrasných 

rastlín a drevín 
Špecialista v 

rastlinnej výrobe, 
agronóm 

Špecialista v oblasti 
záhradníctva

PREDPOKLADANÝ VPLYV INOVÁCIÍ NA ZAMESTNANIA
INOVÁCIA: HYDROPONICKÉ PESTOVANIE RASTLÍN

KATEGÓRIA INOVÁCIE: NOVÉ METÓDY

ALTERNATÍVNY: HYDROPÓNIA

CUDZOJAZYČNÝ NÁZOV: HYDROPONICS, HYDROPONIC PLANT PRODUCTION

o orientácia v dokumentácii, metódach, normách,
právnych a ďalších predpisoch v organizácii

o zostavovanie podkladov na účtovanie, kalkulácie
a tvorbu cien v rastlinnej výrobe

o určovanie postupov pri hydroponickom
pestovaní

o tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín a ich

realizácia 
o kontrola skladovania, používania a

zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín
o riadenie zavlažovania podľa potrieb
o spracovanie výsledkov výroby
o hydroponické pestovanie rastlín
o aplikácia / miešanie minerálnych výživných

roztokov / hydroponických roztokov 
o použitie nástrojov na hydroponické pestovanie

rastlín
o príprava roztokov s použitím softvéru na

hydroponické pestovanie rastlín

o spôsoby pestovania
poľnohospodárskych plodín, zberu,
pozberovej úpravy a skladovania

o agrochémia
o metódy ochrany rastlín proti

škodcom a likvidácie chorôb
o základy marketingu, manažmentu a

ekonomiky podniku
o právne predpisy a pojmy v rastlinnej

výrobe
o metódy výživy rastlín
o rastlinolekárstvo
o metódy riadenia a plánovania v

rastlinnej výrobe
o princípy hydroponického pestovania

rastlín
o minerálne výživné

roztoky/hydroponické roztoky

o hydropónia
o hydrokultúra
o nástroje/náradie na hydroponické

pestovanie rastlín
o chemické zariadenia pre

hydroponické roztoky
o softvér na hydroponické pestovanie

rastlín
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1.4 Manažérske zhrnutie 

Manažérske zhrnutie – Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov rozvoja pôdohospodárstva reaguje 

nielen na niektoré nové trendy na trhu práce, ale predovšetkým na výrazný tlak spoločenskej praxe a  

kladie dôraz na efektívnosť vložených verejných prostriedkov. 

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov je považované za dôležitý sektor slovenskej ekonomiky, 

a to aj napriek tomu, že má v súčasnosti len približne 2,1 %-ný podiel na tvorbe HDP. Sektor patrí medzi 

sektory s priemerným príspevkom k HDP. Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov má 

dominantné zastúpenie v Nitrianskom kraji, kde tvorí približne 4 % krajského HDP, a v Trnavskom kraji 

s 3 %-ným podielom na krajskom HDP. Tieto dva kraje tvoria spolu až 53 % celkového HDP sektora v 

SR. Najvyšší príspevok (43 %) k HDP sektora majú podniky s 20 – 99 zamestnancami (46 % v roku 2010). 

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov má pasívne saldo obchodnej bilancie. Hodnota 

dovezených produktov prevyšuje hodnotu vývozu o 21 %. Sektor sa na celkovej investičnej aktivite v SR 

podieľa 2,8 %-ami. 

Sektor sa na celkovej zamestnanosti v SR podieľa 2 %-ami (v absolútnom vyjadrení to predstavuje 

približne 50 tisíc osôb) na celkovej zamestnanosti v SR. Tento podiel od roku 2001 poklesol o 2 p. b. a 

patrí medzi sektory s najvyšším poklesom zamestnanosti za uplynulých 20 rokov. V sektore v súčasnosti 

pracuje o 45 % menej osôb ako pred 20 rokmi. Priemerný medziročný pokles zamestnanosti v sektore 

je na úrovni 3 %. 

Sektor zamestnáva 2 % všetkých pracujúcich v SR, no zamestnanosť výrazne 

klesá. Patrí medzi sektory s najstaršou vekovou štruktúrou zamestnancov a 

najnižším podielom zahraničných podnikov na zamestnanosti. Má mierne 

nadpriemernú produktivitu práce a podpriemerné mzdy. 

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov prispieva 2,1 %-ami k HDP 

v SR a patrí medzi sektory s priemerným príspevkom k HDP. V medzinárodnom 

porovnaní však patríme medzi krajiny s nadpriemerným podielom sektora na 

HDP. 
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V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov dominujú tuzemské podniky až s 98 %-ným 

zastúpením a 92 %-ným podielom na zamestnanosti sektora. Tento podiel patrí medzi najvyššie zo 

všetkých sektorov v SR. 

V sektore prevažujú muži (69 %) a zamestnanci so stredoškolským vzdelaním (75 %). 

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov patrí medzi odvetvia, kde dlhodobo dochádza 

k zhoršovaniu vekovej štruktúry pracujúcich. 

Zamestnanci tohto sektora majú najvyšší priemerný vek (48 rokov). Priemerný vek zamestnancov 

v sektore je o 4 roky vyšší ako v SR. V celej SR má 24 % zamestnancov 55 a viac rokov, v sektore je ich 

podiel na úrovni 40 %. 

Najvyššia produktivita práce je v divízii 1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým 

súvisiace, kde jeden zamestnanec vyprodukuje v priemere 35,4 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok. 

Naopak, najnižšia produktivita práce je v divízii 3 Rybolov a akvakultúra, kde jeden zamestnanec 

vyprodukuje v priemere 17 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok. V divízii 75 Veterinárstvo je to 25,4 tisíc 

EUR. V horizonte rokov 2010 – 2019 došlo v sektore k nárastu produktivity práce o 123 % a patrí tak 

medzi sektory s najrýchlejším rastom produktivity práce. Mzdy v sektore sú pod úrovňou SR. Podľa 

dokumentu Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2020 je mzda 

v sektore o 25 % nižšia ako priemer SR a je na úrovni 820 €33. Aj keď stále sa jedná o podpriemerné 

mzdy, rastú výrazne rýchlejšie ako priemer v SR (v krátkodobom horizonte o 11 p. b. a v dlhodobom 

horizonte o 23 p. b.).  

 

 

V priebehu najbližších piatich rokov bude v sektorovo špecifických zamestnaniach dodatočne 

potrebných 10,4 tisíc zamestnancov, t. j. približne ku každému piatemu pracujúcemu bude potrebné 

doplniť ďalšiu osobu. Štruktúra dodatočných potrieb pracovných síl sektora v najbližších piatich rokoch 

 
33 Zelená správa 2020, dostupné na: https://www.mpsr.sk/zelena-sprava-2020/122---16206/ 

V horizonte 2021 – 2025 bude potrebné doplniť na trh práce v tomto sektore 

približne 2,1 tisíc osôb ročne. V sektore sa do roku 2025 očakáva nedostatok 

pracovných síl. 
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podľa divízií ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je nasledovná: 97,2 % pracovných príležitostí 

vznikne v divízii 1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace, 0,4 % v divízii 

3 Rybolov a akvakultúra, 2,4 % v divízii 75 Veterinárne činnosti.  

Tieto potreby trhu práce budú z viac ako 80 % predstavovať náhradou pracovných síl, resp. odchodom 

zamestnancov z trhu práce predovšetkým do starobného dôchodku. Sektor tak patrí medzi sektory 

s najvyšším podielom náhrady pracovných síl. Očakáva sa však, že v rovnakom období sa 

z korešpondujúcich odborov vzdelania uplatní v sektore len do tisíc absolventov. Sektor bude čeliť 

nedostatku pracovných síl a bude potrebné hľadať pracovné sily aj mimo korešpondujúce kvalifikácie. 

Takmer 30 % potrieb trhu práce v sektore bude na pozíciách Traktorista a Chovateľ hovädzieho 

dobytka, oviec a kôz.  

V najbližších 20tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 60 % 

pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci.  

1.4.1 Kritické činitele 

Kritické činitele sú vplyvy, ktoré môžu ohroziť konkurenčnú schopnosť sektora (negatívne činitele v 

sektore). 

▪ starnutie poľnohospodárskej populácie, dlhodobý úbytok pracujúcich, najmä v 

nekvalifikovaných profesiách, absencia návrhu podporných stimulov novovznikajúcej sociálnej 

skupiny mladých farmárov spojenej s rozvojom vidieka a tým i neexistencia komplexného 

sociálno-ekonomického návrhu statusu rodinných fariem predovšetkým z hľadiska ľudského 

faktora a vytvorenie priaznivého a motivačného inštitucionálneho prostredia pre začínajúcich 

mladých, a rodinných farmárov, stanoviť implementačné ciele tejto socioprofesnej skupiny – 

chýbajúci cielený koncepčný marketing/marketingová stratégia orientovaná na mladých ľudí 

motivujúca na prácu v sektore, 

▪ absencia koncepčnej stratégie orientovanej na rast miezd v sektore – dlhodobá disparita 

mzdového ohodnotenia pracujúcich v poľnohospodárstve oproti priemeru za SR a ostatným 

odvetviam národného hospodárstva, 

▪ nezáujem absolventov stredných a vysokých škôl poľnohospodárskeho zamerania o prácu v 

agrosektore, 
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▪ absencia rámca pre odborných poskytovateľov kariérového poradenstva, chýba výraznejšia 

podpora systému duálneho vzdelávania, absencia aktivít sociálnej ekonomiky, 

▪ odkázanosť a závislosť poľnohospodárskej prvovýroby na finančných podporách z verejných 

zdrojov,  

▪ rozvoju podnikania v poľnohospodárstve bráni nefunkčný trh s pôdou a rozdrobenosť jej 

vlastníctva. Začínajúce farmy majú problém dostať sa k pôde na prenájom alebo na kúpu, 

▪ neexistencia funkčného systému nezávislého odborného (terénneho) poradenstva, chýba 

transfer vedomostí a poznatkov najmä v prípade novovzniknutých fariem, 

▪ rýchlejší rast rastlinnej výroby na úkor živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby, čo má 

negatívny vplyv na zamestnanosť v sektore a s tým súvisiaci deficit organickej hmoty v pôde, 

▪ nesystematické riešenie dôsledkov klimatických zmien vrátane opatrení zameraných na 

stabilizáciu vodnej bilancie v krajine, absencia rizikového fondu s účasťou štátu, 

▪ dlhodobé legislatívne neriešenie potreby zamestnávania sezónnych pracovníkov – nutné 

zabezpečiť zjednodušenie zamestnávania sezónnych pracovníkov ako základný predpoklad pre 

rozvoj poľnohospodárskej prvovýroby  

▪ nízke environmentálne povedomie obyvateľstva o vzácnosti prírodného bohatstva, ktorým 

Slovensko zatiaľ disponuje, nízka vedomostná úroveň o udržateľnom spôsobe života, 

▪ nedostatočné skĺbenie podpôr s agroenvironmentálnymi funkciami poľnohospodárstva a vyšším 

prepojením s rozvojom vidieka, najmä s periférnymi vidieckymi oblasťami. 

▪ riziká volatility cien produktov, závažnosti rizikových faktorov a nákazové situácie živočíšnej 

výroby s nepriaznivým vplyvom na príjmy poľnohospodárov, 

▪ na spotrebiteľskom trhu chýbajú lokálne poľnohospodárske komodity a potraviny, farmári majú 

slabé postavenie v potravinovom reťazci, 

▪ rastúca závislosť obyvateľstva od potravín zahraničnej proveniencie, stráca sa potravinová 

bezpečnosť krajiny a znižuje sa kvalita starostlivosti o vidiecky priestor 

▪ rozdielna ekonomická úroveň regiónov Slovenska, najvýraznejšia vo vidieckych regiónoch, 

zvyšujúci sa počet najmenej rozvinutých okresov, klesajúci trend úrovne HDP na obyvateľa vo 

vidieckych oblastiach, 

▪ vysoké vstupné náklady poľnohospodárskych prvovýrobcov do spracovania, distribúcie a 

predaja vlastných výrobkov s vyššou pridanou hodnotou priamo spotrebiteľovi, 

▪ nízka úroveň investícií do agropotravinárskej vedy a výskumu SR, 

▪ pretrvávajúci pokles počtu hospodárskych zvierat je spojený s nižšou potrebou veterinárov v 

terénnej veterinárnej praxi a pridružených zamestnaniach.  
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▪ orientácia absolventov veterinárneho štúdia na terapiu spoločenských zvierat, problém s 

nedostatkom veterinárnych lekárov pre terénnu prax pri veľkých hospodárskych zvieratách, 

▪ nedostatočná propagácia produktov akvakultúry, nedostatočná podpora vedy a výskumu v tejto 

oblasti,   

▪ nedostatočný podiel inovácií a mechanizačných prostriedkov spôsobuje v akvakultúre vysoký 

podiel fyzickej práce. To má za následok nezáujem o túto prácu, nízku produktivitu a následne 

vysoké náklady,  

▪ neexistencia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti akvakultúry, na dosiahnutie vyššej 

efektivity produkcie rýb je potrebné v súčinnosti s novými investíciami podporovať aj zavádzanie 

najnovších výsledkov z aplikovaného výskumu. Je to jedna z ciest ako eliminovať silný vplyv 

konkurencie z okolitých krajín. 

1.4.2 Kľúčové činitele 

Kľúčové činitele sú pozitívne, rozvojové činitele v sektore, ktoré zabezpečia trvalú konkurenčnú 

schopnosť. 

▪ Zaradenie poľnohospodárstva do priorít vlády SR – potravinová bezpečnosť, 

▪ posilnenie postavenia poľnohospodárstva ako základnej priority štátnej, hospodárskej a 

sociálnej politiky štátu a základného piliera rozvoja vidieka, 

▪ kontinuálna generačná a kvalifikačná obnova pracovnej sily v poľnohospodárstve, podpora 

flexibilných foriem zamestnávania, 

▪ zmena prístupu k využitiu ľudského potenciálu, zefektívnenie pracovnej činnosti vo väzbe na 

substitúciu ľudskej práce systémom automatizácie, digitalizácie v rámci inteligentného 

poľnohospodárstva,  

▪ systematická marketingová podpora záujmu mladých ľudí o prácu v poľnohospodárstve, najmä 

v živočíšnej a v špecializovanej rastlinnej výrobe, zvyšovanie kvality vzdelávania generácie 

vstupujúcej na trh práce, zvyšovanie kvality vzdelávania by malo mať charakter celoživotného 

vzdelávania,  

▪ zlepšenia kvality života na vidieku ako kľúčového faktora atraktivity pre územnú stabilizáciu 

mladých ľudí budovaním kvalitnej technickej a sociálnej infraštruktúry vo vidieckych obciach 

a tak zabránenie vyľudňovaniu vidieka ako rezervoáru pracovných síl pre pôdohospodárstvo, 

▪ zvýšenie sebestačnosti agropotravinárskych komodít na domácom agropotravinárskom trhu za 

súčasného zvýšenia kvality výrobkov, regionálnych a miestnych špecialít a produktov 
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ekologického poľnohospodárstva, zvýšenie lokálnej produkcie potravín, neformálnych sietí 

domácej produkcie, alternatívnej produkcie potravín a pod., 

▪ postupy, ako precízne poľnohospodárstvo, robotizácia, digitalizácia dodávateľských reťazcov 

(blockchain, autonómna mobilita) a systémy na podporu rozhodovania (umelá inteligencia, big 

data) prispejú k zvýšeniu efektívnosti poľnohospodárstva. Zvyšovanie produktivity práce bude 

vytvárať dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile na úkor nekvalifikovanej, budú zanikať pracovné 

miesta pre ľudí bez náležitých zručností a ľudského kapitálu, 

▪ získavanie podpôr v poľnohospodárstve je podmienené splnením požiadaviek vo forme 

kondicionality. Tieto požiadavky vyplývajú buď z právnych predpisov o SPP (v prípade „noriem 

pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav“ – GAEC), alebo zo smerníc a nariadení 

mimo SPP (v prípade „povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia“ – SMR2). Pracovná 

sila sa v tejto oblasti bude musieť pravidelne školiť, potrebné je vytvárať aj poradenský systém s 

kvalifikovanými poradcami, 

▪ z hľadiska environmentálnych cieľov je potrebné zvýšiť biodiverzitu, riešiť vodnú a veternú 

eróziu, udržať klesajúci trend produkcie amoniaku z poľnohospodárstva a naďalej ochraňovať 

vodné zdroje pred znečistením poľnohospodárskou výrobou. Dôjde čiastočne k ústupu od 

veľkovýrobných produkčných metód k diverzifikovanejšej produkcii s vplyvom aj na 

zamestnanosť, 

▪ zvýšenie konkurencieschopnosti a výkonnosti segmentov poľnohospodárstva vytvárajúcich 

vysokú pridanú hodnotu a možnosti zamestnania, 

▪ vypracovanie dlhodobej komplexnej koncepcie rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva so 

zreteľom na strategické dokumenty EÚ, 

▪ v rámci SPP EÚ sú pre rok 2023 vytvorené rovnaké podmienky pre poľnohospodárov 

a potravinárov vo všetkých členských štátoch EÚ, 

▪ vytváranie odbytových organizácií výrobcov s cieľom dlhodobého zlepšenia pozície v rámci 

potravinovej a energetickej vertikály na základe spájania disponibilných ľudských a finančných 

zdrojov výrobcov do spracovania a predaja, 

▪ vytváranie dlhodobých zmluvných vzťahov medzi prvovýrobcami a spracovateľským 

priemyslom, založených na dodávateľsko-odberateľských zmluvných vzťahoch s možnosťou 

predfinancovania produkcie, 

▪ udržateľné využívanie energetických zdrojov, najmä biomasy, na základe kritérií udržateľného 

využívania biomasy zavedených na národnej úrovni v zmysle smernice Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných 

zdrojov, 
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▪ adaptácia poľnohospodárstva na prebiehajúce klimatické zmeny,

▪ prístup poľnohospodárskych subjektov k čerpaniu finančných prostriedkov vyčlenených z EÚ na

riešenie vplyvov budúcich krízových situácií (napr. pandémie) pre rezort agropotravinárstva,

▪ prehodnotenie zamerania študijných odborov na stredných a vysokých školách s ohľadom na

potreby trhu práce (na potreby a zameranie poľnohospodárstva a potravinárstva),

▪ podpora vzdelanosti, využívania moderných technológií, internetizácie a kvalifikácie vidieckeho

obyvateľstva, rozvoj cezhraničnej spolupráce, aktivizácia miestneho obyvateľstva a ich zapájanie

do rozhodovacieho procesu (MAS).

▪ systém permanentnej kontroly kvality a zdravotnej nezávadnosti potravín, garantovaný štátnou

veterinárnou správou,

▪ uplatnenie aplikovateľných poznatkov z oblasti informačných technológií a umelej inteligencie

pri monitorovaní a podpore produkčného zdravia hospodárskych zvierat,

▪ rozšírenie priameho predaja (predaj z dvora) čerstvých rybích produktov priamo na farme v

živom alebo upravenom stave, zavádzanie nových, resp. netradičných akvakultúrnych druhov a

rybích výrobkov, rozšírenie sortimentu ponúkaných rybích produktov, a tým zvýšenie spotreby

rýb na obyvateľa.



2. KAPITOLA

NÁVRH SEKTOROVÝCH OPATRENÍ 
NA ZABEZPEČENIE ĽUDSKÝCH  

ZDROJOV V SÚLADE S VÝVOJOM 
NA TRHU PRÁCE A INOVÁCIAMI 
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2. NÁVRH SEKTOROVÝCH OPATRENÍ NA ZABEZPEČENIE 

ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SÚLADE S VÝVOJOM NA TRHU 

PRÁCE A INOVÁCIAMI 

Návrh sektorových opatrení na zabezpečenie ľudských zdrojov v súlade s vývojom trhu práce 

a inováciami je vypracovaný vo forme sektorových opatrení a jeho implementačných aktivít 

zaradených do ôsmich oblastí:  

▪ predškolské vzdelávanie 

▪ vzdelávanie v základných školách 

▪ výchovné a kariérové poradenstvo 

▪ stredoškolské vzdelávanie 

▪ vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa 

▪ vzdelávanie dospelých 

▪ rekvalifikácie 

▪ procesné a systémové zmeny. 

Uvedená aplikačná časť reflektuje potreby sektora v piatich – pre sektor poľnohospodárstva, 

veterinárstva a rybolovu – významných vývojových trendoch:  

1. Trvalo udržateľné, multifunkčné a presné poľnohospodárstvo ako predpoklad zachovania života 

na vidieku 

2. Popularizácia agrosektora, výchova a vzdelávanie mladej generácie a riadený systém 

celoživotného vzdelávania 

3. Uplatňovanie prvkov sociálnej ekonomiky v agrosektore 

4. Zabezpečenie bezpečnosti potravín, zdravej výživy a strategickej sebestačnosti 

5. Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, inovácie a aplikovaného 

výskumu do poľnohospodárskej praxe  
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2.1 Vývojový trend v sektore – Trvalo udržateľné, multifunkčné a presné 

poľnohospodárstvo ako predpoklad zachovania života na vidieku 

Parciálne ciele: 

- Rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva za súčasného rešpektovania životného prostredia 

s dôrazom na udržateľné využívanie obmedzených zdrojov. 

- Zvyšovanie diverzifikácie poľnohospodárskej produkcie a tak podpora zachovania a tvorby 

nových pracovných miest. 

- Zvyšovanie pridanej hodnoty a flexibility v tvorbe ponuky v agrosektore (pridanie hodnoty v 

procese výroby a spracovania poľnohospodárskych produktov). 

- Podpora prijateľných poľnohospodárskych príjmov a odolnosti poľnohospodárskych 

podnikov v záujme zlepšenia potravinovej bezpečnosti. 

- Nevyhnutnosť podpory podnikov v znevýhodnených oblastiach. 

- Zvýšenie využívania moderných digitálnych technológií v rastlinnej aj živočíšnej výrobe. 

- Druhotné využívanie surovín z poľnohospodárstva. 

Vplyv na sektor a ľudské zdroje: 

Cielenou finančnou podporou napomáhať stabilizácii a rozvoju všetkých zložiek poľnohospodárskej 

výroby. Základným typom finančnej podpory sú priame platby vyplácané na jednotku plochy (hektár) 

vyplácané formou platieb odviazaných od produkcie. Jedná sa o zjednodušenú platbu na plochu,  

postupy prospešné pre klímu a životné prostredie a platbu pre mladých poľnohospodárov). 

Legislatívny základ tvorí nariadenie vlády SR č. 342/2014. Platby viazané na produkciu podporujú 

niektoré plodiny (cukrová repa, chmeľ, ovocie, zeleniny, bielkovinové plodiny a rajčiaky) a kategórie 

hospodárskych zvierat (bahnice, jarky, kozy, výkrm hovädzieho dobytka, chov kráv s trhovou 

produkciou mlieka). Podpory v súvislosti s opatreniami Programu rozvoja vidieka definuje nariadenie 

vlády SR č. 75/2015. Sem patrí podpora pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými 

obmedzeniami (tzv. znevýhodnené oblasti), podpora v rámci sústavy NATURA 2000, 

agroenvironmentálno-klimatické opatrenie, ekologické poľnohospodárstvo, dobré životné podmienky 

zvierat, lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov, prvé zalesnenie 

poľnohospodárskej pôdy. Prechodné vnútroštátne platby určené na platbu na plochu, na podporu 

pestovania chmeľu a na dobytčie jednotky, definuje nariadenie vlády SR č. 152/2013. Opatrenie štátnej 

pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA) na určené druhy plodín 
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a kategórie hospodárskych zvierat definuje Schéma štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme 

úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 2, zaregistrovaná Európskou komisiou pod 

evidenčným číslom SA. 62978. Doterajšia finančná podpora poľnohospodárov v SR bola v porovnaní 

s okolitými krajinami nedostatočná pre zabezpečenie rastlinnej a živočíšnej výroby, diverzifikáciu 

výroby, produkciu domácich potravín a konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov ako 

základu trvalo udržateľného hospodárenia na pôde. Aktuálne sa pripravuje Intervenčná stratégia 

Spoločnej poľnohospodárskej politiky do roku 2027 s cieľom posilniť domácich spracovateľov a 

výrobcov potravín a tzv. Výrobno-spracovateľských vertikál. Presné poľnohospodárstvo, odborné 

vzdelávanie a poradenstvo sú jednak nevyhnutnou súčasťou racionalizácie poľnohospodárskej výroby, 

zároveň ich však môže podporovať aj budúca Spoločná poľnohospodárska politika. 

Legislatívne, v prípade potreby aj finančne podporiť zamestnávanie domácich a sezónnych 

pracovníkov v poľnohospodárstve a tak zamedziť odlivu domácich zamestnancov 

z poľnohospodárstva. 

Ďalšie vplyvy na ľudské zdroje:  

- vytváranie nových pracovných miest  

- udržanie existujúcich pracovných miest  

- stabilizácia príjmu obyvateľstva  

- diverzifikácia pracovných činností  

- diverzifikácia príjmu pre zamestnávateľov i zamestnancov  

- udržanie poľnohospodárskej výroby aj v oblastiach, kde by to bolo značne náročné bez 

dotačnej podpory.   

Dlhodobá závislosť menej produkčných regiónov na priamych podporách môže viesť u podnikateľských 

subjektov (žiadateľov) v týchto oblastiach k zafixovaniu akejsi „kultúry závislosti“ na priamych 

podporách a k absorpčnej neschopnosti, resp. k rezignácii záujmu o projektové podpory.  

Podľa štúdie „Analytická podpora pre tvorbu Strategického plánu SPP 2021 – 2027 Intervenčná 

stratégia, 2019“ tvorí celková poľnohospodárska pôda (UAA) na Slovensku 1 910 650 ha (Eurostat). Na 

1 860 728 (97,3 % celkovej UAA) sa poskytujú priame platby (BPS), ktoré slúžia na podporu príjmu a 

ako kompenzácia za poskytovanie environmentálnych verejných statkov. Podmienkou na získanie 

priamych platieb je dodržiavanie tzv. krížového plnenia, ktoré zabezpečuje, že poľnohospodári plnia 
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základné štandardy v oblasti životného prostredia, bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a rastlín, ako 

aj požiadavky na udržiavanie pôdy v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave. Na 

Slovensku je potrebné podporiť príjmy v poľnohospodárstve s cieľom udržať poľnohospodárov v 

odvetví, zabezpečiť poskytovanie environmentálnych verejných statkov a zvyšovať mzdy 

poľnohospodárskych zamestnancov. Malým farmám chýbajú zdroje na investície do aktív, aj do 

pracovného kapitálu. Pre rozvoj malých fariem je dôležité zlepšiť fungovanie trhu s pôdou a umožniť 

im nákup alebo prenájom dodatočnej pôdy pre ich rozvoj. Malí poľnohospodári potrebujú aj prístup 

ku kvalitnému vzdelávaniu a poradenstvu. Absentuje ucelená analýza (tvorcovia národných politík) 

vplyvových efektov na obdobie 2020 – 2027.  

Malé farmy na Slovensku boli vytvorené nedávno, a preto nemajú aktíva, záruky a tržby porovnateľné 

s veľkými farmami alebo malými farmami v EÚ-15, čo má negatívny vplyv na ich možnosti získavať 

úvery a investovať. Rozšíreniu malých fariem čiastočne bráni aj trh s pôdou, ktorý je veľmi 

fragmentovaný a vytvára vysoké transakčné náklady na nákup alebo prenájom pôdy (Revízia výdavkov 

MPRV SR, 2019). Väčšinu (85 %) poľnohospodárskej produkcie na Slovensku vytvárajú veľké 

poľnohospodárske podniky, 90 % mlieka produkujú veľké mliečne farmy. 

Chýbajú vplyvové štúdie na problematiku rozvoja spracovateľských kapacít poľnohospodárskych 

podnikov a všetkých foriem „krátkych reťazcov“, vertikálnu spoluprácu medzi prvovýrobou a 

spracovateľským priemyslom, alebo medzi prvovýrobou a obchodom vrátane spolupráce malých 

fariem pri spoločnom marketingu výrobkov a spoločnom nákupe vstupov. Rovnako štúdie na odbyt 

výrobkov budovaním malých bitúnkov, pekární, muštární a miestnych páleníc v poľnohospodárskych 

podnikoch a prevádzkach miestneho hospodárstva pre potreby zamestnancov a miestneho 

obyvateľstva, vrátane podpory kreovania sociálnych podnikov na spracovanie biologického odpadu, 

triedenie komunálneho odpadu a environmentálnu bezpečnosť vidieckej krajiny. Zatiaľ je  podpora 

duálnych foriem prípravy mladých poľnohospodárov na obsluhu digitalizovaných a počítačmi 

riadených stacionárnych a mobilných strojových liniek a komplexov v poľnohospodárskej a 

potravinárskej výrobe málo výrazná. 

V kontexte so súčasnou kolísavosťou cien, globálnou ekonomickou a finančnou krízou, ako aj s 

klimatickými zmenami, je dôležitá diverzifikácia činností. Diverzifikácia činností zvyšuje stabilitu 

miestnych ekonomík, ktoré môžu pokryť vplyvy rôznych druhov ekonomických, ale aj prírodných 

šokov, takže vďaka nej je možné prekonať nastupujúce štrukturálne zmeny alebo aj ekonomické krízy. 

Podniková diverzifikačná aktivita obsahuje všetky poľnohospodárske a nepoľnohospodárske činnosti, 
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ktoré sa uskutočňujú mimo poľnohospodárskych kľúčových aktivít. Ďalej sú to priamy predaj 

prostredníctvom vlastných obchodov, resp. predaj z dvora, poskytnutie špecifických služieb, ako napr. 

rekreácia a terapia, ale aj nekonvenčné pridané hodnoty, medzi ktoré patria potravinové štandardy a 

špecifické výrobné schémy (napr. organické poľnohospodárstvo, produkty s označením originality 

pôvodu, rastliny s vyššou hodnotou atď.).  

Vývojový trend v sektore 
Trvalo udržateľné, multifunkčné a presné poľnohospodárstvo ako 
predpoklad zachovania života na vidieku. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Stredoškolské vzdelávanie 

Sektorové opatrenie 1 
Zadefinovanie nového predmetu zameraného na agrolesnícke 
systémy do už vytvorených študijných a učebných odborov 
zameraných na ovocinárstvo. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 1 
V rámci študijného odboru vzdelávania 
Ovocinár rozšíriť štátny vzdelávací program 
o agrolesnícke systémy. 

zodpovedný subjekt Štátny inštitút odborného vzdelávania  

termín plnenia Marec 2022 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov, každoročne 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet  (MŠVVaŠ SR), Operačný 
program Slovensko 2021–2027 

názov aktivity 2 

V rámci študijného odboru vzdelávania 
Podnikateľ pre rozvoj vidieka rozšíriť štátny 
vzdelávací program o agrolesnícke 
systémy. 

zodpovedný subjekt Štátny inštitút odborného vzdelávania 

termín plnenia Marec 2022 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov, každoročne 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet  (MŠVVaŠ SR), Operačný 
program Slovensko 2021–2027 

 

Vývojový trend v sektore 
Trvalo udržateľné, multifunkčné a presné poľnohospodárstvo ako 
predpoklad zachovania života na vidieku. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vzdelávanie dospelých 

Sektorové opatrenie 2 

Príprava vzdelávania dospelých v oblasti poskytovania podpory v 
poľnohospodárstve so zameraním na priame platby, viazané platby, 
environmentálne platby, podporu samostatne hospodáriacich 
roľníkov, malých a mladých farmárov. 

Aktivita na 
implementáciu sektoro-
vého opatrenia 
 
 
 

názov aktivity 

Vypracovanie obsahu akreditovaného 
kurzu ďalšieho vzdelávania v oblasti 
podpory v poľnohospodárstve so za-
meraním na priame platby, viazané platby, 
environmentálne platby, malých a mladých 
farmárov. 
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zodpovedný subjekt 

Slovenská poľnohospodárska a 
potravinárska komora (SPPK) v spolupráci s 
Agroinštitútom Nitra a Agrárnou komorou 
Slovenska 

termín plnenia December 2022 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov, každoročne 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MPRV SR), Operačný 
program Slovensko 2021–2027 

 

Vývojový trend v sektore 
Trvalo udržateľné, multifunkčné a presné poľnohospodárstvo ako 
predpoklad zachovania života na vidieku 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vzdelávanie dospelých 
Procesné a systémové zmeny 

Sektorové opatrenie 3 
Podpora začínajúcich chovateľov a spracovateľov rýb ako 
predpoklad rozvoja a zachovania života na vidieku. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 1 

Zmena právnych predpisov v oblasti 
získania oprávnenia na podnikanie v oblasti 
chovu a spracovania rýb a podpora 
cieleného priebežného vzdelávania. 

názov aktivity 2 

Podpora začínajúcich chovateľov a 
spracovateľov, rodinné firmy lokálneho 
významu – prostredníctvom finančnej aj 
konzultačnej podpory a osvetovej činnosti.  

zodpovedný subjekt 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

termín plnenia začiatok 2022  

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Operačný program Rybné hospodárstvo 
2021–2027 

 

Vývojový trend v sektore 
Trvalo udržateľné, multifunkčné a presné poľnohospodárstvo ako 
predpoklad zachovania života na vidieku 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vzdelávanie dospelých 
Procesné a systémové zmeny 

Sektorové opatrenie 4 
Využitie dostupných nových technológií na zefektívnenie výroby pri 
chove a spracovaní rýb. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 1 

Postupné zavádzanie   nových technológií 
a inovácií (využitie obnoviteľných zdrojov, 
využitie geotermálnej vody) na 
zefektívnenie výroby – zvýšenie produkcie. 
Zvýšenie produkcie rýb v existujúcich 
prevádzkach, výstavba nových 
produkčných kapacít (vrátane RAS) – 
recirkulačné systémy. 

zodpovedný subjekt 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

termín plnenia začiatok 2022  
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monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Operačný program Rybné hospodárstvo 
2021–2027 

 

Vývojový trend v sektore 
Trvalo udržateľné, multifunkčné a presné poľnohospodárstvo ako 
predpoklad zachovania života na vidieku. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Procesné a systémové zmeny 

Sektorové opatrenie 5 
Zadefinovanie obsahu stredoškolskej pracovnej pozície zameranej 
na využitie agrolesníckych systémov. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 1 

Vypracovanie národného štandardu 
zamestnania (NŠZ) v systéme Národnej 
sústavy povolaní (NSP) a následne karty 
kvalifikácie v systéme Národnej sústavy 
kvalifikácií (NSK). 

zodpovedný subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

termín plnenia Október 2022 

monitorujúci subjekt 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov – revízia 
Národných štandardov zamestnaní (NŠZ) a 
kvalifikačnej karty (NSK) v dvojročnom 
intervale 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Projekt SRI 

názov aktivity 2 
Spracovanie obsahu štátneho 
vzdelávacieho programu pre nový študijný 
odbor agrolesnícke systémy. 

zodpovedný subjekt 
Štátny inštitút odborného vzdelávania 
(ŠIOV) 

termín plnenia Marec 2022 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov – každoročne 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), Operačný 
program Slovensko 2021–2027 

názov aktivity 3 

Zaradenie nového študijného odboru 
agrolesnícke systémy do zoznamu 
študijných odborov na stredných 
odborných školách. 

zodpovedný subjekt 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR v spolupráci so Štátnym 
inštitútom odborného vzdelávania 

termín plnenia September 2022 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov, každoročne 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), Operačný 
program Slovensko 2021–2027 
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Vývojový trend v sektore 
Trvalo udržateľné, multifunkčné a presné poľnohospodárstvo ako 
predpoklad zachovania života na vidieku. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Procesné a systémové zmeny 

Sektorové opatrenie 6 

Zmena právnych predpisov v oblasti získania oprávnenia na 
podnikanie v agrosektore z hľadiska odborných a kvalifikačných 
predpokladov, povinnosti cieleného priebežného vzdelávania podľa 
druhu prvovýroby a druhu poskytovaných podpôr v 
poľnohospodárstve. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie návrhu novelizácie právnych 
predpisov v oblasti získania oprávnenia na 
podnikanie v agrosektore z hľadiska 
odborných a kvalifikačných predpokladov a 
povinnosti cieleného priebežného 
vzdelávania podľa druhu prvovýroby 
a druhu poskytovaných podpôr v 
poľnohospodárstve. 

zodpovedný subjekt 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

termín plnenia 2022 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MPRV SR), Operačný 
program Slovensko 2021–2027 

 

Vývojový trend v sektore 
Trvalo udržateľné, multifunkčné a presné poľnohospodárstvo ako 
predpoklad zachovania života na vidieku 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Procesné a systémové zmeny 

Sektorové opatrenie 7 Rozvoj agroturistiky a ekologických aktivít na rybničných plochách 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Rekultivácia rybničných plôch –  

mimoprodukčné funkcie (celoročné 

využitie) rybníkov a ekosystémové služby 

akvakultúry – rozvoj agroturistiky 

a ekologických aktivít, funkcie vykonávané 

vo verejnom záujme, možnosť vytvorenia 

nových pracovných miest, podpora 

sociálneho poľnohospodárstva a pod.  

zodpovedný subjekt 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

termín plnenia Júl 2022 

monitorujúci subjekt 
Odborní hodnotitelia projektov 
v spolupráci s Ministerstvom financií SR  

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Operačný program Rybné hospodárstvo 
2021–2027 
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2.2 Vývojový trend v sektore – Popularizácia agrosektora, výchova a 

vzdelávanie mladej generácie a riadený systém celoživotného vzdelávania 

Parciálne ciele:  

- Publicita, spoločenská angažovanosť a podpora poľnohospodárstva a rozvoja agrosektora. 

- Zlepšiť sociálny status a postavenie poľnohospodárov. 

- Zvyšovanie povedomia o význame poľnohospodárskej činnosti u širokej verejnosti. 

- Zvýšenie flexibility učebných osnov a inovovanie ich obsahov – zameranie sa na nové výzvy 

agrosektora nielen pri SOŠ.  

- Podpora kariérneho poradenstva a voľby povolania pre školy s poľnohospodárskym 

zameraním. 

- Aktívne zapojenie zamestnávateľov a škôl do duálneho vzdelávania. 

- Podpora vzdelávania manažérov fariem.  

- Pridaná hodnota a flexibilita v tvorbe ponuky v agrosektore (sledovanie trendov v odvetví, 

výchova absolventov schopných monitorovať trendy na trhu a modifikovať ponuku formou 

rôznych marketingových nástrojov, nie vždy s vysokými vstupmi do výroby). 

Vplyv na sektor a ľudské zdroje: 

Trh práce sa v súčasnosti rapídne mení pod vplyvom digitalizácie a inovácií, pracovné pozície rýchlo 

vznikajú a zanikajú. Vzdelávací systém na Slovensku nedostatočne reflektuje na zmeny na trhu práce a 

vysokoškolskí absolventi majú často iba malú alebo žiadnu skúsenosť s praxou. Ešte komplikovanejšia 

situácia je v oblasti celoživotného vzdelávania. Na pracoviskách je spolu niekoľko generácií, každá 

generácia má iné vzdelávacie potreby. Napríklad najmä stredná a staršia generácia potrebuje vzdelať 

v odborných a mäkkých zručnostiach v práci s modernými technológiami. 

V najbližšej budúcnosti zanikne mnoho pracovných miest, ale ďalšie vzniknú, pričom niektoré z nových 

profesií ešte ani nie sú definované, resp. pomenované. V tomto zmysle je potrebné pripravovať 

zamestnancov na to, že sa ich práca od základu zmení a vytvárať podmienky pre ich flexibilitu 

a adaptáciu. 

Na vedenie fariem a dosahovanie väčšej prosperity má značný vplyv i odborná kvalifikácia vedúcich 

pracovníkov. I napriek tomu, že na Slovensku existujú stredné i vysoká škola s poľnohospodárskym 
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zameraním, podiel manažérov s úplným poľnohospodárskym vzdelaním dosahuje len 9,2 % (zo 

všetkých poľnohospodárskych manažérov). Skutočná situácia si vyžaduje väčšie zapojenie vedúcich 

pracujúcich (nielen na manažérskych postoch) do celoživotného vzdelávania.   

Dosiahnutie požadovaných zmien v rámci riešenia potrieb, týkajúcich sa zvýšenia efektivity výrobných 

faktorov a pridanej hodnoty u podnikateľských subjektov v sektore pôdohospodárstva, je podmienené 

prenosom znalostí a cieleným poradenstvom. Z toho dôvodu je dôležité podporovať školiace a 

poradenské aktivity, ako aj projekty spolupráce, ktoré zabezpečia požadovaný prenos.  

Oblasť vzdelávania zahŕňa odborné, celoživotné a ďalšie tzv. neformálne vzdelávanie prostredníctvom 

informatívnych podujatí, výmeny skúseností, demonštratívnych projektov, kurzov, seminárov a 

odborných exkurzií. Vzdelávanie musí smerovať k prioritným oblastiam Spoločnej poľnohospodárskej 

politiky Európskej  únie, najmä však: k zvyšovaniu konkurencieschopnosti podnikateľov, 

efektívnejšiemu riadeniu podniku, k podpore zavádzania inovácií na úrovni podniku, k lepšiemu 

využitiu prírodných zdrojov, ochrane životného prostredia, zlepšeniu životných podmienok zvierat a 

zlepšeniu kvality života na vidieku. Neformálne vzdelávanie bude zamerané na potrebu produkcie s 

vyššou pridanou hodnotou a vyššou kvalitou, ktoré posilnia konkurencieschopnosť 

poľnohospodárstva, spracovania potravín a zároveň podporia domáci trh prostredníctvom nových 

distribučných kanálov, krátkych reťazcov, regionálnych miestnych trhovísk, tržníc a pod. 

Je potrebné vytvoriť rámec pre odborných poskytovateľov (poradcov) kariérového poradenstva, ktorí 

budú schopní riadiť, rozvíjať a podporovať rôzne poradenské siete. Zároveň je potrebné pripraviť 

odborníkov na kariérové poradenstvo s druhým a tretím stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí by 

poskytovali (akreditované) kurzy na úrovni vysokoškolského vzdelávania, robili výskum a hodnotenie 

na národnej úrovni. Súčasné vzdelávanie je veľmi rôznorodé. Odráža poskytovanie kariérového 

poradenstva, ktoré je často vedľajším prvkom inej, hlavnej odbornej funkcie.  

Od roku 2015 funguje systém duálneho vzdelávania. Predstavuje účinnú a efektívnu spoluprácu medzi 

zamestnávateľmi a strednými školami. Okrem iného je systém duálneho vzdelávania výnimočný tým, 

že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej 

zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. 

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického 

vyučovania u zamestnávateľa. Systém duálneho vzdelávania možno využiť aj pri nadväzujúcich 

formách vzdelávania, ktoré upravuje § 45 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
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zákon). Synergický efekt spolupráce školy a zamestnávateľa je viacúrovňový a obohacuje žiaka, školské 

zariadenie a zamestnávateľa. Definovanie všetkých benefitov spolupráce zamestnávateľov a škôl je 

základom budovania zmysluplnej spolupráce formou duálneho vzdelávania.     

Výroba a predaj potravín sa v súčasnosti zredukovali na úroveň vzťahu zákazník, maloobchod a cena. 

Záujem spoločnosti o poľnohospodárstvo, ako multifunkčný odbor, je veľmi malý a z toho dôvodu 

spoločnosť vo všeobecnosti nedokáže dostatočne ohodnotiť význam tohto odvetvia. Na zlepšenie 

postavenia poľnohospodárov v hodnotovom rebríčku je nutné čo najviac skrátiť informačný 

a komunikačný reťazec. Veľmi dôležitá v tomto vzťahu je tvorba spravodlivej ceny. Zákazník si musí 

uvedomovať, že kúpou slovenskej ryby si kúpil ochranu a využitie slovenskej vody a hospodárenia s 

ňou. Miestny poľnohospodár je zároveň ochrancom prírody a tvorcom krajiny a kúpou jeho produkcie 

si kupujeme aj ochranu krajiny. Štát a organizácie majú pri riešení tohto problému za úlohu dokonale 

hodnotovo orientovať spoločnosť a transparentne informovať o všetkých aspektoch pôsobenia 

poľnohospodársko-priemyselného komplexu.   

Zlepšenie obrazu poľnohospodárstva – pre veľkú časť verejnosti je toto odvetvie chápané ako čierna 

diera a požierač financií. Treba zmeniť takýto negatívny pohľad. Postavenie ľudí pracujúcich v 

poľnohospodárskej výrobe je často považované za niečo menejcenné. Je potrebné organizovať 

stretnutia s verejnosťou a prezentovať svoje výsledky. Do budúcnosti bude potrebné, aby širšia 

verejnosť nevnímala poľnohospodárstvo v negatívnom svetle. Treba propagovať prínosy 

agropotravinárskeho sektora (produkcia potravín, základných surovín a s tým spojená aj fixácia 

pracovnej sily). 

Hlavným argumentom v prospech podpory kariérneho poradenstva pre školy s poľnohospodárskym 

zameraním je potreba nových zamestnancov v modernom poľnohospodárstve. Nízky percentuálny 

podiel pracovníkov v poľnohospodárstve a ich zlá veková štruktúra sú ukazovateľmi smerujúcimi k 

veľmi ľahkému nástupu absolventa do pracovného procesu po absolvovaní školy. Veľká rozmanitosť 

špecializovaných zameraní v strednom školstve odboru agropodnikanie dáva možnosť výberu 

atraktívnych alternatív poľnohospodárskeho absolventa.  

▪ Výraznejšia propagácia poľnohospodárstva prostredníctvom celoštátnych a regionálnych 

poľnohospodárskych výstav a dní poľa a prehliadok zvierat (exkurzia vo vybraných špičkových 

podnikateľských subjektoch). 
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▪ Pravidelné (aj postgraduálne) vzdelávanie i pre riadiacich pracovníkov, pestovateľov, chovateľov 

hospodárskych zvierat – plánované harmonogramy vzdelávacích kurzov cez štátne organizácie 

hlavne Agroinštitút, NPPC UVTIP (už neexistuje), IVVL, AGROKOMPLEX. 

▪ Nadobúdanie úplného vysokoškolského vzdelania vedúcich pracovníkov a zvyšovanie odbornej 

kvalifikácie manažérov 

▪ Zapojenie všetkých pracujúcich na úseku agropotravinárstva do celoživotného vzdelávania 

▪ Zvýšenie potreby kvalifikovaných zamestnancov napr. v chove a výcviku koní, s požadovanými 

vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami 

▪ Doškoľovanie strednej a staršej generácie v odborných a mäkkých zručnostiach a práci s 

modernými technológiami a využívaním digitalizácie 

▪ Rozšírenie školiacich a poradenských aktivít smerovaných na podporu ľudských zdrojov vo 

vidieckych oblastiach v súlade s potrebami cieľových skupín zamestnávaných v sektore 

▪ Pri výchove veterinárnych lekárov uplatňovanie systému výučby v orientácii nie podľa 

predmetov, ale podľa druhov zvierat a rozšírenie škály povinne voliteľných predmetov 

▪ Postgraduálne vzdelávanie i pre riadiacich pracovníkov, pestovateľov, chovateľov 

hospodárskych zvierat – plánované harmonogramy vzdelávacích kurzov cez štátne 

a samosprávne organizácie, Agroinštitút, Ústav vedecko-technických informácií pre 

pôdohospodárstvo, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, na úrovni regiónov, nakoľko 

ľudia neradi cestujú do veľkých vzdialeností. 

▪ Podpora a nárast samozamestnávateľov napr. drobných chovateľov za predpokladu 

zjednodušenia legislatívy pre zakladanie drobnochovov aj s prípadnou realizáciou predaja 

nadprodukcie (predaj z dvora, miestne trhy) 

Vývojový trend v sektore 
Popularizácia agrosektora, výchova a vzdelávanie mladej generácie a 
riadený systém celoživotného vzdelávania. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vzdelávanie v základných školách 

Sektorové opatrenie 1 

Rozšírenie výchovy a vzdelávania o kariérové poradenstvo 
s cieleným monitoringom a mentoringom vo vedení žiakov 
základných škôl s možnosťami ich konkrétneho uplatnenia v 
agrosektore. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Zapracovanie kariérového poradenstva a 
aktivít smerujúcich k profilovaniu žiakov 
základných škôl na jednotlivé smery 
vzdelávania v agrosektore do systému 
vzdelávania v základných školách. Podľa 
daných podmienok vytvorenie školských 
záhrad, prostredníctvom  aktivít 
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neformálneho vzdelávania (informačné dni 
a workshopy pre deti a mládež a pod.). 

zodpovedný subjekt 
Štátny pedagogický ústav v spolupráci 
s VÚC a riaditeľmi škôl 

termín plnenia September 2022 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov (monitoringom na 
základných školách) 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR) 

 

Vývojový trend v sektore 
Popularizácia agrosektora, výchova a vzdelávanie mladej generácie a 
riadený systém celoživotného vzdelávania 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vzdelávanie v základných školách 
Stredoškolské vzdelávanie 

Sektorové opatrenie 2 
Zapojenie odvetvových zväzov a združení do edukačných aktivít detí 
a mládeže.  

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 1 

Zapojenie odvetvových zväzov a združení 

do vzdelávania detí a mládeže. Podpora 

Rybárskych krúžkov – podpora budovania 

vzťahu detí a mládeže k prírode a rybolovu. 

Osvetová činnosť hravou formou (súťaže 

v rybolove).  

názov aktivity 2 

Osveta v oblasti vzdelávania – odborný 
seminár pre ZŠ / SŠ v spolupráci so 
Spojenou školou Ivanka pri Dunaji – SOŠ 
odbor rybárstvo a vodný manažment 

zodpovedný subjekt 
Združenie chovateľov rýb na Slovensku, 
Slovenský Rybársky Zväz 

termín plnenia Priebežne od školského roka 2022/2023 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Individuálne organizácie a združenia,  
Operačný program Rybné hospodárstvo 
2021–2027 

 

Vývojový trend v sektore 
Popularizácia agrosektora, výchova a vzdelávanie mladej generácie a 
riadený systém celoživotného vzdelávania. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Stredoškolské vzdelávanie 

Sektorové opatrenie 3 
Rozšírenie štátnych vzdelávacích programov o kariérové 
poradenstvo s možnosťami konkrétneho uplatnenia absolventov 
v agrosektore. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Zapracovanie do systému stredoškolského 
vzdelávania prostredníctvom úpravy 
štátnych vzdelávacích programov 
kariérového poradenstva – sprevádzanie 
žiaka počas jeho štúdia na strednej škole. 
Zavedenie povinnej praxe u popredných 
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poľnohospodárskych subjektov počas 
štúdia. 

zodpovedný subjekt 
Štátny inštitút odborného vzdelávania 
v spolupráci s SPPK, záujmové združenia 

termín plnenia September 2022 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov (monitoringom na 
príslušných stredných školách) 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR) 

 

Vývojový trend v sektore 
Popularizácia agrosektora, výchova a vzdelávanie mladej generácie a 
riadený systém celoživotného vzdelávania. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa 

Sektorové opatrenie 4 

Rozšírenie obsahu študijných programov o kariérové poradenstvo; 
sprostredkovanie informácií o možnostiach uplatnenia v agrosektore 
(po ukončení I. stupňa VŠ, tzn. po získaní všeobecných vedomostí o 
poľnohospodárstve) 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 1 

Vypracovanie mapy možností uplatnenia 
absolventov poľnohospodárskych 
študijných programov v rámci agrosektora 
s identifikáciou väzieb medzi študijným 
programom, zamestnaniami a 
zamestnávateľmi. 

zodpovedný subjekt 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v 
Nitre, Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie Slovenskej technickej 
univerzity, Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre. Vrátane účasti sektorových 
združení (SPPK, AKS, ASYF). 

termín plnenia September 2022 

monitorujúci subjekt 
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké 
školstvo  

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR) a súkromné 
zdroje 

názov aktivity 2 
Vypracovanie rozšírenia študijných 
programov o kariérové poradenstvo 

zodpovedný subjekt 

VŠ, resp. fakulty s príslušným zameraním – 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v 
Nitre, Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie Slovenskej technickej 
univerzity, Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre, Univerzita J. Selyeho Komárno, 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach, Technická univerzita 
vo Zvolene (Lesnícka fakulta) 

termín plnenia September 2022 
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monitorujúci subjekt 
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké 
školstvo  

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR) 

 

Vývojový trend v sektore 
Popularizácia agrosektora, výchova a vzdelávanie mladej generácie a 
riadený systém celoživotného vzdelávania. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vzdelávanie dospelých 

Sektorové opatrenie 5 
Vytvorenie kurzov ďalšieho vzdelávania pre pedagógov v oblasti 
výchovného a kariérového poradenstva s možnosťami uplatnenia v 
agrosektore. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie obsahu kurzov a ďalšieho 
vzdelávania pre pedagógov v oblasti 
výchovného a kariérového poradenstva s 
možnosťami uplatnenia v agrosektore – so 
zameraním na Národný strategický plán SR 
vychádzajúc zo SPP EÚ. Potrebné sa 
zamerať na nové metódy neformálneho 
vzdelávania – zážitkové učenie, aktivity na 
farme a pod. 

zodpovedný subjekt Agroinštitút Nitra, š.p. 

termín plnenia December 2022 

monitorujúci subjekt 

Vyšší územný celok Trenčín – Metodicko-
pedagogické centrum a VÚDPaP, Sektorová 
rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo 
a rybolov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR) 

 

Vývojový trend v sektore 
Popularizácia agrosektora, výchova a vzdelávanie mladej generácie a 
riadený systém celoživotného vzdelávania 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vzdelávanie dospelých 

Sektorové opatrenie 6 
Celoživotné vzdelávanie dospelých a pracovníkov v sektore 
akvakultúry. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Celoživotné vzdelávanie dospelých a 
pracovníkov v sektore akvakultúry  podpora 
Centra odborného vzdelávania a prípravy 
(COVP). Kurzy zamerané na starostlivosť 
o revír, starostlivosť o lokálne vody – 
určené pre ľudí, kt. sa lokálne starajú 
o vodné plochy. 

zodpovedný subjekt 
Stredná odborná škola pôdohospodárska a 
veterinárna, SNP 30, Ivanka pri Dunaji 

termín plnenia od 2022 

monitorujúci subjekt Združenie chovateľov rýb na Slovensku 
predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Účastníci kurzov, Operačný program Rybné 
hospodárstvo 2021–2027 
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Vývojový trend v sektore 
Popularizácia agrosektora, výchova a vzdelávanie mladej generácie a 
riadený systém celoživotného vzdelávania. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Predškolské vzdelávanie 
Vzdelávanie v základných školách 
Stredoškolské vzdelávanie 
Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa 
Vzdelávanie dospelých 

Sektorové opatrenie 7 

Popularizácia sektora a jeho vnímanie v spoločnosti, posilnenie 
záujmu o perspektívne vzdelávacie programy pre sektor. Moderný 
marketing zameraný na propagáciu sektora v príprave ľudských 
zdrojov. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Príprava ucelenej stratégie a realizácia 
marketingovej kampane zameranej na 
propagáciu sektora. Aktívny marketing, 
zatraktívnenie práce v sektore. Kampaň 
vedená prostredníctvom tradičných médií 
aj sociálnych sietí. Marketing zacielený na 

získavanie ľudí na trhu práce pre potreby 

agropotravinárstva. 

zodpovedný subjekt 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR  

termín plnenia 2023 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR) 

  

Vývojový trend v sektore 
Popularizácia agrosektora, výchova a vzdelávanie mladej generácie a 
riadený systém celoživotného vzdelávania 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Predškolské vzdelávanie 
Vzdelávanie v základných školách 
Stredoškolské vzdelávanie 
Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa 
Vzdelávanie dospelých 

Sektorové opatrenie 8 

Popularizácia odvetvia rybolovu a jeho vnímanie v spoločnosti, 
posilnenie záujmu o konzumáciu rýb, posilnenie záujmu o 
perspektívne vzdelávacie programy. Moderný marketing zameraný 
na propagáciu rybolovu a spotreby rýb. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 1 
Budovanie pozitívneho image odvetvia.  
Spoločná aktivita chovateľov rýb na 
Slovensku, ich spoločná propagácia.  

názov aktivity 2 
Cielený marketing na zvýšenie spotreby 
sladkovodných rýb. Edukačná práca s 
konečným zákazníkom. 

názov aktivity 3 
Zvýšenie predaja rýb priamo na farme – 
predaj z dvora. 

zodpovedný subjekt Združenie chovateľov rýb na Slovensku 

termín plnenia od 2022 priebežne 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Vlastné zdroje Združenia chovateľov rýb na 
Slovensku + možná podpora Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
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2.3 Vývojový trend v sektore – Uplatňovanie prvkov sociálnej ekonomiky 

v agrosektore 

Parciálne ciele: 

- Podpora zamestnanosti, sociálne začlenenie a miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach 

vrátane biohospodárstva a udržateľného lesného hospodárstva. 

- Zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov s využitím schém pomoci, národných 

projektov a využitie pripravovaných zmien v oblasti zamestnávania sezónnych pracovníkov 

v poľnohospodárstve. 

- Pritiahnutie mladých ľudí do sektora a uľahčenie podnikateľskej činnosti vo vidieckych 

oblastiach. 

Vplyv na sektor a ľudské zdroje: 

▪ Sociálna ekonomika prostredníctvom svojich subjektov, sociálnych podnikov, vytvára pracovné 

miesta najmä pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ich začlenenie do pracovného 

procesu, posilňuje sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť, podporuje i environmentálne a 

technologické inovácie. Agrárny sektor prispieva k sociálnej kohézii vidieka, najmä v regiónoch, 

v ktorých si zachoval optimálnu mieru zamestnanosti a akékoľvek negatívne trendy sa prejavia 

nežiaducimi sociálno-ekonomickými vplyvmi vo vidieckom priestore. Na druhej strane je však 

nutné zdôrazniť, že na teritoriálnej kohézii sa poľnohospodárstvo len spolupodieľa a nie je v 

tomto smere dominantným aktérom. Poľnohospodárstvo pomáha zabezpečovať udržanie 

osídlenia aj v odľahlých oblastiach mimo urbanizačných centier a poskytuje zamestnanie ľuďom, 

ktorí majú z objektívnych dôvodov zníženú priestorovú mobilitu. 

▪ Sociálna ekonomika by sa nemala v podmienkach poľnohospodárstva preceňovať, ale ani 

podceňovať. Môže sa realizovať prostredníctvom v praxi rozšírenej a podporovanej 

„diverzifikácie poľnohospodárskych podnikov do nepoľnohospodárskych činností.“ Značný 

potenciál predstavujú zmluvné práce pre miestnu samosprávu a sociálne služby pre 

obyvateľstvo vidieckych obcí. Hlavným cieľom diverzifikácie je zlepšiť ekonomické príležitosti a 

životné podmienky vidieckeho obyvateľstva a tak zabezpečiť jeho stabilizáciu vo vidieckych 

oblastiach. Sociálna ekonomika ako jedna z foriem diverzifikácie sa môže stať významným 

faktorom tvorby nových pracovných miest. Podporuje rozvoj nových foriem podnikania, ktoré 

poskytujú alternatívu k zamestnaniu v poľnohospodárstve. 
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▪ Vyššia podpora diverzifikácie by mala byť skôr v menej produktívnych regiónoch, v ktorých sa 

prejavuje ekonomická nutnosť doplnenia poľnohospodárskej výroby aj o iné zárobkové činnosti 

(diverzifikácia príjmového portfólia).  

▪ Podpora diverzifikácie v poľnohospodárstve má vplyv nielen na sociálnu inklúziu 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie ale aj spomalenie tempa poklesu agrárnej 

zamestnanosti. Potenciál poľnohospodárstva vytvárať zamestnanosť je väčší ako v mnohých 

iných sektoroch. Pozitívom je tiež priestorový aspekt tvorby zamestnanosti 

poľnohospodárstvom – poľnohospodárske pracovné miesta sú rozptýlené na celom území, 

nevyžadujú mobilitu pracovnej sily, ani budovanie nadväzujúcej infraštruktúry (bývanie, služby), 

ako je to pri veľkých zamestnávateľoch v priemyslových odvetviach.  

▪ Sociálne poľnohospodárstvo v pozitívnom smere mení vnímanie poľnohospodárstva a 

vidieckych zdrojov. Koncept sociálneho poľnohospodárstva poskytuje novú príležitosť, ako 

poľnohospodárom, tak aj ďalším subjektom pôsobiacim vo vidieckom priestore, umožňuje 

zavádzať a vytvárať nové alternatívne služby, rozširovať a diverzifikovať činnosti a ich úlohu v 

spoločnosti. 

▪ Sociálne poľnohospodárstvo je inovatívnym prístupom, ktorý spája multifunkčné 

poľnohospodárstvo s inklúzivnym zamestnávaním a sociálnymi a vzdelávacími službami na 

miestnej úrovni. Koncept sociálneho poľnohospodárstva umožňuje zavádzať a vytvárať nové 

alternatívne služby, rozširovať a diverzifikovať činnosti. Poslaním sociálneho poľnohospodárstva 

je okrem ponuky produkčných činností tiež ponúkať a vytvárať služby, nové pracovné miesta, 

vzdelávacie aktivity a uskutočňovať rôzne druhy terapií pre široké spektrum osôb so špecifickými 

potrebami. 

▪ Otvárajú sa tak možnosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby, ktoré v sociálnom 

poľnohospodárstve nájdu pracovné uplatnenie alebo môžu zmierniť vplyvy svojho zdravotného 

postihnutia alebo sociálnych problémov. Sociálne poľnohospodárstvo tiež ponúka širokú škálu 

aktivít i v oblasti vzdelávania a v ďalších činnostiach spojených s vidieckym prostredím  

(zosúlaďovanie rodinného a pracovného života znevýhodnených skupín uchádzačov o 

zamestnanie, verejnoprospešné práce, menšie obecné služby), atď. Pracovné miesta najmä pre 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vznik zmluvnej práce pre miestnu samosprávu a 

sociálne služby pre obyvateľstvo na vidieku. 

▪ Pozitívnym spoločenským vplyvom sociálnej ekonomiky v poľnohospodárstve je rozširovanie 

podnikateľskej činnosti s cieľom realizácie lokálnych sociálnych služieb a nie maximalizácie zisku: 

nárast mladých poľnohospodárov, lesníkov (biohospodárstvo), nárast malých podnikov na 

vidieku, najmä v rastúcich sektoroch – sociálne služby, vidiecka infraštruktúra. 
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Vývojový trend v sektore Uplatňovanie prvkov sociálnej ekonomiky v agrosektore. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Stredoškolské vzdelávanie 

Sektorové opatrenie 2 

Zabezpečenie informovanosti stredných škôl vrátane pedagógov, žiakov 
a rodičov o situácii na trhu práce, o potrebe súladu trhu práce a 
vzdelávania a o možnostiach zamestnania sa v agrosektore s podporou 
nástrojov sociálnej ekonomiky. 

Aktivita na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Realizácia informačných aktivít, seminárov, 
workshopov pre pedagógov, žiakov 
posledných ročníkov stredoškolského 
vzdelávania a rodičov o situácii na trhu práce, 
a o možnostiach zamestnania sa 
v agrosektore s podporou nástrojov sociálnej 
ekonomiky. 

zodpovedný subjekt 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
prostredníctvom Úradov práce, sociálnych 
vecí a rodiny v spolupráci s Regionálnymi 
centrami sociálnej ekonomiky a riaditeľmi 
škôl 

termín plnenia Jún 2024 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov, 1x ročne 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Podnikové zdroje, Operačný program 
Slovensko 2021–2027 

 

Vývojový trend v sektore Uplatňovanie prvkov sociálnej ekonomiky v agrosektore. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Stredoškolské vzdelávanie 

Sektorové opatrenie 3 

Vyhľadávanie v dostupných databázach živnostníkov, samostatne 
hospodáriacich roľníkov a rodinných fariem za účelom poskytnutia 
poradenstva a aktivizácie vytvorenia subjektov sociálnej ekonomiky v 
agrosektore. 

Aktivita na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Realizácia informačných aktivít, seminárov, 
workshopov pre zamestnávateľov o 
možnostiach vytvorenia subjektov sociálnej 
ekonomiky a ich uplatnenia v agrosektore. 

zodpovedný subjekt 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
prostredníctvom Úradov práce, sociálnych 
vecí a rodiny v spolupráci s Regionálnymi 
centrami sociálnej ekonomiky a SPPK 

termín plnenia December 2023 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov, 1x ročne 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Štátny rozpočet  (MPSVR SR) 
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Vývojový trend v sektore Uplatňovanie prvkov sociálnej ekonomiky v agrosektore. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vzdelávanie dospelých 

Sektorové opatrenie 1 

Poskytovanie vzdelávania dospelých formou cielených informačných 
seminárov na regionálnej úrovni o možnostiach využívania aktívnych 
opatrení trhu práce a možností implementácie nástrojov sociálnej 
ekonomiky na podporu zvyšovania zamestnanosti pre zamestnávateľov 
v agrosektore. 

Aktivita na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Realizácia regionálnych informačných 
seminárov pre zamestnávateľov v 
agrosektore o možnostiach využívania 
nástrojov aktívnych opatrení trhu práce v 
zmysle zákona č.5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti, ďalej o aplikácii aktuálnych 
národných projektov na podporu zvyšovania 
zamestnanosti na polročnej báze vrátane 
aktivít ako burzy práce, miniburzy práce, 
veľtrhy práce, JobExpo a pod. 

zodpovedný subjekt 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
prostredníctvom Úradov práce, sociálnych 
vecí a rodiny v spolupráci s Implementačnou 
agentúrou MPSVR SR 

termín plnenia December 2023 

monitorujúci subjekt SPPK na polročnej báze 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Operačný program Slovensko 2021–2027  

 

Vývojový trend v sektore Uplatňovanie prvkov sociálnej ekonomiky v agrosektore. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Procesné a systémové zmeny 

Sektorové opatrenie 4 
Príprava zmeny legislatívy s návrhom systému zjednodušeného 
zamestnávania ľudských zdrojov pri príležitostných a sezónnych prácach 
v agrosektore. 

Aktivita na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 
Pripraviť zmenu legislatívy v oblasti 
zamestnávania sezónnych pracovníkov 
v poľnohospodárstve. 

zodpovedný subjekt 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

termín plnenia December 2023 

monitorujúci subjekt SPPK, AKS, ASYF 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MPRV SR) 
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2.4 Vývojový trend v sektore – Zabezpečenie bezpečnosti potravín, zdravej 

výživy a strategickej sebestačnosti 

Parciálne ciele: 

- Podpora zvýšenia podielu domácej produkcie s vyššou pridanou hodnotou a s vyššou formou 

spracovania (polotovary, hotové výrobky), ako aj prostredníctvom vyššej kvality výrobkov, 

inovatívnych výrobkov, regionálnych a miestnych špecialít, produktov ekologického 

poľnohospodárstva, čo prinesie zvýšenie príjmov a zamestnanosti. 

- Dosiahnutie dostatočnej produkcie základných a doplnkových poľnohospodárskych surovín v 

požadovanej kvalite pre potreby domáceho potravinárskeho priemyslu. 

Aktuálny stav slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva vzhľadom na strategickú 

sebestačnosť, zdravú výživu a bezpečnosť potravín: 

▪ Sebestačnosť v produkcii potravín si chráni a buduje každá krajina individuálne. Na Slovensku 

však v poslednom období nastal v tejto oblasti značný útlm. Aj napriek tomu, že zo strany vlády 

sú už realizované a zavedené nástroje na podporu mladých farmárov, rodinných fariem, je veľmi 

náročné začať budovať od nuly niečo, čo už bolo raz zlikvidované. Je nutné zlepšenie štruktúry 

a kvality spracovania domácich poľnohospodárskych surovín, marketingu a predaja/odbytu 

týchto produktov. 

▪ Na celkovom agropotravinárskom exporte sa neustále znižuje podiel výrobkov s vyššou pridanou 

hodnotou a rastie podiel základných poľnohospodárskych surovín s nízkou pridanou hodnotou, 

čo svedčí o  nízkej konkurencieschopnosti výrobkov potravinárskeho priemyslu na 

medzinárodných trhoch.  

▪ Slovenskí farmári dlhodobo čelia negatívnemu cenovému vývoju, keďže ceny vstupov rastú 

rýchlejšie ako ceny poľnohospodárskej produkcie. Táto cenová disparita má veľký vplyv na 

ziskovosť produkcie jednotlivých komodít, a tým na množstvo a štruktúru výroby. Zvlášť silný 

pokles relatívnych cien nastal na Slovensku v živočíšnej výrobe. Trhy s poľnohospodárskymi 

komoditami sú tiež charakterizované nižšou konkurenciou na strane kupujúcich (koncentrovaný 

spracovateľský priemysel a obchod), čo negatívne ovplyvňuje farmárske ceny. Ekonomické 

výsledky slovenského poľnohospodárstva odzrkadľujú aj štruktúru fariem. Veľké právnické 

osoby, ktoré dominujú slovenskému poľnohospodárstvu, ľahšie maximalizujú zisk znižovaním 

nákladov a obmedzovaním výroby ako zvyšovaním efektívnosti podnikania. V Slovenskej 
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republike klesala aj početnosť produkujúcich podnikov, najmä poľnohospodárskych družstiev 

a samostatne hospodáriacich roľníkov.  

▪ Podobne ako v prípade poľnohospodárstva aj v potravinárskom priemysle klesol nielen jeho 

podiel pri všetkých rozhodujúcich ukazovateľoch, ale aj rozmer jeho produkcie. Úpadok domácej 

potravinárskej výroby treba považovať za primárnu príčinu úpadku poľnohospodárskej výroby 

na Slovensku, pretože dopyt po potravinách neklesol, ale klesla schopnosť potravinárskeho 

priemyslu konkurovať importovaným potravinám.  

▪ Potravinársky priemysel je málo špecializovaný, kapacitne predimenzovaný a technologicky 

zaostalý. Nemá dostatočné prepojenie na výsledky vedy a výskumu, čo tiež negatívne ovplyvňuje 

jeho inovačné schopnosti a posun ku kvalitatívne novým a funkčným potravinám, ktoré si trh 

žiada. Prvovýroba vyváža základné suroviny a obchod dováža spracované potraviny. 

Potravinársky priemysel v nedostatočnej miere nakupuje suroviny priamo od slovenských 

prvovýrobcov, ale vo veľkom rozsahu ich nakupuje zo zahraničia. Potravinársky priemysel je 

vystavený príliš silnému tlaku dovezených spracovaných potravinárskych výrobkov, niekedy za 

dumpingové ceny, ktoré dovážajú predovšetkým obchodné reťazce s cieľom rozšíriť sortiment 

a znížiť spotrebiteľské ceny. Na druhej strane rast efektívnosti spracovateľského priemyslu 

limituje pomerne malý domáci trh a silná konkurencia európskeho trhu.  

▪ V marketingovej politike a budovaní silných značiek a ich propagácii slovenské spracovateľské 

firmy podstatne zaostávajú za zahraničnými. Tým sú naše neznačkové produkty vystavené väčšej 

cenovej konkurencii. Značné zaostávanie v konkurencieschopnosti sa prejavuje pri podnikoch 

bez účasti zahraničného kapitálu a práve rozvoj podnikov s domácim kapitálom by mal byť 

výraznejšie preferovaný.  

▪ Potravinová sebestačnosť je determinovaná schopnosťou krytia potrieb krajiny vlastnou 

výrobou. Podiel slovenských výrobkov v obchodnej sieti dlhodobo klesá. Potravinová vertikála 

sa skladá z primárneho poľnohospodárstva produkujúceho poľnohospodárske komodity, 

potravinárskeho priemyslu a z distribúcie potravín (veľkoobchod a maloobchod). Vzťahy 

v potravinovej vertikále Slovenskej republiky sú nevyvážené. Prvovýroba je charakterizovaná 

konkurenciou veľkého množstva podnikov. V spracovateľskom priemysle existuje výrazne menej 

veľkých podnikov. V obchodných vzťahoch vo vertikále preto dominujú obchodné reťazce, ktoré 

presadzujú svoje záujmy na úkor prvovýrobcov. Jednotliví prvovýrobcovia nemajú vplyv na ceny 

komodít, ktoré predávajú, kým spracovateľský priemysel a hlavne obchod dokáže ovplyvniť 

cenové relácie vo svoj prospech. Poľnohospodári a potravinársky priemysel majú nižšiu 

vyjednávaciu silu ako obchodné reťazce a preto sú mnohí z nich vylúčení z dodávok pre reťazce 

alebo sú donútení akceptovať horšie cenové a dodacie podmienky. Na druhej strane aj veľká 
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rozdrobenosť poľnohospodárov zvyšuje marketingové náklady, čo vedie k poklesu 

poľnohospodárskych a nárastu spotrebiteľských cien. Dlhodobým vplyvovým cieľom je zvýšiť 

produkciu produktov s vyššou pridanou hodnotou. Sofistikovanejšie výrobky majú stabilnejší 

dopyt a sú menej ohrozené cenovou volatilitou ako základné komodity. Bez rozvoja 

potravinárskeho priemyslu bude klesať aj dopyt po slovenských poľnohospodárskych 

produktoch. 

▪ Výskyt pandémie COVID-19 je novým dôležitým faktorom pre posilňovanie strategickej 

potravinovej sebestačnosti. Existujúce obchodné prepojenia sa v dôsledku protipandemických 

opatrení ukázali ako veľmi krehké a ľahko narušiteľné , čo posilnilo význam lokálnej produkcie 

potravín a poľnohospodárskych komodít aj v očiach tých tvorcov politík, ktorí o ňom predtým 

pochybovali. 

Vzhľadom na vyššie popísanú situáciu v slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve bude 

vývojový trend posilňovania strategickej sebestačnosti, zdravej výživy a bezpečnosti potravín klásť 

nasledovné požiadavky na ľudské zdroje v sektore:   

▪ Potrebná podpora predaja a zvýšenie produkcie prostredníctvom nových foriem odbytu 

(farmárske trhy, tržnice na regionálnej úrovni, rozvoz čerstvých potravín, debničkový predaj, 

predaj z dvora) bude na strane producentov klásť požiadavky na finalizáciu produkcie, vyššiu 

zákaznícku orientáciu a marketingové zručnosti. Bude potrebné pružné vzdelávanie 

zamestnancov a ich príprava na nové formy podnikania ako aj zvýšenie počtu kontrolórov 

a inšpektorov kvality a súvisiacu optimalizáciu ich kvalifikácie. 

▪ Súvisiacou potrebou je aj posilňovanie spotrebiteľského povedomia vzhľadom na výhody 

preferovania slovenských a lokálnych poľnohospodárskych a potravinárskych produktov 

(vzdelávanie spotrebiteľov, výchova domáceho obyvateľstva k silnému potravinovému 

patriotizmu, informovanie verejnosti o slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych 

výrobkoch a ich zdravotnom význame).  Zo strany tvorcov politík absentuje strategický krok 

ohľadom vypracovania uceleného konceptu podpory slovenských potravín. Je náročné prelomiť 

bariéry typu cena, ale v každom prípade chýba koncepcia podpory a upozorňovania na kvalitu 

domácich produktov. Podpora kvalitnej domácej produkcie vzdelávaním spotrebiteľov 

prirodzene povedie k nárastu spotrebiteľského dopytu a zvýšeniu potreby ľudských zdrojov 

v sektore. Zvlášť je možné očakávať rast zamestnanosti v oblastiach ako: výroba polotovarov, 

hotových výrobkov, predaja vyplývajúceho z nových foriem odbytu – farmárske trhy, tržnice na 

regionálnej úrovni, rozvoz čerstvých potravín, debničkový predaj, predaj z dvora. 
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▪ Vo vyššie uvedenom kontexte je tiež potrebné aktívnejšie presadzovať politiku kvality ako 

mechanizmu na podporu kvalitných a tradičných regionálnych špecialít. V súvislosti s politikou 

kvality sa kvalita chápe širšie a možno ňou rozumieť vlastnosti výrobku charakterizujúce určitú 

kultúru, tradíciu a špecifikum regiónu alebo oblasti, umožňujúce zachovanie tradície a života na 

vidieku, pričom tieto výrobky sú chránené logom a označením – chránené zemepisné označenie, 

chránené označenie pôvodu a zaručená tradičná špecialita (posilnenie zastúpenia regionálnych 

produktov na trhu). Je tiež potrebné zvýšiť efektívnosť kontrol potravinového reťazca z hľadiska 

bezpečnosti potravín. Tieto požiadavky ohľadom kvality potravín povedú k zvýšenému dopytu 

po kontrolóroch a inšpektoroch kvality (študijné programy, odborné kurzy, doplnkové 

vzdelávanie pre absolventov vysokoškolského a stredoškolského štúdia), resp. prípravu 

pracovných pozícií na kontrolnú činnosť na zabezpečenie kvality a zdravotnej nezávadnosti 

potravín v celom rozsahu výroby.   

▪ Konkurencieschopná produkcia poľnohospodárskych surovín pre potreby domáceho 

potravinárskeho priemyslu znamená na jednej strane automatizáciu produkcie (so súvisiacim 

znížením potreby ľudskej práce) a na druhej strane bude klásť zvýšené požiadavky na digitálne 

zručnosti zamestnancov.  

Vývojový trend v sektore 
Zabezpečenie bezpečnosti potravín, zdravej výživy a strategickej 
sebestačnosti. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vzdelávanie v základných školách 

Sektorové opatrenie 1 
Analýza súčasnej úlohy primárneho školského vzdelávania pri 
budovaní potravinovej gramotnosti ako základnej kompetencie detí 
vo veku 6 až 14 rokov 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Analýza súčasnej úlohy základného 
vzdelávania pri budovaní povedomia 
o výrobe potravín, spotrebiteľskom 
správaní, zdravej výžive, plytvaní 
potravinami, bezpečnosti potravín. Výstup 
– návrhy na úpravu obsahovej náplne 
predmetov – „Viem, čo zjem“ voliteľný 
predmet na ZŠ. 

zodpovedný subjekt 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR v spolupráci s Úradom verejného 
zdravotníctva SR a SPPK 

termín plnenia Máj 2022 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), Operačný 
program Slovensko 2021–2027  
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Vývojový trend v sektore 
Zabezpečenie bezpečnosti potravín, zdravej výživy a strategickej 
sebestačnosti. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Stredoškolské vzdelávanie 

Sektorové opatrenie 2 
Zistenie rozsahu vzdelávania zameraného na zákazníka, predaj, 
dodržiavanie hygienických štandardov v učebných a študijných 
odboroch 42 a 4534. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Analýza obsahovej náplne štátneho 
vzdelávacieho programu v skupine 
odborov 42 a 4535 so zameraním na 
obchodné zručnosti poľnohospodárov pri 
priamom predaji, formy predaja, na predaj 
z dvora, zákaznícku orientáciu, minimálny 
hygienický štandard, spájanie produkcie, 
základný marketing. 

zodpovedný subjekt Štátny inštitút odborného vzdelávania   

termín plnenia Máj 2022 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), Operačný 
program Slovensko 2021–2027  

 

Vývojový trend v sektore 
Zabezpečenie bezpečnosti potravín, zdravej výživy a strategickej 
sebestačnosti. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Stredoškolské vzdelávanie 

Sektorové opatrenie 3 
Rozšírenie štátnych vzdelávacích programov v skupine odborov 42 a 
45 s orientáciou na zákazníka, rôzne formy predaja, dodržiavanie 
hygienických štandardov, spájanie produkcie, základný marketing. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie obsahovej náplne štátnych 
vzdelávacích programov pre skupinu 
odborov 42 a 4536 so zameraním na 
obchodné zručnosti poľnohospodárov pri 
priamom predaji, formy predaja, na predaj 
z dvora, 
zákaznícku orientáciu, minimálny 
hygienický štandard, spájanie produkcie, 
základný marketing. 

zodpovedný subjekt Štátny inštitút odborného vzdelávania 

termín plnenia Máj 2022 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), Operačný 
program Slovensko 2021–2027  

 

 
34 Skupina učebných a študijných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. II 
35 Skupina učebných a študijných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. II 
36 Skupina učebných a študijných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. II 
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Vývojový trend v sektore 
Zabezpečenie bezpečnosti potravín, zdravej výživy a strategickej 
sebestačnosti. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa 

Sektorové opatrenie 4 
Rozšírenie študijných programov pripravujúcich absolventov pre 
uplatnenie sa v agrosektore o nové možnosti a formy podnikania. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 
Vypracovanie rozšírenia obsahu študijných 
programov o procesné riadenie, marketing, 
finalizáciu produktov, stratégiu odbytu. 

zodpovedný subjekt 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v 
Nitre (SPU Nitra), Ekonomická univerzita v 
Bratislave (EU Bratislava), Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach (UVLF Košice) 

termín plnenia akademický rok 2022/2023, September 

monitorujúci subjekt 
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké 
školstvo 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), Operačný 
program Slovensko 2021–2027  

 

Vývojový trend v sektore 
Zabezpečenie bezpečnosti potravín, zdravej výživy a strategickej 
sebestačnosti. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa 

Sektorové opatrenie 5 
Rozšírenie obsahu študijných programov pripravujúcich na výkon 
povolania v oblasti kontroly a inšpekcie kvality o moderné postupy. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie rozšírenia obsahu študijných 
programov pripravujúcich na výkon 
povolania v oblasti kontroly a inšpekcie 
kvality zameraného na moderné systémy 
hodnotenia kvality, štandardizáciu kvality, 
súkromné štandardy kvality pre 
prvovýrobu, špeciálne plodiny: ovocie, 
zeleninu, liečivé a aromatické rastliny; 
vinohradníctvo, GLOBAL GAP, HACCP. 

zodpovedný subjekt 

Univerzity pripravujúce na výkon povolania 
v agrosektore, UVLF Košice, SPU v Nitre, 
Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave, Univerzita Jánosa 
Selyeho v Komárne, Vysoká škola 
zdravotníctva v Bratislave 

termín plnenia September ak. r. 2023/2024 

monitorujúci subjekt 
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké 
školstvo, Slovenská poľnohospodárska a 
potravinárska komora (SPPK) 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), Operačný 
program Slovensko 2021–2027  
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Vývojový trend v sektore 
Zabezpečenie bezpečnosti potravín, zdravej výživy a strategickej 
sebestačnosti. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa 

Sektorové opatrenie 6 
Modifikácia študijného programu Hygiena potravín, na spojenom I. a 
II. stupni vzdelávania, pre výchovu veterinárnych lekárov na výkon 
úradného dozoru pri výrobe potravín. 

Aktivita na 
implementáciu sekto-
rového opatrenia 

názov aktivity 

Úprava obsahu a rozsahu povinných a 
povinne voliteľných predmetov pre 
regulované povolanie veterinárny lekár v 
predklinickej i klinickej časti štúdia v 
študijnom programe Hygiena potravín. 
Výchova absolventov okamžite 
uplatniteľných v spracovateľských 
prevádzkach a zariadeniach na výrobu, 
spracovanie a uvádzanie živočíšnych a 
rastlinných produktov na trh. 
Príprava pracovných pozícií na kontrolnú 
činnosť na zabezpečenie kvality a zdravot-
nej nezávadnosti potravín v celom rozsahu 
výroby t.j. z farmy na stôl. 

zodpovedný subjekt 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach 

termín plnenia 
Schválenie: December 2022 
Účinnosť: akademický rok 2023/2024 

monitorujúci subjekt 
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké 
školstvo 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), Operačný 
program Slovensko 2021–2027  

 

Vývojový trend v sektore 
Zabezpečenie bezpečnosti potravín, zdravej výživy a strategickej 
sebestačnosti. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vzdelávanie dospelých 

Sektorové opatrenie 7 
Vytvorenie odborných kurzov ďalšieho vzdelávania pre kontrolórov 
a inšpektorov kvality z praxe, končiacich vydaním osvedčenia. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie obsahu odborných kurzov 
ďalšieho vzdelávania pre kontrolórov a 
inšpektorov kvality z praxe zameraných na 
moderné systémy hodnotenia kvality, 
štandardizáciu kvality, súkromné štandardy 
kvality pre prvovýrobu špeciálnych plodín: 
ovocie, zeleninu, liečivé a aromatické 
rastliny; vinohradníctvo; GLOBAL GAP, 
HACCP. 

zodpovedný subjekt 
akreditované vzdelávacie inštitúcie a 
spoločnosti, Agroinštitút Nitra 

termín plnenia December 2022 

monitorujúci subjekt 
Slovenská poľnohospodárska a 
potravinárska komora (SPPK) 
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predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MPRV SR), Operačný 
program Slovensko 2021–2027  

 

Vývojový trend v sektore 
Zabezpečenie bezpečnosti potravín, zdravej výživy a strategickej 
sebestačnosti. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vzdelávanie dospelých 

Sektorové opatrenie 8 

V rámci vzdelávania dospelých na Inštitúte vzdelávania 
veterinárnych lekárov v Košiciach (IVVL) zabezpečiť pravidelné 
preškoľovanie pracovníkov pre kontrolnú činnosť správnej výrobnej 
praxe, kvality a zdravotnej bezpečnosti potravín. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Rozšírenie programu a vypracovanie 
harmonogramu organizovania kurzov pre 
doplnkové vzdelávanie absolventov 
vysokoškolského i stredoškolského štúdia 
pre uplatnenie sa na pozícii úradný 
veterinárny asistent na kontrolu produktov 
živočíšneho pôvodu určených na ľudskú 
spotrebu. 

zodpovedný subjekt 

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 
v Košiciach v spolupráci s Univerzitou 
veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach 

termín plnenia 2022/2023 

monitorujúci subjekt 
Štátna veterinárna a potravinová správa 
SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MPRV SR), Operačný 
program Slovensko 2021–2027  

 

Vývojový trend v sektore 
Zabezpečenie bezpečnosti potravín, zdravej výživy a strategickej 
sebestačnosti. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Procesné a systémové zmeny 

Sektorové opatrenie 9 Podpora produkcie rýb so zvýšenou pridanou hodnotou.  

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 1 

Vypracovanie certifikačného procesu 
a vydávania certifikátov pre označenie BIO 
chovov a spracovateľní rýb.  
Implementácia platnej smernice (platná 
v rámci EÚ, v našich podmienkach zatiaľ 
neaplikovaná) pre certifikáciu chovateľov 
rýb. Chov aktuálne prevádzkovaný na 
Slovensku je možné považovať za BIO, 
avšak absentuje certifikačný proces 
a certifikácia takýchto chovov. 

názov aktivity 2 

Podpora prechodu niektorých chovateľov 
rýb do sektora Ekologickej akvakultúry – 
BIO produkcia – produkty so zvýšenou 
pridanou hodnotou. Certifikácia chovov 
môže znamenať pridanú hodnotu pre 
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konečného spotrebiteľa a predstavuje 
konkurenčnú výhodu pri predaji produktov. 

zodpovedný subjekt 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

termín plnenia začiatok 2022  

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Operačný program Rybné hospodárstvo 
2021–2027 

 

 

2.5 Vývojový trend v sektore – Intenzívne zavádzanie digitalizácie, 

automatizácie, robotizácie, inovácie a aplikovaného výskumu do 

poľnohospodárskej praxe 

Parciálne ciele: 

- Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, kvalifikačných požiadaviek a znalostí v oblasti 

informačných technológií. 

- Dôslednosť ľudí a poznanie technických operácií v poľnohospodárskej výrobe – zavádzanie 

softvéru a mobilných aplikácií na zjednodušenie a zefektívnenie činností. 

- Dopĺňanie a prehodnocovanie učebných osnov reagujúcich na potreby praxe. 

- Posilnenie vedecko-výskumných pracovísk po materiálnej a profesionálnej stránke.  

- Rozvoj vidieckych oblastí vďaka digitalizácii. 

- Odborné vzdelávanie pedagógov z oblasti poľnohospodárstva v IT vedomostiach a 

zručnostiach. 

Vplyv na sektor a ľudské zdroje: 

▪ Zaostávanie Slovenska za najlepšími krajinami v oblasti digitalizácie sa prejavuje predovšetkým 

v pripravenosti ľudského kapitálu a digitálnych verejných služieb. V oblasti ľudského kapitálu má 

Slovensko v porovnaní s priemerom EÚ nižšie percento používateľov internetu, menej 

odborníkov v oblasti IKT, ako aj menej absolventov v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a 

matematiky. Nedostatok digitálnych zručností v poľnohospodárstve je tak prekážkou 

rýchlejšieho prechodu na digitálne technológie a inovácie v oblasti IKT. Potenciálny nedostatok 

vlastných IKT špecialistov môže spomaliť resp. ohroziť proces digitálnej transformácie 
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podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve. Nepripravenosť ľudského kapitálu na nové 

úlohy spojené s digitalizáciu sektora je tak možné považovať za najväčšiu prekážku a riziko 

úspešnej realizácie digitálnej transformácie poľnohospodárstva.  

▪ Úroveň riadenia fariem a tým dosahovanie väčšej prosperity jednoznačne ovplyvňuje 

kvalifikačná úroveň manažmentu. Podiel manažérov s plným poľnohospodárskym vzdelaním 

dosahuje len 9,2 %. Dôvodom je nezáujem mladej generácie o prácu v poľnohospodárstve 

hlavne z dôvodu obsahu práce, nízkej spoločenskej prestíže a nižšieho platového ohodnotenia v 

porovnaní s ostatnými odvetviami národného hospodárstva. Implementácia inovácií a trend 

k inteligentnému poľnohospodárstvu si vynúti aktívnu účasť osôb na manažérskych postoch v 

procese celoživotného vzdelávania, v čom  agrárny sektor na Slovensku dlhodobo zaostáva.  

▪ V oblasti výdavkov štátu na výskum a vývoj Slovensko výrazne zaostáva za priemerom Európskej 

únie . Tento stav je typický i pre segment poľnohospodárskych vied. Štát je zodpovedný najmä 

za financovanie základného výskumu a budovanie výskumnej infraštruktúry. Je preto 

nevyhnutné uskutočňovať potrebné reformy orientované na zvyšovanie výdavkov na vedu, 

výskum, vzdelanie a budovanie nevyhnutnej výskumnej infraštruktúry v sektore 

poľnohospodárstva. V súčasných grantových podporných schémach pre vedu (VEGA, APVV) v 

predkladaných projektoch v jednotlivých výzvach by pomohlo, okrem prostriedkov na riešenie, 

umožniť aj vyššie objemy kapitálových prostriedkov na obnovu prístrojovej techniky a 

zabezpečenie špičkových laboratórnych zariadení.  

▪ Proces uskutočňovania digitalizácie bude veľmi závisieť od reálnych vplyvov na občanov a 

spoločnosť a od toho, nakoľko vyvážene rozdelené budú benefity digitalizácie medzi 

zamestnávateľmi (korporátnym sektorom) a obyvateľmi krajiny37.  

▪ Zatiaľ čo podnikateľské subjekty môžu z digitalizácie profitovať, na strane jednotlivcov dochádza 

vplyvom štrukturálnych zmien k potrebe ďalších investícií do rekvalifikácie, alebo vzdelávania. 

To bude v sektore poľnohospodárstva nevyhnutne vytvárať tlak na získanie nových zručností, 

ktoré budú zamestnanci potrebovať pri používaní nových technológií, hardvéru a softvéru, a 

pod. V poľnohospodárskej politike sa tak bude akcentovať nutnosť úpravy vzdelávacieho 

systému, rekvalifikácií a pod. Digitálna transformácia posunie poľnohospodárstvo na novú 

štrukturálnu úroveň. Najsilnejšie vplyvy sa očakávajú u pracovníkov s nízkym vzdelaním a 

nízkymi mzdami. Vplyvy implementácie moderných technológií a digitalizácie ukazujú, že 

výhoda lacnej pracovnej sily prestáva byť výhodou.  

 
37 Hošoff B. a kol.:  Inštitucionálna pripravenosť na digitalizáciu a zmeny vonkajšieho  prostredia, EÚ SAV 
Bratislava 2018). 
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▪ Využitie programov riadenia chovov si v oblasti pracovných pozícií vyžiada zvýšenie kvalifikácie 

obslužného personálu v smere správneho spracovania a vyhodnotenia výstupných dát, 

systematickej práce, správnej interpretácie údajov a následnom aplikovaní nápravných opatrení. 

V chovoch dojníc sa v rámci technologických inovácií bude zavádzať plnoautomatizované, 

robotické dojenie. Vplyv na pracovné pozície bude taký, že dojiča nahradí obslužný technik pre 

servis a údržbu robotických zariadení (pri kŕmení aj robotické prihrňovače krmiva v kŕmnom 

žľabe, automatické kŕmne boxy a pod.  

▪ Miera zavádzania nových technológií v poľnohospodárstve však stále nedosahuje očakávanú 

úroveň a v rámci podnikateľskej štruktúry je nerovnomerne rozložená. Z hľadiska zmeny 

štruktúry povolaní nepôjde v poľnohospodárstve o výrazné kvantitatívne zmeny, (v 

poľnohospodárstve pracuje už len necelých 50 tisíc osôb), ale skôr o kvalitatívnu premenu tejto 

štruktúry. Postupne budú zanikať nízkokvalifikované pracovné pozície. Pribudnú 

sofistikovanejšie pozície, na ktoré sa budú musieť zamestnanci rekvalifikovať a preškoliť.  

▪ S podporou inovatívnych, technických a technologicky vyspelých poľnohospodárskych podnikov, 

ako aj podnikov služieb, prichádza požiadavka na pracovnú silu vyššej kvalifikácie, t.j. aj na 

zmenu učebných osnov, resp. pridanie nových povolaní (ako príklad možno uviesť pozíciu 

agromechatronik). Iba inovatívne a technologicky vyspelé podniky dokážu byť 

konkurencieschopné v priestore EÚ.  

▪ Využitie interaktívnych metód vo vyučovacom procese sa stalo prirodzeným štandardom na 

všetkých typoch a úrovniach škôl. Nespornosť výhod pri využití informačných technológií, v práci 

s dokumentmi a multimédiami akceptovala celá pedagogická komunita. Digitalizácia učebných 

materiálov je v súčasnosti len reakciou na aktuálne formy podávania informácií. Vzdelávanie 

učiteľov v IT musí byť súčasťou celoživotného vzdelávania pre všetkých pedagógov. Podľa zákona 

138/2019 Z. z. musí každý učiteľ absolvovať aktualizačné vzdelávanie prioritne zamerané na 

potreby zriaďovateľa a školy. IT vzdelávanie nesporne patrí k potrebám napredovania každej 

školy. Odbornosť pedagógov v IT zvyšujú akreditované vzdelávacie organizácie, avšak aj na 

úrovni školy je potrebné vytvoriť zjednocujúce platformy a medzipredmetové aplikácie.  

▪ Stúpajú požiadavky na pracovnú silu vyššej kvalifikácie, t.j. zmenu učebných osnov na každom 

stupni vzdelávania tak, aby vznikol priestor na oboznamovanie sa s novými technológiami, ktoré  

majú vplyv na sektor.  

Očakáva sa zavádzanie nasledujúcich inovácií:  

- používanie dronov na dodávku hnojív, hasenie požiaru alebo monitorovanie stavu polí;  
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- softvérové systémy na riadenie poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú schopné spracovať 

a analyzovať informácie zo satelitov, meteorologických staníc alebo špeciálnych miestnych 

senzorov; presné poľnohospodárstvo, v ktorom počítačové systémy analyzujú stav pôdy s 

cieľom dosiahnuť maximálny výnos z každého konkrétneho pozemku;  

- skleníky s dodatočným osvetlením a vstavanými klimatizačnými systémami;  

- inteligentné poľnohospodárstvo je založené na princípe „vyrábať viac za menej“, čiže 

optimalizovaní vstupov podľa aktuálnych potrieb úrody. Zahŕňa napr. technológie založené 

na dátach, satelitné systémy presnej lokalizácie, diaľkové snímanie alebo internet).  

Vývojový trend v sektore 
Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, 
inovácií a aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Stredoškolské vzdelávanie 

Sektorové opatrenie 1 

V rámci odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných 
školách príprava rozšírenia obsahu vzdelávania v rámci školských 
vzdelávacích programov v skupine odborov 42 a 4538 o využívanie 
digitálnych technológií a najnovších poznatkov z oblasti 
automatizácie a robotizácie poľnohospodárstva. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 1 

Vypracovanie rozšírenia obsahu štátnych 
vzdelávacích programov v skupine odborov 
42, 45 poľnohospodárstvo, lesné 
hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II. o 
digitálne kompetencie, prácu s 
automatizačnou 
a robotizačnou technikou, počítačové 
aplikácie, programy využívané na 
elektronickú komunikáciu a podávanie 
žiadostí, softvérové riešenia v 
administratíve, reportovaní, projektových 
činnostiach a ekonomických analýzach, 
geodetické a zakresľovacie digitálne 
programy, programy na kontrolu chodu a 
stavu prvovýroby, používanie novej 
výrobnej techniky, GIS programy. 

zodpovedný subjekt Štátny inštitút odborného vzdelávania 

termín plnenia 
Schválenie 30.06.2022 
Účinnosť 01.09.2022 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov, SPPK 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), Štátny 
rozpočet  v rámci operačných programov 
(Operačný program Slovensko 2021– 
2027), prípadne vlastné zdroje univerzity 

názov aktivity 2 

Vypracovanie obsahu nového štátneho 
vzdelávacieho programu pre nový odbor 
(učebný aj študijný) v agrosektore 
zameraný na robotizáciu, riadenie a 
obsluhu autonómnych vozidiel. 

 
38 Skupina učebných a študijných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. II 
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zodpovedný subjekt Štátny inštitút odborného vzdelávania 

termín plnenia 2022/2023 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), Štátny 
rozpočet  v rámci operačných programov 
(Operačný program Slovensko 2021– 
2027), prípadne vlastné zdroje univerzity 

 

Vývojový trend v sektore 
Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, 
inovácií a aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa 

Sektorové opatrenie 2 

Rozšírenie študijných programov pripravujúcich na výkon povolania 
v agrosektore o získavanie vedomostí a zručností pri práci 
s modernými informačno-komunikačnými technológiami (IKT) so 
zameraním na podporu digitálnej gramotnosti. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie rozšírenia obsahu študijných 
programov v oblasti podpory digitálnej 
gramotnosti a zručností v IKT zamerané 
najmä na digitálne kompetencie, 
počítačové aplikácie, programy využívané 
na elektronickú komunikáciu a podávanie 
žiadostí, softvérové riešenia v 
administratíve, reportovaní, projektových 
činnostiach a ekonomických analýzach, 
geodetické a zakresľovacie digitálne 
programy, programy na kontrolu chodu a 
stavu prvovýroby, používanie novej 
výrobnej techniky, GIS programy, 
automatizáciu, digitalizáciu, BIG data 
v oblasti rastlinnej aj živočíšnej výroby. 

zodpovedný subjekt 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v 
Nitre 

termín plnenia 
Schválenie: December 2022 
Účinnosť: akademický rok 2023/2024 

monitorujúci subjekt 
SPPK, Slovenská akreditačná agentúra pre 
vysoké školstvo 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), Štátny 
rozpočet  v rámci operačných programov 
(Operačný program Slovensko 2021– 
2027), prípadne vlastné zdroje univerzity 
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Vývojový trend v sektore 
Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, 
inovácií a aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa 

Sektorové opatrenie 3 

V rámci vzdelávania na spojenom I. a II. stupni vzdelávania pri 
výchove veterinárnych lekárov rozšíriť obsah vzdelávania v rámci 
odborných predmetov o využívanie digitálnych technológií a 
najnovších poznatkov z oblasti automatizácie a robotizácie 
poľnohospodárstva. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Rozšírenie sylabov povinných predmetov 
pre regulované povolanie veterinárny lekár 
v predklinickej i klinickej časti štúdia. 
Zaradenie bloku prednášok a cvičení v 
študijných predmetoch – Výživa a kŕmenie 
zvierat, Kontrola krmív a produkčné 
zdravie, Manažment zdravia stáda. 
Teoretické aj praktické prevedenie softvéru 
pre riadenú výživu v stádach dojníc a iných 
kategórií hospodárskych zvierat, 
hodnotenie úrovne výživy aj s vplyvom na 
produkčné zdravie (využitie prvku nutričnej 
prevencie metabolických porúch zdravia aj 
využitím metódy umelej inteligencie), 
riadenie chovu dojníc programami pre 
monitorovanie zvierat a ich uplatnenie v 
automatickom kŕmení, riešení reprodukcie 
a odhaľovaní porúch zdravia mliečnej žľazy 
a pohybového aparátu. 

zodpovedný subjekt 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach v spolupráci so 
Slovenskou poľnohospodárskou 
univerzitou 

termín plnenia 
Schválenie: December 2022 
Účinnosť: akademický rok 2023/2024 

monitorujúci subjekt 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké 
školstvo, Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a 
rybolov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVŠ SR), Štátny 
rozpočet  v rámci operačných programov 
(Operačný program Slovensko 2021– 
2027), prípadne vlastné zdroje univerzity 

 

Vývojový trend v sektore 
Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, 
inovácií a aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa 

Sektorové opatrenie 4 
Rozšírenie ponuky študijných nepovinne voliteľných predmetov v 
rámci vysokoškolského vzdelávania na spojenom I. a II. stupni. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Definovanie obsahu a vytvorenie 
voliteľného študijného predmetu 
Digitalizácia a automatizácia chovu 
hospodárskych zvierat do výučby v 11. 
semestri štúdia. 
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zodpovedný subjekt 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach 

termín plnenia 
Schválenie: December 2022 
Účinnosť: akademický rok 2023/2024 

monitorujúci subjekt 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké 
školstvo, Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a 
rybolov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), Štátny 
rozpočet  v rámci operačných programov 
(Operačný program Slovensko 2021– 
2027), prípadne vlastné zdroje univerzity 

 

Vývojový trend v sektore 
Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, 
inovácií a aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa 

Sektorové opatrenie 5 

Rozšírenie obsahu vzdelávania v rámci odborných predmetov 
vysokoškolského vzdelávania pri výchove poľnohospodárskych 
odborníkov o využívanie digitálnych technológií a najnovších 
poznatkov z oblasti automatizácie a robotizácie poľnohospodárstva. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Rozšírenie sylabov vyučovacích predmetov 
o teoretické aj praktické využitie softvéru v 
oblasti chovu, výživy a plemenitby 
hospodárskych zvierat, ako aj v oblasti 
rastlinnej výroby. 

zodpovedný subjekt 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v 
Nitre 

termín plnenia 
Schválenie: December 2022 
Účinnosť: akademický rok 2023/2024 

monitorujúci subjekt 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké 
školstvo 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVŠ SR), Štátny 
rozpočet  v rámci operačných programov 
(Operačný program Slovensko 2021–2027), 
vlastné zdroje univerzity 

 

Vývojový trend v sektore 
Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, 
inovácií a aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa 
Vzdelávanie dospelých  

Sektorové opatrenie 6 
Cezhraničná spolupráca s výskumnými organizáciami v okolitých 
krajinách 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Spolupráca s výskumnými organizáciami v 

okolitých krajinách (napr. Mendelova 

Univerzita v Brne), (Jihočeská Univerzita v 
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Českých Budejoviciach) za účelom výskumu 

v oblasti chovu rýb a následný prenos 

informácií a zistení chovateľom rýb na 

Slovensku. Podpora a iniciácia spolupráce 

prostredníctvom rôznych projektov. 

Spolupráca so slovenskými univerzitami 

(Prírodovedecká fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave,  Slovenská 

poľnohospodárska univerzita), strednými 

školami a vedeckými inštitúciami (SAV). 

zodpovedný subjekt 
Dotknutá zahraničná univerzita, dotknutá 
slovenská inštitúcia, dotknutý chovateľ 

termín plnenia Priebežne podľa potreby 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Granty podľa požiadaviek jednotlivých 
projektov 

 

Vývojový trend v sektore 
Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, 
inovácií a aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vzdelávanie dospelých 

Sektorové opatrenie 7 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov stredných 
odborných škôl s poľnohospodárskym zameraním na využívanie 
digitálnych technológií a najnovších poznatkov z oblasti 
automatizácie a robotizácie poľnohospodárstva. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vytvorenie akreditovaného programu 
ďalšieho vzdelávania pre učiteľov 
odborných predmetov v odboroch 
vzdelania 42 a 4539 zameraného na 
využívanie digitálnych technológií 
a najnovších poznatkov z oblasti 
automatizácie, robotizácie v agrosektore, 
počítačové aplikácie, programy využívané 
na elektronickú komunikáciu a podávanie 
žiadostí, softvérové riešenia v 
administratíve, reportovaní, projektových 
činnostiach a ekonomických analýzach, 
geodetické a zakresľovacie digitálne 
programy, programy na kontrolu chodu a 
stavu prvovýroby, používanie novej 
výrobnej techniky, GIS programy; a obsah 
kurzov pre vedúcich zamestnancov a 
manažérov zameraných na automatizáciu, 
digitalizáciu, BIG data a cloudové riešenia 
pre oblasť rastlinnej aj živočíšnej výroby. 

 
39 Skupina učebných a študijných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. II 
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zodpovedný subjekt 
Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre v spolupráci s Agroinštitút  Nitra, š. 
p. 

termín plnenia 
Prvá etapa 30.6.2022, potom priebežne 
každé 2 roky 

monitorujúci subjekt 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké 
školstvo, Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), Štátny 
rozpočet  v rámci operačných programov 
(Operačný program Slovensko 2021–2027), 
prípadne vlastné zdroje 
univerzity/Agroinštitútu. 

 

Vývojový trend v sektore 
Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, 
inovácií a aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vzdelávanie dospelých 

Sektorové opatrenie 8 

Podpora vzdelávania zamestnancov poľnohospodárskych podnikov 
formou cielených odborných školení, kurzov so zameraním na 
využívanie digitálnych technológií a najnovších poznatkov z oblasti 
automatizácie a robotizácie poľnohospodárstva, ktoré budú 
poskytované akreditovanými vzdelávacími inštitúciami a 
spoločnosťami. 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie obsahu odborných kurzov 
ďalšieho vzdelávania, podľa cieľovej 
skupiny zamestnancov 
poľnohospodárskych podnikov, 
zameraných na prehĺbenie digitálnej 
gramotnosti zručnosti, využívanie 
digitálnych technológií, poznatky z oblasti 
automatizácie, robotizácie, počítačové 
aplikácie, programy elektronickej 
komunikácie a podávania žiadostí, 
softvérové riešenia v administratíve, 
reportovaní, projektových činnostiach a 
ekonomických analýzach, geodetické a 
zakresľovacie digitálne programy, 
programy na kontrolu chodu a stavu 
prvovýroby, používanie novej výrobnej 
techniky, GIS programy. Pre vedúcich 
zamestnancov a manažérov rozšírené o 
automatizáciu, digitalizáciu, BIG data a 
cloudové riešenia. 

zodpovedný subjekt 
Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre v spolupráci s Agroinštitút Nitra, 
š.p. 

termín plnenia 2022 
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monitorujúci subjekt SPPK, Agrárna komora Slovenska 

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), Štátny 
rozpočet  v rámci operačných programov 
(Operačný program Slovensko 2021–2027), 
vlastné zdroje univerzity /Agroinštitútu 
Nitra, š.p. 

 

Vývojový trend v sektore 
Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, 
inovácií a aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Procesné a systémové zmeny 

Sektorové opatrenie 10 
Podpora zavádzania inovácií, digitalizácie a robotizácie 
poľnohospodárstva 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Podpora zavedenia inovácií a používania 
najmodernejších technológií v 
poľnohospodárstve prostredníctvom 
investícií spolufinancovaných z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka v prechodnom období 2021–2022 
a v programovom období 2021–2027. 

zodpovedný subjekt 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

termín plnenia od roku 2022 

Vývojový trend v sektore 
Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, 
inovácií a aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Procesné a systémové zmeny 

Sektorové opatrenie 9 
Podpora zavádzania vysokorýchlostného internetu vo vidieckych 
oblastiach 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Podpora zavedenia vysokorýchlostného 
internetového pripojenia vo všetkých 
obciach na Slovensku prostredníctvom 
investícií spolufinancovaných z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
programovom období 2021–2027.  

zodpovedný subjekt 
Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky 

termín plnenia od roku 2023 

monitorujúci subjekt 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov, 
Monitorovacie výbory Operačného 
programu Slovensko,  
Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet v rámci operačných 
programov (Operačný program Slovensko 
2021–2027) 
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monitorujúci subjekt 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov,  
Monitorovací výbor Strategického plánu 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Program rozvoja vidieka SR 2021–2027 / 
Strategický plán Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (EPFRV + štátny 
rozpočet). 

 

Vývojový trend v sektore 
Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, 
inovácií a aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Procesné a systémové zmeny 

Sektorové opatrenie 11 Posilnenie rezortného vedecko-výskumného potenciálu 

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Podpora poľnohospodárskej vedy 
a výskumu z prostriedkov štátneho 
rozpočtu, najmä zvýšenie potenciálu 
rezortných vedecko-výskumných pracovísk 
(prípadne aj výskumnej bázy univerzít 
tvoriacich výstupy do poľnohospodárstva), 
zvýšenie konkurencie poskytnutím 
kapitálových prostriedkov na zabezpečenie 
špičkových zariadení (laboratórnych 
prístrojov, analytickej techniky) na 
posilnenie schopnosti pre partnerské 
pôsobenie v medzinárodných vedecko-
výskumných programoch. 

zodpovedný subjekt 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom 
financií SR (štátny rozpočet) 

termín plnenia od roku 2022 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov prostredníctvom 
svojich členov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVŠ SR), Štátny 
rozpočet  v rámci operačných programov 
(Operačný program Slovensko 2021– 
2027), ako aj zdroje EÚ napríklad 
z programu Horizont Európa 

 

Vývojový trend v sektore 
Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, 
inovácií a aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe. 

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Procesné a systémové zmeny 

Sektorové opatrenie 12 Prenos výsledkov vedy a výskumu do poľnohospodárskej praxe.  

Aktivita na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Podpora európskych inovačných 
partnerstiev (EIP) v rámci intervencií 
Strategického plánu pre spoločnú 
poľnohospodársku politiku na roky 2021–
2027. 
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zodpovedný subjekt 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

termín plnenia od roku 2023 – 2027 

monitorujúci subjekt 

Monitorovací výbor pre Strategický plán 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(Strategický plán SPP) 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

predpokladané 
zdrojové zabezpečenie 

Strategický plán Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (EPFRV + štátny 
rozpočet). 

 

 

 



PRÍLOHA 1
Zoznam strategických 

dokumentov



NÁZOV DOKUMENTU ROK INŠTITÚCIA POPIS 

MEDZINÁRODNÉ 

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj 2015 OSN 

Ide o súhrn globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na 
najzávažnejšie výzvy súčasnosti: zmenu klímy, chudobu, zvyšujúce sa ekonomické a 
sociálne nerovnosti či neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby. 
Agenda udržateľného rozvoja obsahuje 17 cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a 169 
súvisiacich čiastkových cieľov, ktoré vyvažujú tri aspekty udržateľného rozvoja – 
ekonomický, sociálny a environmentálny – v oblastiach, ako sú chudoba, nerovnosť, 
zdravotníctvo, potravinová bezpečnosť, udržateľná spotreba a výroba, rast, 
zamestnanosť, infraštruktúra, udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, zmena 
klímy, ako aj rodová rovnosť, mierové a inkluzívne spoločnosti, prístup k spravodlivosti 
a zodpovedné inštitúcie. Nové ciele sú koncipované tak, aby sa pokračovalo v plnení 
predchádzajúcich rozvojových cieľov tisícročia a záväzkov z Ria. 

Budúcnosť potravinárstva 
a poľnohospodárstva – „The future of food 

and agriculture“  
2017 

Organizácia pre výživu a 
poľnohospodárstvo 

Správa sumarizuje výzvy, ktorým čelia poľnohospodárske a potravinové systémy v 
súčasnosti a v priebehu 21. storočia. Poskytuje informácie o tom, o čo sa v sektore deje 
a aké kroky je potrebné urobiť. Venuje sa faktu, že tradičné fungovanie 
poľnohospodárskych systémov už je neaktuálne a je nutná zásadná transformácia v 
poľnohospodárskych systémoch, vo vidieckych ekonomikách a v spôsobe riadenia 
prírodných zdrojov. Správa bola vypracovaná pre štvorstranné preskúmanie 
strategického rámca FAO a pri príprave strednodobého plánu organizácie na roky 2018 
- 2021.

Dopady hospodárskeho a potravinového 
zabezpečenia na zníženie 

poľnohospodárskych vstupov v rámci 
stratégie Z farmy na stôl a stratégií 

biodiverzity  - „Economic and Food Security 
Impacts of Agricultural Input Reduction 
Under the European Union Green Deal’s 
Farm to Fork and Biodiversity Strategies“ 

2020 
United States Department of 

Agriculture 
Dokument pojednáva o dopade stratégií Európskej komisie (napr. stratégie „Z farmy na 
stôl“) na poľnohospodárov a spotrebiteľov. 

EU Agricultural outlook 2017 - 2030. Outlook 
for the Agricultural markets and Income 

2017 Európska komisia 
Výhľadová správa o poľnohospodárstve EÚ: osobitne dôležitá časť 6. Agricultural 
income 

Európsky ekologický dohovor - Zelená 
dohoda 

2019 Európska komisia 

Európska zelená dohoda je naším plánom na zabezpečenie udržateľnosti hospodárstva 
EÚ. To dosiahneme tak, že výzvy v oblasti klímy a životného prostredia premeníme na 
príležitosti vo všetkých oblastiach politiky a umožníme spravodlivú a inkluzívnu 
transformáciu pre všetkých. 



 
  

 
 
 

 
 

NÁZOV DOKUMENTU ROK INŠTITÚCIA POPIS 

MEDZINÁRODNÉ 

EURÓPA 2020 Stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 

rastu 
2010 Európska komisia 

EURÓPA 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 
rastu 

Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: 
stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 

2020 
2011 Európska komisia 

Stratégia v oblasti biodiverzity (2020) zahŕňa šesť cieľov, ktoré sa navzájom podporujú, 
sú vzájomne prepojené a ktoré reagujú na jednotlivé čiastkové ciele stanovené v rámci 
hlavného cieľa (2020). Ich splnením sa pomôže zastaviť strata biodiverzity a degradácia 
ekosystémových služieb, pričom každý z nich sa zameriava na konkrétnu problematiku: 
ochrana a obnova biodiverzity a s ňou spojených ekosystémových služieb (ciele 1 a 2), 
posilnenie priaznivého príspevku poľnohospodárstva a lesného hospodárstva k zníženiu 
kľúčových tlakov na biodiverzitu v EÚ (ciele 3, 4 a 5) a posilnenie príspevku EÚ k 
biodiverzite v celosvetovom meradle (cieľ 6). Každý cieľ sa rozčleňuje na súbor opatrení 
vypracovaných tak, aby sa nimi reagovalo na osobitnú výzvu, na ktorú sa daný cieľ 
vzťahuje. 

Parížska dohoda o zmene klímy 2016 OSN 

Parížska dohoda o zmene klímy je prvou všeobecnou, právne záväznou celosvetovou 
dohodou v tejto oblasti. Bola podpísaná 22. apríla 2016 a Európska únia ju ratifikovala 
5. októbra 2016. Jej hlavnými cieľmi v oblasti lesného hospodárstva je podpora 
investícií do zelených technológií, zníženie emisií zapríčinených odlesňovaním, zvýšenie 
zásob uhlíka v lesoch a zvýšenie podielu z obnoviteľných zdrojov. 

Plán prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050 

2011 Európska komisia 

Plán možných opatrení do roku 2050, vďaka ktorému by EÚ mohla uskutočniť zníženie 
skleníkových plynov o 80 až 95 % v zmysle odsúhlaseného cieľa. Obsahuje míľniky, na 
základe ktorých sa bude dať priebežne posudzovať, či je EÚ na dobrej ceste splniť svoj 
cieľ a svoje politické úlohy, uspokojiť investičné potreby a využiť príležitosti v rôznych 
odvetviach s prihliadnutím na to, že cieľ zníženia emisií o 80 až 95 % bude nutné splniť 
prevažne interne. 

Praktická príručka Poľnohospodárstvo a 
rozvoj vidieka 

2009 Európsky parlament 

V tejto publikácii nájdete stručné informácie o hlavnom vývoji politiky v oblasti 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka za posledné volebné obdobie. Hovorí sa v nej aj o 
výzvach, ktoré sa 
budú riešiť v priebehu nového volebného obdobia. Nakoniec sa môžete oboznámiť s 
možnosťami, ktoré máte k dispozícii v oblasti interného a externého odborného 
poradenstva, ktoré poskytuje tematické oddelenie B. 

Stratégia „z farmy na stôl“ 2020 Európska komisia 

Komisia predstavila svoju stratégiu „z farmy na stôl“ 20. mája 2020 ako jedno z 
kľúčových opatrení Európskej zelenej dohody. Zámerom stratégie, ktorá prispieva k 
dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050, je posun súčasného potravinového 
systému EÚ smerom k udržateľnému modelu. 
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Prechod na ekologickejší potravinový systém vytvára nové podnikateľské príležitosti, 
ktoré majú pozitívny vplyv na príjmy agropotravinárskych subjektov. 
Udržateľnejší potravinový systém takisto pomôže chrániť prírodu a biodiverzitu Európy. 
Stratégia „z farmy na stôl“ je zosúladená so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do roku 
2030, pričom tieto dva návrhy sa predkladajú ako vzájomne sa dopĺňajúce. 

Výhľad OECD pre vedu, techniku a inovácie 2016 OECD 

• V poľnohospodárstve, rovnako ako v iných odvetviach je inovácia hlavným motorom 
rastu produktivity. Nové inovatívne poľnohospodárske technológie a metódy môžu 
pomôcť zvýšiť produktivitu v poľnohospodárstve udržateľnejším spôsobom. 
• Nové technológie budú hrať ústrednú rolu pri prispôsobovaní poľnohospodárskych 
postupov klimatickým zmenám a extrémnejším poveternostným podmienkam 
•Vylepšenia v oblasti zavlažovacej technológie a nových poľnohospodárskych postupov 
by mali pomôcť lepšie monitorovať spotrebu vody a pomalšie čerpanie podzemných 
vôd 
• Novou výzvou bude potreba vyvinúť technológie na znižovanie koncentrácie 
znečisťujúcich látok vo vode (z liekov a kozmetiky) prostredníctvom špeciálnych rastlín. 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR  na 
roky 2014 – 2020 

2014 
Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR vychádza z Koncepcie rozvoja 
pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020. Vízia, zámery a ciele tejto koncepcie 
napĺňajú svojim obsahom programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016 a 
rešpektujú princípy spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020. 

Koncepcia podpory pre malých, mladých a 
rodinných farmárov 

2013 
Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

Hlavným cieľom tejto koncepcie je predovšetkým podporiť diverzitu štruktúry 
poľnohospodárskych podnikov, zvýšiť životaschopnosť malých, mladých a rodinných 
fariem a zvýšiť a podporiť ich integráciu do potravinovej vertikály. 

Koncepcia revitalizácie hydromelioračných 
sústav na Slovensku 

2014 
Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

Cieľom koncepcie je podporiť preventívne opatrenia pred negatívnymi dôsledkami 
prírodných katastrofických udalostí a nepriaznivých zrážkových pomerov na potenciál 
poľnohospodárskej výroby. Koncepcia si nekladie za svoj cieľ revitalizovať celú 
existujúcu sieť odvodnenia a závlah. V súlade s týmto definuje len optimálnu sieť závlah 
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a odvodnenia, ktorá sa javí v súčasných podmienkach ako dlhodobo udržateľná a 
zároveň spĺňa kritériá zvýšenia miery potravinovej bezpečnosti na žiaducej úrovni. 

Nariadenie vlády SR č. 342/2014 ktorými sa 
ustanovujú pravidlá poskytovania podpory 

v poľnohospodárstve v súvislosti so 
schémami oddelených priamych platieb 

2014 Vláda SR 
Pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami 
oddelených priamych platieb  

Nariadenie vlády SR č. 36/2015 ktorými sa 
ustanovujú pravidlá poskytovania podpory 

v poľnohospodárstve v súvislosti so 
schémami viazaných priamych platieb 

2015 Vláda SR 
Dokument upravuje pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so 
schémami viazaných priamych platieb – platba na pestovanie jednotlivých komodít 
a chov určitých druhov zvierat 

Nariadenie vlády SR č. 75/2015 ktorým sa 
ustanovujú pravidlá poskytovania podpory 
v súvislosti s opatreniami programu rozvoja 

vidieka 

2015 Vláda SR 
Poskytovanie finančnej podpory v rámci opatrení rozvoja vidieka (ekologické 
poľnohospodárstvo, biotopy TTP, ohrozené druhy zvierat, Integrovaná produkcia  a iné 
typy podpôr) 

Národná stratégia SR pre operačné programy 
organizácií výrobcov v sektore ovocia a 

zeleniny na roky 2018 – 2024 
2017 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR 

Tento koncepčno-metodický materiál obsahuje opatrenia pre operačné programy 
organizácií výrobcov, resp. združenia organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií 
výrobcov a združení nadnárodných organizácií výrobcov 

Národný podporný program v rámci 
spoločnej organizácii trhu s vínom na roky 

2019-2023 
2018 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR 

Strategický dokument vymedzujúci opatrenia a nástroje na podporu vinohradníctva a 
vinárstva na Slovensku 

Národný program stabilizácie a rozvoja 
Slovenského včelárstva na roky 2019/2020 až 

2021/2022 
2019 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR 

Analyzuje odvetvie včelárstva na Slovensku a definuje opatrenia pomoci pre včelárov v 
rámci Spoločnej organizácie trhu EÚ s poľnohospodárskymi komoditami. 

Operačný program výskum a inovácie SR 
2014-2020 

2014 
Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej 

republiky 

Prostriedky operačného programu sú určené na  technologický rozvoj a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov najmä v menej rozvinutých 
regiónoch.  Podporená bude  účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce 
a  zvyšovanie výskumnej činnosti. 
Európska komisia rozhodla s  účinnosťou od 13. 12. 2019 o schválení zlúčenia 
operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s operačným programom 
Výskum a inovácie (OP VaI). Obsah a finančné prostriedky pôvodného operačného 
programu Výskum a inovácie zostávajú nezmenené po presune do operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra (MDV SR). 
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Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ 2019 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ predstavili zástupcovia Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre investície a informatizáciu návrh 
investičných priorít Slovenska v eurofondovej politike v budúcom programovom období 
2021 – 2027 

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 2021 
Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky 

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky má za cieľ zlepšiť kvalitu života na 
Slovensku. Jeho opatrenia sú kombináciou reforiem a investícii, na základe ktorého 
môže Slovensko v najbližších rokoch investovať ročne o štvrtinu viac z verejných 
zdrojov. Prostredníctvom neho sa Slovensko zaväzuje, že do roku 2026 príjme desiatky 
kľúčových reforiem a na nich naviazaných investícií, ktoré zvýšia kvalitu života v rôznych 
oblastiach. 
Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky predpokladá reformy v 18 
komponentoch, ktoré sú zaradené v rámci 5 hlavných oblastí (priorít): 
1. Zelená ekonomika - podporí environmentálnu udržateľnosť, kvalitu života a prispeje 
k rozvoju zelených inovácií ako jedného zo zdrojov hospodárskeho rastu. 
2. Vzdelávanie - patrí k oblastiam, v ktorých Slovensko vo výsledkoch dlhodobo 
zaostáva a Európska komisia v nich opakovanie odporúča zintenzívniť reformné úsilie. 
3. Veda, výskum a inovácie – obsahuje investície, ktoré dokážu skokovo zlepšiť 
konkurencieschopnosť krajiny a príjmy obyvateľstva. 
4. Zdravie - je priorita, ktorá zahŕňa investície, ktoré majú za cieľ zvýšiť efektivitu v 
zdravotníctve a zároveň znížiť počet odvrátiteľných úmrtí, ktorý je jedným z najvyšších 
v EÚ. 
5. Efektívna verejná správa a digitalizácia - sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú 
podnikateľské prostredie a kvalitu života. 

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 2014 
Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

Európska komisia schválila 13. februára 2014 Program rozvoja vidieka, ktorý  
predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020. Z operačného programu bude 
posilnená  konkurencieschopnosť v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a 
potravinárstva a to i formou  financovania odborných  školení, kurzov a poradenských  
služieb. Zámerom je zvýšiť odbornosť  jednotlivých poľnohospodárov, spracovateľov a 
prijímateľov pomoci z fondov EÚ. 

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 
2016 - 2020 

2016 Úrad vlády SR Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020 

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie 
rokov 2020 - 2024 

2020 Vláda SR Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 - 2024 
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Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a 
rozvoj vidieka - Priebežná správa 

2018 

Ministerstvo financií SR a 
Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

Táto revízia Ministerstva financií SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR je hodnotením efektívnosti výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, v 
zmysle uznesenia vlády SR č. 478/2017, úloha B.1.  

Slovakia - Rural Development Programme 
(National) Program rozvoja vidieka 2014-

2020 ver.6.2 modifikácia 5 
2019 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR 
základný programový dokument 

Správa o poľnohospodárstve a 
potravinárstve v SR za rok 2019 

2020 
Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019 
prináša informáciu o vývoji a postavení poľnohospodárstva a potravinárstva v 
hospodárstve SR, výrobe v poľnohospodárstve a potravinárstve, agropotravinárskom 
trhu, potravinovej bezpečnosti, ekonomicko-finančnej situácii podnikateľských 
subjektov v agropotravinárskom komplexe SR i technickej úrovni agropotravinárskeho 
komplexu. 

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy 

2017 
Ministerstvo životného 

prostredia SR 

Hlavným cieľom aktualizovanej Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy je zlepšiť pripravenosť SR čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, priniesť čo 
najširšiu informáciu o súčasných adaptačných procesoch v SR a na základe ich analýzy 
ustanoviť inštitucionálny rámec a koordinačný mechanizmus na zabezpečenie účinnej 
implementácie adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, 
ako aj zvýšiť celkovú informovanosť o tejto problematike. 

STRATÉGIA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO ROKU 2030 

2018 Ministerstvo hospodárstva SR 

Cieľom je určiť strategické smerovanie hospodárskej politiky s výhľadom do roku 2030, 
ktoré poskytne predstavu o ďalšom vývoji a rozvoji hospodárstva SR s apolitickým 
charakterom a tým umožní dlhodobo absentujúce koncepčné venovanie sa 
problematike nad rámec politického cyklu s ambíciou poskytnúť východiská tak pre 
súčasnú, ako aj budúce vlády SR. 

Stratégia SR pre realizáciu školského 
programu na školské roky 2017/2018 – 

2022/2023 
2017 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR 

Cieľom stratégie je podpora zdravých stravovacích návykov a konzumácie ovocia, 
zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov u detí. 

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu SR 

2013 

Ministerstvo hospodárstva SR 
v spolupráci s Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a 
športu SR 

RIS3 nie je statický dokument - je nástrojom permanentného seriózneho interného 
procesu učenia sa a zlepšovania systému a mechanizmov na celé programovacie 
obdobie 2014 – 2020. Dôvodom tohto procesného vývojového modelu je záujem na 
efektívnom, hospodárnom a účinnom uplatnení investícií do VaI na Slovensku s cieľom 
zabezpečiť príspevok k napĺňaniu stratégie Európa 2020. V tomto kontexte a tiež na 
základe usmernenia EK je potrebné vypracovávať v časových intervaloch nadväzujúce 
tematické akčné plány. Navrhuje sa dvojročný horizont účinnosti akčných plánov, 
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pričom v súlade so systémom monitorovania bude realizované ročné priebežné 
vyhodnocovanie, vrátane aktualizácie dokumentu, resp. akčných plánov. 

Systém riadenia CLLD 2014 – 2020 ver. 1.8 2018 
Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

základný programový dokument 

Určenie oblastí s prírodnými a inými  
špecifickými obmedzeniami (ANC) - Program 

rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-
2020 

2014 
Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

Strategický odborný dokument 

Viacročný národný strategický plán rozvoja 
akvakultúry Slovenskej republiky na roky 

2014 – 2020 
2014 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR 

Vzhľadom na neustále sa znižujúce stavy voľne žijúcich druhov rýb vo svetových 
moriach a oceánoch, vplyvom nadmerného rybolovu a vplyvom zvyšujúceho sa dopytu 
po rybej bielkovine sa čoraz viac vyvíja tlak na sektor akvakultúry, aby pokryl tieto 
požiadavky trhu po rybej bielkovine. Pri produkcii rýb v akvakultúre má svoju 
nezanedbateľnú úlohu sladkovodná akvakultúra, spracovaný materiál poskytuje 
charakteristiku možností a opatrení, ktorými môže SR prispieť k produkcii sladkovodnej 
akvakultúry. 

Výročná správa o vykonávaní Príloha o 
monitorovaní  PRV 2014-2020 za r. 2018 

Slovakia - Rural Development Programme 
(National) ver.2018.3 

2019 
Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

monitorovacie ukazovatele  za rok 2018 pre PRV 2014-2020 

Výročná správa o vykonávaní za rok 2018 
Slovakia - Rural Development Programme 

(National) ver. 2018.3 
2019 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR 
prehľad sledovaných ukazovateľov pri implementácii PRV 

Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v 
pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o 

zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

2017 Národná rada SR 
Dokument upravuje podmienky pre poskytovanie podpôr v  poľnohospodárstve a 
pôdohospodársky poradenský systém 

Zelenšie Slovensko – Stratégia 
environmentálnej politiky Slovenskej 

republiky do roku 2030 (Envirostratégia 
2030) 

2019 
Ministerstvo životného 

prostredia SR 

Základnou víziou je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné obehové 
hospodárstvo, založené na dôslednej ochrane zložiek životného prostredia a 
využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok, 
ktoré budú viesť k zlepšeniu zdravia obyvateľstva. Dokument je rozdelený do troch 
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základných oblastí, ktorými sú ochrana prírody so zameraním na ochranu vody, lesov a 
chránených druhov; zmena klímy a ochrana ovzdušia a zelené hospodárstvo vrátane 
obehovej ekonomiky a efektívneho nakladania s odpadmi. V oblasti lesného 
hospodárstva sa zameriava na tri hlavné ciele a to je rovnováha funkcií lesa, 
zabezpečenie udržateľného hospodárstva a ochrany prírody 

Zhrnutie pre občanov  Výročná správa o 
vykonávaní PRV SR 2014-2020 za rok 2018 

2019 
Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

sumarizácia výstupov v prehľadnej forme určená širokej verejnosti  
V období 2014-2018 boli realizované platby v hodnote 795 mil. EUR, čo predstavuje 
37,87 %-né čerpanie rozpočtu výdavkov PRV SR 2014-2020. Zároveň bola ku koncu roka 
2018 miera viazania výdavkov (uzavretých zmlúv) vo výške 61,87 % z celkového objemu  
prostriedkov PRV. 

Viacročný národný strategický plán rozvoja 
akvakultúry Slovenskej republiky na roky 

2014 – 2020 
2014 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR 

Vzhľadom na neustále sa znižujúce stavy voľne žijúcich druhov rýb vo svetových 
moriach a oceánoch, vplyvom nadmerného rybolovu a vplyvom zvyšujúceho sa dopytu 
po rybej bielkovine sa čoraz viac vyvíja tlak na sektor akvakultúry, aby pokryl tieto 
požiadavky trhu po rybej bielkovine. Pri produkcii rýb v akvakultúre má svoju 
nezanedbateľnú úlohu sladkovodná akvakultúra, spracovaný materiál poskytuje 
charakteristiku možností a opatrení , ktorými môže SR prispieť k produkcii sladkovodnej 
akvakultúry. 

Intervenčná stratégia Strategického  
 plánu SPP 2023 - 2027 

2021 
Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

Dokument upravuje rámec pre poskytovanie podpôr v poľnohospodárstve, lesnom 
hospodárstve a spracovaní poľnohospodárskych produktov v rámci Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027. 

Vízia spoločných postupov pri budovaní 
moderného pôdohospodárstva v horizonte 

roku 2035 
2021 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR 

Vízia je analyticko – syntetický dokument, skoncipovaný so zámerom pomenovať 
súčasný stav, východiská a očakávania rozvoja do roku 2027 a 2035, problémy rozvoja a 
návrh pro-rozvojových opatrení v piatich základných oblastiach, akými sú 
poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo, ochrana životného prostredia, rozvoj 
vidieka a pôdohospodárske školstvo, veda a výskum. Víziou sú identifikované kľúčové 
potreby investícií, inovácií, digitalizácie, environmentálnych a krajinotvorných opatrení 
v jednotlivých oblastiach pôdohospodárstva, v kontexte existujúcich a budúcich 
smerovaní národných a nových výziev vyplývajúcich z medzinárodných politík a 
rámcových dokumentov na európskej aj globálnej úrovni. 

Vyhodnotenie implementácie a aktualizácia 
Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 

2030 
2021 

Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Stratégia predstavuje kľúčový a rozhodujúci materiál pre Slovensko na začiatku 21. 
storočia a definuje politiku a konkrétne priority Slovenska v kontexte už prebiehajúcej 
digitálnej transformácie hospodárstva a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych 
technológií a globálnych megatrendov digitálnej doby. Stratégia dáva prvoradý dôraz 
na súčasné inovatívne technológie, ako sú umelá inteligencia, internet vecí, technológia 



 
  

 
 
 

 
 

NÁZOV DOKUMENTU ROK INŠTITÚCIA POPIS 

NÁRODNÉ 

5G, veľké dáta a analytické spracovanie dát, blockchain a vysokovýkonné počítače, 
ktoré sa stanú novým motorom ekonomického rastu a posilňovania 
konkurencieschopnosti Slovenska. 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

NÁZOV DOKUMENTU ROK INŠTITÚCIA POPIS 

INFORMAČNÉ 

Agrárna zamestnanosť a možnosti tvorby 
nových pracovných miest, Ekonomika 

poľnohospodárstva, ročník XIII, 2013, č. 2 - S. 
Buchta 

2013 VÚEPP Analýza spojená s návrhmi tvorby PS v poľnohospodárstve 

Čo ukázal cenzus fariem 2010 v oblasti 
podnikateľskej štruktúry a pracovných síl. 

Ekonomika poľnohospodárstva,  č. 1, 2012, 
str. 127-133 - S. Buchta 

2012 VÚEPP 
Analýza vývoja pracovných síl  z poľnohospodárskych  cenzov podľa podnikateľských 
štruktúr. 

Dlhodobý zámer Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach na obdobie 

2018 - 2023 
2017 

Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v 

Košiciach 

Dlhodobý zámer rozvoja univerzity v desiatich kapitolách sa zameriava na poslanie a 
víziu univerzity, analýzu východzieho stavu, vzdelanie, vedu a výskum, klinickú a inú 
odbornú činnosť, rozvoj univerzity a manažment zdrojov, kvalitu a riadenie procesov, 
spoluprácu s praxou a internacionalizáciu nielen v rámci európskeho priestoru. 

Globálne megatrendy hodnotenie a výzvy 
z pohľadu Slovenskej republiky 

2016 Slovenská akadémia vied 

Cieľom publikácie jezhodnotiť situáciu v Slovenskej republike v kontexte 11 
identifikovaných megatrendov, tak ako sú popísané Európskou environmentálnou 
agentúrou. GMT definované na úrovni Európskej únie predstavujú rámec pre analýzu, 
zároveň sa ale autori a autorky sústredili na tri základné výskumné otázky:  
1. Nakoľko sa 11 identifikovaných megatrendov prejavuje svojimi vplyvmi/dopadmi na 
situácii v Slovenskej republike?  
2. Aký je vplyv/príspevok Slovenska ku globálnym megatrendom?  
3. Aké sú/budú environmentálne, ekonomické asociálne implikácie súvisiace s 
identifikovanými megatrendami? 

Inovačný potenciál v poľnohospodárstve 2019 Nové slovo Nové poznatky o uplatňovaní inovácií v poľnohospodárstve 



 
  

 
 
 

 
 

NÁZOV DOKUMENTU ROK INŠTITÚCIA POPIS 

INFORMAČNÉ 

Je samozásobiteľstvo na Slovensku už mŕtvou 
aktivitou, Ekonomika poľnohospodárstva, 

ročník XVI, 2016, č. 1, str.5-26 
2016 VÚEPP analýza pracovných síl neregistrovaných fyzických osôb 

Koncepcia podpory malých, mladých a 
rodinných farmárov 

2015 
Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

Dokument sa zaoberá podporou rozvoja malých fariem na Slovensku. 

Multifunkčné poľnohospodárstvo  ako 
nástroj ekologickej ochrany  kultúrnej krajiny 

2011 

Katedra krajinnej ekológie 
Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v 
Bratislave 

Poľnohospodárstvo, ktoré je v skutočnosti jednou z ekonomicky a environmentálne 
najdôležitejších antropogénnych činností, má nielen primárnu - produktívnu funkciu - 
ale aj neproduktívne funkcie, ktoré súvisia s ochranou, riadením a rozvojom kultúrnej 
krajiny, prevenciou pred prírodnými rizikami a prispievajú pre oživenie vidieckeho 
hospodárstva. Je to úzko spojené s kvalitou potravín a potravinovou bezpečnosťou. 
Poľnohospodárska činnosť pomáha pri diverzifikácii k vyváženému regionálnemu 
rozvoju a kultivácia vidieckej krajiny má estetický, kultúrny a historický význam. Tento 
koncept  poľnohospodárstva je medzinárodne uznávaný a je preferovaný najmä v 
Európskej únii. 

Na Slovensku je asi 8873 hektárov rodiacich 
vinohradov 

2017 teraz.sk 
Z tohto článku publikovaného 1.10.2017 je dôležitá pasáž kde sú spomenuté škody 
napáchané škorcami. Každoročne sa objem týchto škôd zvyšuje. 

Odpovede Európskemu parlamentu 2019 Európsky parlament 
DOTAZNÍK PRE DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA Janusza WOJCIECHOWSKEHO 
(dezignovaný komisár pre poľnohospodárstvo) 

Poľnohospodárstvo a trh práce, Ekonomika 
poľnohospodárstva, ročník XVII, 2017, č. 1, 

str. 77-85 
2017 VÚEPP Analýza vzťahu pracovných síl a ich postavenie na trhu práce. Budúci vývoj 

Problém dovozu vín na slovenský trh 2019 Pravda Problém dovozu vín na slovenský trh 

Problémy dátových zdrojov pri analýzach 
pracovných síl v poľnohospodárstve. 

Ekonomika poľnohospodárstva, ročník XVI, 
2016, č. 4, str. 35-44 

2016 VÚEPP Análýza dátových zdrojov z oblasti agrárnej zamestnanosti 

Sociálne poľhohospodárstvo 2017 občianske združenie DRUživa 

Dokument má za úlohu prispieť k rozšíreniu pojmu „sociálne poľnohospodárstvo“, 
pomôcť k praktickej aplikácii sociálneho poľnohospodárstva, ako nástroja zvyšovania 
životnej úrovne a trvalej udržateľnosti regiónov Slovenska, posilniť ponímanie jeho 
významu a zahájenie procesu jeho zapracovania do legislatívy SR. 

Sociálne zmeny poľnohospodárskej 
populácie – proces postupného statusového 

2013 VÚEPP Sociálne zmeny poľn. pracovníkov 



 
  

 
 
 

 
 

NÁZOV DOKUMENTU ROK INŠTITÚCIA POPIS 

INFORMAČNÉ 

pádu, Ekonomika poľnohospodárstva, ročník 
XIII, 2013, č. 4, str. 5-20 - S. Buchta 

Stratégia bioeconomy clustra pre rozvoj 
inteligentného biohospodárstva 

2018 Bioeconomy Cluster 

Cieľom stratégie Bioeconomy Clustra pre rozvoj inteligentného biohospodárstva 
„Priemysel 4.0 a biohospodárstvo“ je zadefinovať úlohu digitalizácie pri rozvoji 
jednotlivých odvetví biohospodárstva   a ponúknuť konkrétne príklady a možnosti 
aplikácie princípov Priemyslu 4.0 alebo digitalizácie v biohospodárstve. Stratégia bola 
vypracovaná ako jeden z výstupov projektu BIOSMART, ktorého cieľom je podporiť rast 
konkurencieschopnosti členov klastra prostredníctvom rozvoja inovácií, inteligentných 
riešení a efektívnych výrobných procesov.  

Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti - 
Šikula M.,ed.  

2010 SAV, nakl. Veda Systematický komplexný dokument stratégie rozvoja Slovenska 

Štátna podpora vinohradníctva a vinárstva zo 
strany EÚ a MPSR 

2013 JUDr. Igor Mancel Riešenie otázky podpory vinárstva 

Zákon o veterinárnej starostlivosti 2007 
Národná rada Slovenskej 

republiky 
Povinnosti poľnohospodárov vo veterinárnej oblasti 

Základy sociálneho poľnohospodárstva 2021 
Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre 

Rozvoj sociálneho poľnohospodárstva vyžaduje spoluprácu medzi rôznymi sektorovými 
politikami a administráciou na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni. Výmena 
výskumných poznatkov, profesionálnych a praktických skúseností sú základným 
predpokladom rozvoja. Iniciatívy pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva je možné 
identifikovať aj v Slovenskej republike, avšak zatiaľ nedošlo k jeho oficiálnemu uznaniu 
a cielenej podpore. Predkladaná publikácia je jedným z výsledkov riešenia projektu 
„Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku“ realizovaného 
občianskym združením Druživa a podporeného z programu ACF Slovakia. 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 



PRÍLOHA 2

Dátové zhodnotenie sektora 



Ekonomická charakteristika sektora 

V období 2015 - 2020 pripadalo na 100 existujúcich podnikateľských subjektov 35 novovzniknutých 

a 18 zaniknutých podnikateľských subjektov. V dlhodobom horizonte dynamika vzniku 

podnikateľských subjektov klesá a rastie počet zaniknutých podnikov. V porovnaní so SR sa sektor 

vyznačuje nižšou dynamikou vzniku a zániku podnikateľských subjektov. Prevažnú časť vzniknutých aj 

zaniknutých podnikateľských subjektov predstavujú fyzické osoby – podnikatelia (84 %) – viď schéma 

Vývoj vzniku / zániku podnikov v sektore. Za posledných 5 rokov najviac vzrástol počet fyzických osôb 

– podnikateľov a počet spoločností s ručením obmedzeným. Počet družstiev len mierne vzrástol a došlo

k miernemu poklesu akciových spoločností. 

Vývoj vzniku / zániku podnikov v sektore 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava1 

Najdominantnejšou kategóriou spotrebiteľov produkcie sú domácnosti s 35 %-ným podielom na 

celkovej spotrebe produkcie sektora. Do zahraničia smeruje 22 % produkcie, z toho je 78 % vstupom 

do ďalšieho výrobného procesu v zahraničí. Sektor tak produkuje 35 % pre domácu finálnu spotrebu, 

5 % pre finálnu spotrebu v zahraničí, 42 % pre domácu medzispotrebu a 17 % pre medzispotrebu 

v zahraničí. Hlavnými spotrebiteľmi produkcie v zahraničí sú Česko, Rakúsko a Maďarsko. 

Zamestnanosť sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov závisí od dopytu po tovaroch 

a službách nielen tohto sektora, ale aj zahraničia a ostatných sektorov. Pokles finálneho zahraničného 

1 Zdrojom údajov je register organizácií, dátum vzniku a zániku spoločností. Údaje sú vrátane živnostníkov a 
podnikateľských subjektov bez zamestnancov. 



 
 
 
 
 

 
 

dopytu po tuzemských produktoch sektora o 10 % spôsobí pokles zamestnanosti v sektore o 0,6 %, čo 

predstavuje pokles približne o 200 zamestnancov. Poklesom dopytu sú však nepriamo ovplyvnené aj 

subdodávateľské sektory, predovšetkým sektory obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch a 

administratíva, ekonomika, manažment.  

Schéma Pokles zamestnanosti v sektore v súvislosti s poklesom finálneho dopytu v zahraničí vyjadruje 

pokles zamestnanosti v súvislosti s poklesom finálneho dopytu v zahraničí. To znamená pokles súvisiaci 

s poklesom dopytu po finálnych tovaroch a službách. Zahraničie však dopytuje produkty sektora aj na 

medzispotrebu, teda ako vstupy do ďalšej výroby. Ak aj táto klesne o 10 %, tak to bude znamenať 

pokles zamestnanosti o ďalších tisíc zamestnancov v sektore (o ďalšie 1,8 %). V hypotetickom scenári, 

ak by poklesol zahraničný dopyt po produkcii sektora úplne na nulu, tak by to znamenalo pokles 

zamestnanosti o 12,6 tisíc osôb (2,3 tisíc v dôsledku poklesu finálneho dopytu a 10,3 tisíc v dôsledku 

poklesu dopytu po tovaroch a službách, ktoré sú vstupom pre ďalšiu výrobu).  

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov patrí medzi sektory s priemerným vplyvom zahraničia na 

zamestnanosť.  

Pokles zamestnanosti v sektore v súvislosti s poklesom finálneho dopytu v zahraničí 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava2 

 
2 Zdrojom je medzinárodný input-output model vyvinutý spoločnosťou TREXIMA Bratislava. Pri poklese 

zahraničného dopytu sa uvažuje s poklesom finálneho dopytu.  



 
 
 
 
 

 
 

Podniky v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov mali v roku 2019 celkové tržby vo výške 

2 359,5 mil. EUR, Podniky v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov mali v roku 2019 

celkové tržby vo výške 2 359,5 mil. EUR, priemerné tržby na podnik (vrátane fyzických osôb - 

podnikateľov) činí 110,2 tis. EUR (schéma Vývoj tržieb v sektore). Podniky v sektore majú v porovnaní 

s ostatnými sektormi pomerne nízke tržby. Najvyššie priemerné tržby mali podniky v divízii 

1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace (v priemere 117 tis. EUR na 

podnik). Z hľadiska veľkosti podnikov, najviac vzrástli tržby u podnikov s 20 – 99 zamestnancami, a to 

v priemere o 111 tis. EUR na podnik (v priemere o 32 %). Pokles tržieb zaznamenali podniky bez 

zamestnancov a podniky so 100 – 499 zamestnancami (v priemere o 7 %, resp. o 2 % na podnik). 

Vývoj tržieb v sektore  

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava3 

 
3 Na makroekonomickej úrovni je zdrojom tržieb ŠÚ SR, na úrovni podnikov je zdrojom register účtovných 

závierok, register organizácií a zamestnanosť ESA2010.  



 
 
 
 
 

 
 

Podniky majú v priemere bankové úvery na úrovni 29,5 tis. EUR na zamestnanca a 233,8 tis. EUR na 

podnik. Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov tak patrí medzi 38 % najzadlženejších sektorov 

v SR. Z hľadiska najlikvidnejších finančných aktív majú podniky v sektore v priemere na účtoch 

v bankách 44,0 tis. EUR (5,6 tis. EUR na zamestnanca) a v hotovosti (pokladnici) 23,9 tis. EUR 

(3,0 tis. EUR na zamestnanca). Celkovo tak sektor patrí medzi 42 % sektorov s najnižším krátkodobým 

finančným majetkom na jedného zamestnanca.  

Investície a kapitálové zázemie 

Podniky v sektore potrebujú v priemere kapitál na úrovni 3,95 EUR na tvorbu jedného eura produkcie 

a 8,19 EUR na tvorbu jedného eura pridanej hodnoty. Rastúci trend tohto ukazovateľa hovorí 

o rastúcom podiele kapitálu na výrobnom procese spoločností (rastúca kapitálová intenzita produkcie 

sektora). Faktorom v pozadí tohto trendu je okrem kapitálovej poddimenzovanosti, klesajúceho počtu 

pracovníkov aj konkurencia. Na to, aby bola produkcia realizovaná na trhu – za konkurenčnú cenu – je 

potrebné zvyšovať podiel kapitálu na výrobnom procese spoločností. Z každého eura realizovanej 

produkcie používajú spoločnosti na ďalšie investície približne 16 centov (16 %) a na každé euro pridanej 

hodnoty prislúcha približne 33 centov nových investícií.  

Sektor má podpriemernú úroveň kapitálu na tvorbu eura pridanej hodnoty, ktorá je o 52 % nižšia ako 

v SR. Sektor na jednotku pridanej hodnoty investuje ročne o 38 % viac je ako priemer SR. Tento fakt 

súvisí s podpriemernou úrovňou kapitálu na tvorbu eura pridanej hodnoty. Investície sú vyššie, lebo 

východzia úroveň kapitálu je nižšia. 

Návratnosť investícií indikuje, ako rýchlo môžu podniky získať späť investované finančné prostriedky, 

respektíve aká je rentabilita investícií. Síce nie je možné priamo identifikovať, aká časť zisku je 

v dôsledku investícií a aká v dôsledku iných faktorov, tento ukazovateľ je pri identifikácii investičného 

potenciálu kľúčový.  

Návratnosť investícií sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov je nižšia ako v SR, čo indikuje 

podpriemernú rentabilitu investičnej aktivity sektora. V SR pripadá na 1 EUR investícií 2,07 EUR zisku, 

v sektore 0,34 EUR zisku. Návratnosť investícií v sektore rastie pomalšie ako v celej SR, čo môže byť 

brzdiacim faktorom investičnej aktivity v budúcnosti.  



 
 
 
 
 

 
 

S investíciami tiež nemusí rásť produktivita práce v čase výraznej ekonomickej expanzie, keď je 

prítomný rast dopytu po produkcii sektora a sektor sa snaží tento zvýšený dopyt uspokojiť 

prostredníctvom vyššieho počtu pracovníkov. Faktor práce je totiž stále viac flexibilný ako kapitál. 

Pracovníci totiž môžu byť prijatí, keď sú potrební a prepustení, keď nie. O investíciách a kapitále to 

neplatí. Investície do kapitálu sú tak omnoho viac rizikové pre podnik a v skutočnosti je to aj jedným 

z hlavných dôvodov obmedzujúcich rýchlosť technologického pokroku aplikovaného v podnikoch. Tu 

sa v plnej miere prejavuje zákon klesajúcej marginálnej produktivity, kedy každý ďalší pracovník prináša 

menší príspevok do finálneho outputu.  

Ľudské zdroje 

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov zamestnáva približne 2,0 % zamestnancov 

v Slovenskej republike. Slovenská republika tak patrí medzi 22 % krajín s najnižším podielom sektora 

na celkovej zamestnanosti. Významné postavenie má v Rumunsku (22,7 %), v Severnom Macedónsku 

(21,2 %) a v Bulharsku (17,2 %). Na druhej strane, menej významné postavenie má v Lichtenštajnsku 

a v Luxembursku, kde zamestnáva menej ako 1 % zamestnancov (graf Podiel sektora 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov na zamestnanosti podľa krajín). 

  



 
 
 
 
 

 
 

Podiel sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov na zamestnanosti podľa krajín 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava4 

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov zarábajú 

za hodinu v priemere 5,2 EUR, čo je o 39 % viac ako je priemer európskych krajín. Najvyššie hodinové 

mzdy v tomto sektore majú zamestnanci na Malte a na Islande, kde zarábajú v priemere o 40,1 EUR, 

resp. o 29,2 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové mzdy v Rumunsku 

 
4 Zdroj dát: EUROSTAT 



 
 
 
 
 

 
 

prestavujú len 8 % našich priemerných hodinových miezd (graf Priemerné hodinové mzdy v sektore 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov podľa krajín (v EUR)). 

Priemerné hodinové mzdy v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov podľa krajín (v 
EUR) 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava5 

Pri pohľade na regionálnu úroveň, najviac zamestnancov v sektore malo vysokoškolské vzdelanie v 

Bratislavskom kraji (52 %). Naopak, v Banskobystrickom kraji len 18 % zamestnancov sektora má 

 
5 Zdroj dát: EUROSTAT 



 
 
 
 
 

 
 

vysokoškolské vzdelanie (obrázok Podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním v sektore podľa 

krajov).  

Podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním v sektore podľa krajov 

 

 Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava 

Pri pohľade na podiel pracujúcich v odbore vzdelania v sektore podľa jednotlivých regiónov (obrázok 

Podiel pracujúcich v odbore vzdelania v sektore podľa krajov), v Bratislavskom kraji až 54 % 

zamestnancov sektora vyštudovalo optimálny odbor vzdelania k vykonávanému zamestnaniu. V 

Žilinskom kraji a Trenčianskom kraji je to taktiež viac ako 50 %.   

Podiel pracujúcich v odbore vzdelania v sektore podľa krajov 

  

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava 



 
 
 
 
 

 
 

Z hľadiska adekvátnosti stupňa vzdelania v jednotlivých krajoch (obrázok Miera nadkvalifikácie v 

sektore podľa krajov a Miera podkvalifikácie v sektore podľa krajov), najlepšie je na tom Trenčiansky 

kraj, v ktorom je iba 11 % nadkvalifikovaných a 1 % podkvalifikovaných zamestnancov. Naopak, 

Bratislavský kraj možno považovať za región s pomerne vysokým podielom zamestnancov s 

neadekvátnym stupňom vzdelania. V Bratislavskom kraji 14 % zamestnancov sektora je 

nadkvalifikovaných a 10 % zamestnancov má nižšie vzdelanie ako je vyžadované na výkon práce. 

Najviac nadkvalifikovaných zamestnancov v sektore je v Nitrianskom kraji (15 %). 

Miera nadkvalifikácie v sektore podľa krajov 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava 

Miera podkvalifikácie v sektore podľa krajov 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava 
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PESTLE ANALÝZA 

Politické aspekty 

V poľnohospodárstve a potravinárstve sa mení prijímanie politík a rozhodovacie procesy. Dôraz sa 

postupne kladie a  v budúcnosti sa bude ešte vo väčšej miere klásť na medzinárodné regulačné 

systémy. Mení sa aj vplyv národných vlád a nadnárodnej rozhodovacej štruktúry na úrovni EÚ. Politiky 

EÚ stále viac odzrkadľujú environmentálne aspekty (obnoviteľné zdroje, ochranu prírodných zdrojov, 

boj proti klimatickej zmene a strate biodiverzity), medzinárodné aspekty (obchodné 

a environmentálne politiky) a podporu inovácií. Do rozhodovania sú vo väčšej miere zapájané 

zainteresované strany, vrátane spotrebiteľov, ochranárov, aktérov rozvoja vidieka a krajinných 

inžinierov. 

Poľnohospodárska politika bude vo väčšej miere regulovať poľnohospodársku produkciu smerom 

k výrobe zdravých potravín, tak ako sa to už v súčasnosti prejavuje v stratégii Z farmy na stôl. 

Poľnohospodári budú musieť produkovať s nižším využívaním antibiotík, pesticídov, minerálnych 

hnojív a zvyšovať podiel ekologickej poľnohospodárskej výroby.  

Politiky EÚ aj iných rozvinutých štátov sa budú vo väčšej miere snažiť nahradiť výrobky a energiu 

z fosílnych palív výrobkami a energiou z biomasy. Očakáva sa rastúci rozvoj biohospodárstva 

a cirkulárnej ekonomiky a znižovanie, resp. efektívnejšie zhodnocovanie potravinového odpadu.   

Poľnohospodárske politiky budú vo väčšej miere musieť riešiť aj starnutie obyvateľstva 

a vyľudňovanie vidieka prostredníctvom politik rozvoja vidieka a podpory mladých poľnohospodárov.  

Poľnohospodárstvo EÚ je podporované z rozpočtu EÚ aj z národných zdrojov. Podiel dotácií na 

príjmoch poľnohospodárov tvorí v EÚ v priemere 36 %, kým na Slovensku je to 81 % (EK, 2020). Výška 

dotácií determinuje ďalší rozvoj odvetvia. Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa financuje hlavne 

z rozpočtu EÚ.  

Rozpočet SPP zo strany EÚ pre SR zostane na približne rovnakej úrovni ako v rokoch 2014 – 2020. Na 

roky 2021 – 2027 sa nominálne zvýši o 1,1 % oproti 2014 – 2020. Priame platby (PP) sa zvýšia o 2,2 % 



 
 
 
 
 
a zdroje na rozvoj vidieka sa znížia o 2,1 %. Po započítaní inflácie, sa rozpočet oproti 2014 – 2020 reálne 

zníži.  

Po roku 2027 sa očakáva rovnaký trend vo vývoji podpôr poľnohospodárstva v EÚ a SR, mierny 

pokles podpôr v reálnom vyjadrení. 

Vláda SR sa môže rozhodnúť akou čiastkou dofinancuje PRV II. pilier SPP (rozvoj vidieka) vo výške 

36,92 % (max. spolufinancovanie, ktoré umožňuje návrh nariadenia EÚ o strategických plánoch SPP je 

80 %), čo je viac v porovnaní s programovacím obdobím 2014 – 2020 aj prechodným obdobím 2021 – 

2022, kedy spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu dosiahlo len 25,7 %. 

Očakáva sa, že národné podpory ostanú na rovnakej úrovni ako doteraz. Môže nastať pokles štátnej 

pomoci v dôsledku negatívneho vývoja slovenskej ekonomiky a verejných financií. Vo forme štátnej 

pomoci plánuje štát v roku 2022 naliať do pôdohospodárstva sumu 56,5 milióna EUR. 

Prioritami nového rozpočtu SPP pre Slovensko bude vo väčšej miere podpora zamestnanosti 

prostredníctvom podpory komodít, ktorých produkcia viaže vyššiu zamestnanosť. Ide o špeciálnu 

rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu. Očakáva sa, že budú podporené viazanými platbami, investičnými 

grantmi, ako aj nastavením finančných nástrojov, dobrých životných podmienok zvierat a ekologických 

podpôr. Nová SPP EÚ pre roky 2023 – 2027 významnou mierou umožňuje podporiť intervencie 

zamerané na boj proti klimatickej zmene, ochranu vody, pôdy, ovzdušia a podporu biodiverzity. 

Vhodne nastavené intervencie novej SPP EÚ dokážu podporiť ekologickú výrobu a produkciu bio 

produktov rastlinnej a živočíšnej výroby. Nová SPP EÚ umožňuje vynakladať prostriedky na prenos 

poznatkov a inovácií. Zvýšená podpora malých fariem a mladých farmárov v rámci SPP EÚ môže 

stabilizovať príjmy fariem, ako aj podporiť vznik nových malých fariem a prilákať mladých farmárov.  

Ekonomické aspekty 

V rámci svetovej ekonomiky sa zvyšuje vplyv Číny, Indie, Indonézie, Brazílie, alebo Mexika a Turecka 

na úkor tradičných mocností (USA, EÚ, Japonsko, UK, Kanada). Dôležitú úlohu budú vo väčšej miere 

zohrávať procesy ako globalizácia, liberalizácia obchodu, globálne potravinové ponukové reťazce, 

globálny tok investícií do poľnohospodárstva a potravinárstva, ale aj boj proti prenosu 

poľnohospodárskych škodcov a chorôb. Makroekonomická situácia v krajinách bude na vývoj 

poľnohospodárstva a potravinárstva silnejšie vplývať prostredníctvom zabezpečovania prístupu 



 
 
 
 
 
k financiám, úrokových sadzieb, alebo vplyvu na stabilitu/nestabilitu komoditných trhov. Potravinová 

bezpečnosť EÚ, ako aj národná potravinová bezpečnosť bude zohrávať dôležitejšiu úlohu. Na trhu 

výrobných faktorov sa okrem prístupu k financiám a investíciám bude globalizovať aj prístup 

k poľnohospodárskej pôde.   

V rámci globálnej ekonomiky sa do roku 2030 očakáva rast svetovej populácie. Nárast sa očakáva 

hlavne v Ázii. Zvyšovanie podielu spotrebiteľov strednej triedy povedie k rastu dopytu po potravinách 

západného typu. Podstatne sa zvýši dopyt po potravinách, ale aj po energii a vode. Z globálneho 

hľadiska porastie dopyt po bielkovinách živočíšneho pôvodu a po hotových potravinách. Očakáva sa, 

že dopyt bude v dôsledku diverzifikácie životných štýlov rozmanitejší (vegetariánska strava, vegánska 

strava, špeciálna strava, nízko uhlíková strava, lokálna strava, hotové potraviny a pod.). Na 

poľnohospodárov a potravinárov budú kladené nové požiadavky a  bude vznikať dopyt po nových 

službách. V spotrebe sa bude klásť väčší dôraz na potravinovú bezpečnosť, lokálnu produkciu, životné 

prostredie a dobré životné podmienky zvierat.  Svetová populácia porastie, čo vytvára rast dopytu po 

potravinách. Miera rastu svetovej populácie sa však postupne znižuje. Rast populácie v Afrike vytvorí 

zvýšený dopyt po exporte z EÚ. Populácia EÚ sa v roku 2030 mierne zníži oproti roku 2020. Slovenská 

populácia, ktorá vytvára dopyt po lokálnych potravinách, sa zníži.  

Pandémia COVID-19 mala v rokoch 2020 a 2021 zásadný vplyv na ekonomiku. Dopady pandémie budú 

podľa očakávaní pokračovať aj v roku 2022, ale od roku 2023 až do roku 2030 sa očakáva globálny 

ekonomický rast na úrovni 3 % ročne. Vyšší priemerný ročný rast HDP ako v EÚ (1,3 %) sa očakáva 

v Číne (3,9 %) a v USA (2,4 %).  Nárast HDP v EÚ medzi rokmi 2019 a 2030 sa pred COVID-om očakával 

na úrovni 15 %. V základnom scenári, ktorý zohľadňuje aj COVID, sa medzi rokmi 2019 a 2030 očakáva 

nárast HDP o 10 %, kým v tzv. pomalej obnove ekonomiky po COVID-e sa predpokladá, že HDP v roku 

2030 bude len zanedbateľne vyšší ako v roku 2019. Scenár tzv. zelenej obnovy, kedy investície do 

zelenej energie a energetickej efektívnosti povedú k vyššiemu rastu v krajinách, ktoré sú čistými 

importérmi ropy, sa medzi rokmi 2019 a 2030 predpokladá nárast HDP na úrovni medzi 10 až 15 %. 

Slovenská ekonomika by sa mala po pandémii COVID začať zotavovať a pokračovať v pozitívnom 

trende aj v nasledujúcich rokoch. COVID-19 spôsobil podstatné zhoršenie verejných financií, ktoré sa 

budú len pomaly zlepšovať, čo bude mať dôsledky na verejné výdavky, vrátane poľnohospodárskych 

podpôr. 



 
 
 
 
 
Veľký vplyv na náklady na výrobu poľnohospodárskych komodít a potravín má vývoj cien ropy. Ceny 

ropy determinuje na jednej strane globálna ponuka, ktorej rast sa očakáva až do roku 2040 a dopyt, 

ktorý bude rásť v dôsledku globálneho ekonomického rastu. Očakáva sa, že ceny ropy porastú z 41 USD 

za barel v roku 2020 do 83 USD za barel v roku 2030. V EÚ sa v dôsledku slabého ekonomického rastu 

a zvýšeného dopytu po alternatívnych palivách očakáva pokles dopytu po rope. 

Vývoj kurzu USD/EUR má vplyv na konkurencieschopnosť poľnohospodárstva EÚ. Z dlhodobého 

hľadiska sa očakáva mierne posilnenie eura voči doláru, čo môže konkurencieschopnosť znížiť. 

Na úrovni EÚ sa očakáva postupný pokles využívania poľnohospodárskej pôdy v dôsledku rastúceho 

dopytu po pôde na rozširovanie miest, budovanie ciest a inej infraštruktúry, ako aj v dôsledku 

zalesňovania. V poľnohospodárstve sa očakáva pokles plôch obilnín a olejnín, kým plochy na 

ekologické poľnohospodárstvo, lúky a pasienky, bielkovinové plodiny a krmoviny sa budú zvyšovať. 

Pokles využívania pôdy na konvenčné poľnohospodárstvo bude kompenzovaný rastom intenzity 

(rastom úrod, produktivity), resp. dovozom. 

Očakáva sa postupný pokles pracovnej sily v poľnohospodárstve v celej EÚ na úrovni 1 % ročne1 v 

dôsledku technologického pokroku a zvyšovania kapitálu fariem. Reálne príjmy na zamestnanca 

porastú ročne v priemere o 0,5 %, čo je menej v porovnaní s rastom reálnych príjmov v ostatnom 

období. 

V EÚ sa očakáva rýchlejší rast rastlinnej produkcie (v priemere 1,9 % ročne) ako živočíšnej produkcie 

(v priemere 0,9 % ročne). Európska produkcia obilnín sa podstatne nezmení, a to napriek poklesu 

plôch, ktoré však budú kompenzované rastom úrod. V obilninách sa bude zvyšovať export hlavne do 

afrických štátov. Olejniny (najmä slnečnica a sója) zaznamenajú malý nárast produkcie. Podstatný 

nárast sa očakáva pri bielkovinových plodinách, čo bude spôsobené vyššou podporou a rastom dopytu. 

Produkcia cukru sa mierne zvýši, zlepší sa export. Domáca humánna spotreba cukru však klesne. 

Produkcia biopalív bude ovplyvnená poklesom produkcie bionafty z palmového oleja. Na druhej strane 

znižovanie spotreby ropy bude kompenzované vyšším podielom biopalív. Očakáva sa nárast produkcie 

biopalív vyššej kategórie. 

 
1 EK, 2020a 



 
 
 
 
 
Produkcia mlieka bude rásť pomalšie v dôsledku politík boja proti klimatickej zmene. Dôraz bude na 

produkciu v systéme welfare zvierat, v rámci schémy podpory ekologickej produkcie a výroby, ktorá 

zníži emisie skleníkových plynov. Export mliečnych výrobkov z EÚ bude naďalej rásť, ale pomalšie ako 

doteraz, keďže rastie sebestačnosť importérov. 

Trh s mäsom bude v EÚ ovplyvňovaný poklesmi spotreby na osobu v dôsledku meniacich sa 

stravovacích návykov a exportom, ktorý bude nižší ako pred rokom 2020. Produkcia aj spotreba 

hovädzieho mäsa sa podľa očakávaní zníži, kým v dôsledku podpísaných dohôd z vytvorení zón voľného 

obchodu sa očakáva zvýšenie importu hovädzieho mäsa. Produkcia jahňacieho a kozieho mäsa ako aj 

trh s týmto mäsom by sa do roku 2030 nemal zásadným spôsobom zmeniť. Jedinou kategóriou mäsa, 

ktorá by mala rásť, je hydinové mäso. Je totiž spotrebiteľmi považované za zdravšiu alternatívu 

k  bravčovému a hovädziemu mäsu.  

Na Slovensku tvorí celková poľnohospodárska pôda 1 910 650 ha (Eurostat). Na 97 %-ách sa 

poskytujú priame platby, ktoré slúžia na podporu príjmu a ako kompenzácia za poskytovanie 

environmentálnych verejných statkov. Podmienkou na získanie priamych platieb je dodržiavanie tzv. 

krížového plnenia, ktoré zabezpečuje, že poľnohospodári plnia základné štandardy v oblasti životného 

prostredia, bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a rastlín, ako aj  požiadavky na udržiavanie pôdy 

v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave.  

Očakáva sa, že mzdy v poľnohospodárstve porastú rovnakým tempom ako mzdy v národnom 

hospodárstve. Mzdy v poľnohospodárstve dosiahli v roku 2019 75,1 % miezd v národnom 

hospodárstve (Zelená správa, 2020). Mzdy v poľnohospodárstve sú trhové a odzrkadľujú ponuku 

a dopyt po poľnohospodárskej práci na vidieku. Pri zvyšovaní inovácií zavádzaním nových technológií 

sa bude produktivita práce a substitúcia práce kapitálom zvyšovať. To bude umožňovať diverzifikáciu 

výroby do ďalších aktivít a tým i zlepšovanie celkového výsledku hospodárenia. Príjmy 

poľnohospodárskych fariem merané ukazovateľom AFI (Agricultural Factor Income) na AWU (Annual 

Work Unit) dosahujú na Slovensku nadpriemernú úroveň v rámci EÚ. AFI v ostatných rokoch na 

Slovensku vykazovalo jeden z najvyšších rastov zo všetkých členských štátov EÚ.  

Extrémne prírodné javy, choroby rastlín a zvierat, ako aj zmena klímy majú čoraz častejší a 

intenzívnejší ́ dopad na poľnohospodársku produkciu v EÚ aj na Slovensku. Vysoká rizikovosť 

ovplyvňuje príjmy a konkurencieschopnosť poľnohospodárov, čo vedie k zníženiu objemu investícií a 



 
 
 
 
 
sťaženiu plánovania. Rizikovosť v poľnohospodárstve sa bude zvyšovať, čo bude mať negatívny vplyv 

na produkciu aj zamestnanosť. Na druhej strane, v rámci SPP sa bude vynakladať viac zdrojov na 

poistenie rizika. 

Počet fariem na Slovensku od roku 2016 mierne klesá. V roku 2016 bolo na Slovensku 25 660 fariem 

(Eurostat). Len 18 298 fariem (2020) bolo registrovaných v Integrovanom administratívnom 

a kontrolnom systéme (IACS) a poberalo dotácie. Z 25 660 fariem, 20 400 je menších ako 20 ha, 2860 

fariem má veľkosť medzi 20 a 100 ha a 2 400 fariem je väčších ako 100 ha. 47,3 % všetkých fariem je 

menších ako 5 ha. Farmy väčšie ako 100 ha obhospodarujú 90 % UAA a produkujú 95 % 

poľnohospodárskej produkcie. Priemerná veľkosť farmy je 80,7 ha (priemerná veľkosť farmy 

s podporou je 99,1 ha), čo je päťnásobne viac ako priemer v EÚ.  

Malé farmy na Slovensku obhospodarujúce menej ako 100 ha pôdy boli vytvorené len nedávno, a preto 

nemajú aktíva, záruky a tržby porovnateľné s veľkými farmami alebo malými farmami v EÚ-15. To má 

negatívny vplyv na ich možnosti získavať úvery a investovať. Rozšíreniu malých fariem čiastočne bráni 

aj trh s pôdou, ktorý je veľmi fragmentovaný a vytvára vysoké transakčné náklady na nákup alebo 

prenájom pôdy2.  

Udržanie poľnohospodárskej činnosti v znevýhodnených oblastiach je realizované platbami ANC  

približne na území 1,24 mil. ha.  

Slovensko má veľkú rozdrobenosť vlastníctva pôdy, čo má negatívne ekonomické, ako aj 

environmentálne dopady. Bez odstránenia rozdrobenosti nie je možné flexibilne riešiť eróziu pôdy, 

ani zvýšiť biodiverzitu. Rozdrobenosť vlastníctva zvyšuje transakčné náklady na trhu s pôdou a bráni 

reštrukturalizácii pôdohospodárskych podnikov. Fragmentácia vlastníctva pôdy spomaľuje rast 

pridanej hodnoty a produktivity podnikov. Vysoká fragmentácia vlastníctva pôdy má negatívny vplyv 

hlavne na malých a mladých poľnohospodárov. SR plánuje v období 30 rokov zrealizovať komplexné 

pozemkové úpravy, ktoré zlepšia fungovanie trhu s pôdou a realizáciu spoločných zariadení a opatrení 

(infraštruktúra vrátane zelenej a modrej infraštruktúry). 

 
2 Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, dostupné na: 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/podohospodarstvo/ 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/podohospodarstvo/


 
 
 
 
 
Štruktúra poľnohospodárskej produkcie na Slovensku sa od roku 2004 do roku 2020 menila. Zvyšuje sa 

podiel rastlinnej výroby na úkor živočíšnej produkcie. Komodity živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej 

výroby majú nízky podiel na celkovej produkcii. Pokles podielu živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej 

výroby má negatívny vplyv na zamestnanosť na vidieku. Meniaca sa štruktúra poľnohospodárskej 

produkcie zároveň ovplyvňuje niektoré environmentálne aspekty: nízka úroveň organického uhlíka 

v pôde, erózia pôdy, zvyšovanie podielu monokultúr na pôde s negatívnym vplyvom na biodiverzitu. 

Oddelené priame platby viazané na pôdu znevýhodňujú živočíšnu výrobu a špeciálnu rastlinnú 

produkciu. Úlohou oddelených priamych platieb je stabilizovať príjem poľnohospodára. Živočíšnu 

výrobu a špeciálnu rastlinnú výrobu podporujú najmä viazané priame platby, avšak vhodným 

nastavením oddelených priamych platieb (kondicionalít, resp. GAEC) je možné podmieňovať získanie 

základnej podpory aj podmienením kvality hospodárenia (striedanie plodín na OP, ošetrovanie plodín 

a trvalých kultúr a pod.). 

Na Slovensku dosahuje tvorba hrubého fixného kapitálu na hrubú pridanú hodnotu nízku úroveň (45 

% v roku 2017). V ostatných rokoch tvorba hrubého fixného kapitálu v poľnohospodárstve klesá a 

mnohé slovenské farmy sú podkapitalizované.  

Slovensko má v medzinárodnom obchode s potravinami deficit. V roku 2020 dosiahol obchodný 

deficit s potravinárskymi výrobkami 1,695 mld. EUR (MPRV SR, 2021). Slovensko je čistým dovozcom 

väčšiny potravín, najviac dováža mäsové výrobky, nealkoholické nápoje a mliečne výrobky. Slovensko 

je čistým vývozcom sladu, škrobových výrobkov alebo cukru. Slovensko je čistým vývozcom 

poľnohospodárskych komodít a čistým dovozcom potravinárskych produktov. V porovnaní s krajinami 

EÚ máme jednu z najnižších úrovní hrubej pridanej hodnoty na zamestnanca v potravinárstve. Z 

pohľadu predávaného sortimentu potravinárskych výrobkov tvoria významný podiel na ponuke 

obchodných reťazcov potraviny globálnych značiek a potraviny predávané pod vlastnou privátnou 

značkou. Na spotrebiteľskom trhu chýbajú lokálne poľnohospodárske komodity a potraviny. Je veľký 

tlak verejnosti na zníženie dovozu zahraničných potravín a navýšenie domácej podpory. Do roku 2030 

sa dá očakávať zlepšenie, alebo aspoň nezhoršovanie obchodnej bilancie s potravinami. 

Na Slovensku je nevyrovnaná vyjednávacia sila. Spracovatelia a reťazce sú vo vzťahu 

k poľnohospodárovi dominantné. Výsledkom je, že pridaná hodnota aj príjmy rastú viac 

v spracovateľskom odvetví a maloobchode ako v poľnohospodárstve. Prostredníctvom SPP 

a národných poľnohospodárskych politík sa plánuje zvýšenie vyjednávacej sily prvovýroby v rámci 



 
 
 
 
 
potravinovej ponukovej vertikály, čo môže pozitívne vplývať na rast produkcie a zamestnanosti 

v poľnohospodárstve. Alternatívu k dominantnému postaveniu obchodných reťazcov predstavuje 

posilnenie úlohy miestnych trhov, tvorba miestnych „krátkych“ dodávateľských vertikál, posilnenie 

trhovej pozície prvovýrobcov ich združovaním, priamy predaj spotrebiteľom a podobne. V súčasnosti 

však dosahujú na Slovensku tieto formy predaja na celkovom predaji potravín len okrajový podiel.  

Miera organizovanosti slovenských poľnohospodárov je na veľmi nízkej úrovni. Združovanie má 

význam hlavne pre malých a stredných poľnohospodárskych výrobcov, ktorí sú však organizovaní málo. 

Z pohľadu vertikálnych vzťahov medzi článkami dodávateľského potravinového reťazca môžu 

významnú úlohu zohrávať medziodvetvové organizácie, ktoré združujú zástupcov prvovýroby, 

spracovateľov a obchodu.  

Sociologické aspekty 

Do roku 2030 sa zväčší svetová populácia na 8,5 miliárd osôb. Zároveň bude obyvateľstvo starnúť 

a urbanizovať sa. V niektorých častiach sveta bude prudký rast počtu obyvateľov, kým v EÚ bude 

dominovať starnutie a na Slovensku dokonca v ešte väčšej miere. Slovensko patrí medzi najrýchlejšie 

starnúce krajiny OECD. Podľa prognóz tejto inštitúcie narastie medzi rokmi 2020 a 2050 pomer počtu 

obyvateľov v poproduktívnom veku k produktívnemu obyvateľstvu z 24 % na 54 %3. To predstavuje 

štvrtý najvýraznejší rast v OECD. Problém starnutia obyvateľstva je možné pozorovať v celej Európe, 

na Slovensku je však ešte vážnejší. V najbližších desaťročiach bude v dôsledku nízkej plodnosti každý 

rok vstupovať do pracovnej sily menej ľudí. Ale keďže ľudia žijú dlhšie, následkom bude menej mladých 

ľudí, ktorí sa budú starať o ešte starších ľudí. Bude klesať počet ľudí v produktívnom veku a rásť počet 

ľudí v poproduktívnom veku.  

Nedostatok pracovnej sily v rozvinutých štátoch sa postupne rieši prostredníctvom migrantov 

a tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti. Migranti totiž môžu mať pozitívny vplyv na rozvoj 

ekonomiky, ale prostredníctvom politík sa bude musieť riešiť aj trvalá udržateľnosť migrácie a vzťahy 

s väčšinovým obyvateľstvom. Slovenský vidiek je oproti mestu charakteristický i vyššou multietnicitou  

(silné zastúpenie občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti v južnom a juho-východnom 

páse, s koncentráciami rómskeho etnika, zastúpenie ukrajinského a rusínskeho etnika v severo-

 
3 Slovenský trh práce počas prichádzajúcich demografických zmien - Dujava a Pécsyová,  2020, dostupné na: 
https://www.mfsr.sk/files/archiv/48/dujava_pecsyova-trh_prace_demo_zmeny.pdf 



 
 
 
 
 
východných a východných častiach pohraničia, zastúpenie rómskeho etnika), k migrantom je však 

ústretovejšie práve mestské/veľkomestské prostredie, kým vidiek je skôr typický „strachom z 

neznámeho”. V porovnaní so zvyškom Európy však patrí Slovensko medzi krajiny s najnižšou čistou 

migráciou a nezdá sa pravdepodobné, že by sa tento trend mal zmeniť. 

V súvislosti s technologickým pokrokom a rastom ekonomiky sa mení aj charakter pracovnej sily. 

Kladie sa väčší dôraz na diverzifikáciu príjmov, voľný čas a jeho kvalitné využitie a na spôsoby prác, 

kedy bude klesať dopyt po monotónnej, nudnej a manuálne ťažkej práci na úkor kreatívnej. 

Vzdelávanie v poľnohospodárstve, ako aj v celej ekonomike bude vo väčšej miere využívať IKT, zvýši 

sa význam neformálneho vzdelávania. V poľnohospodárstve to bude znamenať, že pri vzdelávaní 

poľnohospodárov sa budú vo väčšej miere používať informačné technológie, vrátane sociálnych sietí. 

Spotrebitelia budú taktiež vo väčšej miere informovaní o kvalite potravín a budú sa viac zapájať do 

produkcie potravín v rámci ponukového reťazca a formulovania svojich požiadaviek.  

Neformálne vzdelávanie dokáže promptnejšie reagovať na zmeny na trhu práce a inovácie a tým 

pádom efektívnejšie zaškoliť ľudské zdroje. 

Urbanizácia bude mať signifikantný vplyv na rozvoj vidieka na Slovensku. Okrem vyľudňovania 

vidieka hrozí aj znižovanie služieb na vidieku. Na druhej strane hodnota verejných statkov, ktoré vidiek 

ponúka, bude rásť. Poľnohospodárstvo sa bude viac zapájať do vidieckej turistiky, zachovávania 

kultúry, tradícií. Na druhej strane sa dá očakávať aj rozvoj mestského poľnohospodárstva. 

Rozdrobenosť sídelnej štruktúry so sebou prináša rad problémov vo výkone správy, ale aj pri riešení 

rozvojových otázok obcí. Strata atraktivity vidieckeho priestoru spolu so starnutím vidieckej populácie 

a s čiastočným vyľudňovaním spôsobuje to, že sa znižuje potenciál pre investovanie do vidieckej 

infraštruktúry. 

Poľnohospodárstvo sa stane dôležitým aspektom bezpečnosti a stability. Poľnohospodárstvo musí 

zabezpečiť bezpečnosť dodávateľských reťazcov, prístup k zdrojom, vrátane vody, ochranu zvierat 

a rastlín. Na medzinárodnej úrovni je nutné zabezpečiť prístup k trhom, potravinám a zdrojom 

prostredníctvom obchodných dohôd.  

Kvalita života na Slovensku sa zlepšuje a zvyšuje sa aj priemerná dĺžka života a rovnaké trendy sa 

očakávajú aj do roku 2030. Zatiaľ čo primárna plodnosť by mala byť minimálne 2,1 dieťaťa na ženu, 



 
 
 
 
 
aby sa zachovala veľkosť obyvateľstva, na Slovensku je toto číslo oveľa nižšie. V roku 2016 to bolo 

v priemere 1,48 dieťaťa na ženu. Predikcia očakáva mierny nárast, ale nebude dostatočný na 

dosiahnutie priemeru EÚ (1,76 v roku 20604). Nízka plodnosť povedie k poklesu obyvateľstva. 

Očakáva sa, že dodávka kvalitných potravín môže byť problémom z dôvodu zvýšeného dopytu po 

potravinách, (stále) rastúcej svetovej populácii a podmienok životného prostredia, ktoré značne 

sťažujú poľnohospodársku výrobu (v EÚ aj v mnohých ďalších častiach sveta). Poľnohospodári budú 

musieť zabezpečiť potraviny pre rastúce obyvateľstvo udržateľným spôsobom a zároveň konkurovať 

na čoraz volatilnejšom svetovom trhu. Občania si však v budúcnosti môžu byť oveľa viac vedomí výziev, 

ktorým čelí výroba potravín. Preto by sa potraviny mohli vzdialiť od obrazu lacného komoditného 

statku, ktorý je k dispozícii v neobmedzenom množstve. Poľnohospodári budú čeliť mnohým 

požiadavkám súčasne. Rôzne spoločenské záujmy týkajúce sa zdravia, životného prostredia, etiky a 

dobrých životných podmienok budú čoraz viac vnímané ako vzájomne prepojené. Budú súčasťou 

komplexného súboru požiadaviek, na ktoré budú musieť poľnohospodári reagovať5. 

Spotrebitelia budú náročnejší a budú chcieť vedieť viac o pôvode potravinárskych výrobkov a o tom, 

ako sa vyrábajú. Poľnohospodári uvidia príležitosť poskytnúť miestnym komunitám kvalitné výrobky. 

Systémy poľnohospodárstva podporované komunitou by sa mohli stať bežnejšími a priame vzťahy so 

spotrebiteľmi by sa mohli stať súčasťou mnohých obchodných modelov. Spotrebitelia si určite budú 

stále vážiť pohodlie a komfort, ale budú tiež vyhľadávať viac „potravinových zážitkov“. Poľnohospodári 

preto budú pracovať s novými technológiami vrátane virtuálnej reality, ktoré by mohli pomôcť vytvoriť 

skúsenosť s krátkymi dodávateľskými reťazcami, aj keď v skutočnosti sa dodávateľské reťazce stávajú 

dlhšie a zložitejšie. Zvyšujúca sa kapacita pre inovácie v potravinárskom priemysle a rastúca vzájomná 

prepojenosť ponúknu väčší výber potravín a cielenejšiu a prispôsobenejšiu reklamu. Trhy budú preto 

viac segmentované a potravinové reklamy budú kratšie a individualizovanejšie. Mikrotrendy a medzery 

na trhu budú predpokladom úspechu. To znamená, že sa zvýši tlak na poľnohospodárov, aby sa rýchlo 

prispôsobili a veľmi dobre reagovali na trhové signály. 

Súčasná situácia okolo vírusu COVID-19 ukázala dôležitosť lokálnej produkcie potravín, 

neformálnych sietí domácej produkcie, alternatívnej produkcie potravín a pod. K typickým 

charakteristikám alternatívnych potravinových systémov (sietí) patrí skracovanie vzdialeností medzi 

 
4 EK, 2014 
5 Bock et al., 2020 



 
 
 
 
 
výrobcom a spotrebiteľom potravín, a to nielen geograficky, ale i sociálne. Spotrebiteľ je tak oproti 

konvenčnému potravinovému systému aktívnejší  a informovanejší. Zaujíma sa o kvalitu výrobku, ako 

aj o environmentálne, sociálne a etické súvislosti výrobného procesu. Ide o koncept, ktorý sa na tieto 

alternatívne činnosti nepozerá ako na marginálne, reziduálne alebo doplnkové,  ale ako na významovo 

rovnocenné pracovné aktivity. Takýto pohľad môže do istej miery vyslobodiť alternatívne produkcie 

potravín zo „zakliatia marginálneho statusu“. 

Technologické aspekty 

Technológia a aplikácia vedeckých poznatkov v praxi môže zladiť na jednej strane dopyt po zvyšovaní 

poľnohospodárskej produkcie a na druhej strane ochranu životného prostredia, prírodných zdrojov, 

ako aj priniesť odbremenenie zamestnancov od nudnej a namáhavej práce. V poľnohospodárstve sa 

očakáva rozvoj presného poľnohospodárstva, automatizácia a robotizácia, aplikácia blockchain 

technológií, alternatívne zdroje bielkovín, zlepšovanie dizajnu potravín, inteligentné obaly, rozvoj 

biohospodárstva, rozvoj nových foriem a spôsobov logistiky a dopravy, zlepšovanie uchovávania 

kvality potravín, moderný prístup k financiám, ale aj 3D tlač. 

Očakáva sa, že v budúcnosti sa zmení charakter práce farmára. Pre mnohých poľnohospodárov budú 

nevyhnutné technologické a manažérske schopnosti. Užší kontakt a viac interakcie so spotrebiteľmi si 

navyše budú vyžadovať dobré komunikačné schopnosti. Požiadavky na environmentálne udržateľné 

výrobné metódy, ako aj meniace sa podnebie si budú vyžadovať rozsiahlejšie znalosti. Očakáva sa, že 

technológie ako precízne poľnohospodárstvo, robotizácia, digitalizácia dodávateľských reťazcov 

(blockchain, autonómna mobilita) a systémy na podporu rozhodovania (umelá inteligencia, big data) 

zvýšia účinnosť poľnohospodárskych postupov a obchodných procesov, čím sa znížia dopady na životné 

prostredie. 

Tieto systémy však potrebujú nové know-how, špecifické kompetencie a komplexné siete partnerov 

na zostavenie správnej kombinácie aktív (pôda, kapitál, práca), výrobných procesov (poradcovia, 

poskytovatelia služieb) a predaja (spotrebiteľské siete, komunikácia a sociálne médiá). Môže 

pribúdať netradičných výrobcov potravín zameraných buď na alternatívnu produkciu bielkovín, alebo 

na automatizáciu výrobného procesu v kontrolovanom prostredí v malom alebo veľkom rozsahu. Je 

pravdepodobné, že potravinárske spoločnosti budú investovať do opatrení na zabezpečenie menej 

nákladných a stabilnejších dodávok. Očakáva sa, že siete dodávok potravín budú väčšie, 



 
 
 
 
 
distribuovanejšie, globálnejšie a rozmanitejšie. Nové možnosti prepravy (napr. drony, automatizované 

vozidlá s uzamykacími skrinkami na zásielky) by mohli vyvolať konflikty o kontrole nad logistikou. 

Duševné vlastníctvo a vlastníctvo údajov bude dôležitým aspektom. 

Rastúci dopyt po vyšších výnosoch a vyššej ochrane životného prostredia spôsobil tlak na odvetvie 

poľnohospodárstva, aby „produkovalo viac za menej“. V Európe sa precízne poľnohospodárstvo a 

integrácia digitálnych technológií stanú najvplyvnejšími trendmi, pretože rastúci počet 

poľnohospodárov začína s využitím digitálnych technológií6.  

Odhady podielu pracovných miest, ktoré by sa dali v budúcnosti automatizovať, sa v rôznych 

štúdiách veľmi líšia. Celkové odhady sú od straty približne 2 miliárd, až po vytvorenie 375 miliónov do 

roku 2025/307. Automatizácia ovplyvňuje a ovplyvní krajiny rôznymi spôsobmi. V budúcnosti by sa 

mohlo čiastočne automatizovať 37 % až 69 % pracovných miest v EÚ8. Pri ďalších približne 25 % 

pracovných miest sa pravdepodobne vďaka automatizácii významne zmení 50-70 % úloh9. Určité 

odvetvia, ako napríklad doprava, výroba, zákaznícke služby, financie, zdravotníctvo a 

poľnohospodárstvo, sú obzvlášť náchylné na automatizáciu. V poľnohospodárstve, lesníctve 

a rybolove je v EÚ ohrozených automatizáciou až 18 % pracovných miest10. Automatizácia bude najviac 

ovplyvňovať ženy, pracovníkov s nižším stredoškolským vzdelaním a pracovníkov v povolaniach s 

nižšími mzdami11. 

Poznatky a inovácie budú hrať kľúčovú úlohu pri pomoci poľnohospodárom a vidieckym komunitám 

čeliť výzvam súčasnosti a zajtrajška. Kľúčovú úlohu má v tejto súvislosti AKIS (Agricultural Knowledge 

and Innovation Systems) vo forme napríklad Európskeho inovačného partnerstva pre 

poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP AGRI). Slovensko však v tejto oblasti výrazne 

zaostáva a poradenský systém je veľmi slabý a vysoko fragmentovaný12. 

Technologický pokrok sa prejaví na zamestnanosti v poľnohospodárstve. Presné poľnohospodárstvo 

ovplyvní efektívnosť poľnohospodárstva, bude mať dôsledky na kvalifikačné potreby a úlohu farmára 

 
6 Euractive, 2021 
7 EK, 2020 
8 EK, 2018 
9 OECD, 2016 
10 Pouliakas, K., 2018 
11 EK, 2017a 
12 EK, 2019 



 
 
 
 
 
(poľnohospodársky technik). Môže spôsobiť rozdiely v úspešnosti farmárov kvôli nerovnosti v prístupe 

k technológiám a samotným zručnostiam pracovnej sily.  

Bude rásť vplyv automatizácie a robotizácie, čo negatívne ovplyvní zamestnanosť. Na farmách sa 

zníži potreba pracovných síl, ubudne manuálna práca a nepretržitá prevádzka sa v poľnohospodárstve 

môže stať realitou. Zmenené potreby v oblasti zručností budú mať dôsledky aj na atraktivitu vidieckych 

oblastí.  

Konektivita a virtuálne služby výrazne uľahčia život vo vidieckych oblastiach, umožnia prácu z domu, 

prácu na diaľku a umožnia vidieckym oblastiam prístup k službám ako vzdelávanie, zdravotníctvo alebo 

online platformy. 

Ďalej sa budú rozvíjať nové technológie chovu vrátane syntetickej biológie s cieľom vzniku nových 

plemien s pozitívnym vplyvom na efektívnosť živočíšnej výroby. Taktiež sa budú ďalej rozvíjať 

alternatívne zdroje bielkovín ako umelé/syntetické mäso, riasy, hmyz a pod. 

Rozvojom technológií sa podporí rozvoj v oblasti dizajnu jedla a individuálnych resp. dedikovaných 

potravinárskych výrobkov reagujúcich na potreby spotrebiteľov. To môže znamenať diverzifikáciu 

požiadaviek na poľnohospodárske výrobky v potravinárskom priemysle. 

Biorafinérie a biopalivá predstavujú potenciál pre rozvoj vidieckeho hospodárstva, ako aj príležitosť 

na diverzifikáciu výroby smerom k biohospodárstvu a výrobe biomasy. 

Technologický pokrok bude mať vplyv aj na iné oblasti ako napríklad úpravu počasia, dopravnú 

technológiu, konzervačnú technológiu, vertikálne poľnohospodárstvo, akvakultúru, obnoviteľnú 

energiu a decentralizovanú výrobu energie, senzorovú technológiu, inteligentné materiály, 3D/4D-tlač.  

Legislatívne aspekty 

Nová Spoločná poľnohospodárska politika (SPP EÚ) do roku 2027 má tri z deviatich cieľov naviazané 

na životné prostredie a klímu. Konkrétne ciele D, E a F riešia zmenu klímy, prírodné zdroje 

a biodiverzitu. Až 40 % celkových finančných prostriedkov SPP musí členský štát vo svojom 

Strategickom pláne naviazať na plnenie cieľov v oblasti životného prostredia a klímy. Spôsob naplnenia 

cieľov je obsahom zelenej architektúry. 



 
 
 
 
 
Získavanie podpôr v poľnohospodárstve je podmienené splnením požiadaviek vo forme 

kondicionality. Kondicionalita je systém prepojenia medzi platbami SPP na základe plochy a zvierat (v 

rámci prvého alebo druhého piliera) a rozsahom zákonných povinností poľnohospodára. Tieto 

povinnosti vyplývajú buď z právnych predpisov o SPP (v prípade „noriem pre dobrý poľnohospodársky 

a environmentálny stav“ – GAEC), alebo zo smerníc a nariadení mimo SPP (v prípade „povinných 

požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia“ – SMR). Všetky normy pre dobrý poľnohospodársky a 

environmentálny stav a niektoré povinné požiadavky týkajúce sa hospodárenia sú environmentálne, a 

teda týkajú sa zmeny klímy, vody, pôdy a biodiverzity/krajiny. V novom systéme po roku 2020 sa účinne 

zlúčia a zefektívnia dva prvky súčasnej SPP – známe ako „krížové plnenie“ a „ekologizácia“13. Priame 

platby sa na Slovensku poskytujú žiadateľovi, ktorý spĺňa požiadavky na aktívneho poľnohospodára, 

spĺňa pravidlá krížového plnenia, vykonáva poľnohospodársku činnosť, alebo udržiava 

poľnohospodársku plochu v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie výkonom určitej minimálnej 

činnosti14. 

Na nákladovosť poľnohospodárskej produkcie môžu mať v budúcnosti vplyv aj iné záväzky v oblasti 

klímy a životného prostredia. V júni 2021 bol prijatý Európsky právny predpis v oblasti klímy, ktorý 

začleňuje cieľ stanovený v Európskej zelenej dohode do právnych predpisov, aby sa hospodárstvo a 

spoločnosť Európy stali klimaticky neutrálne do roku 2050. Ide v podstate o „zastrešujúci zákon“, 

ktorým sa stanovuje rámec pre právne predpisy EÚ na nasledujúcich 30 rokov. Samotná európska 

zelená dohoda v sebe zahŕňa viacero prvkov s dopadom na poľnohospodárstvo. Ide predovšetkým o 

Stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity, stratégiu Z farmy na stôl a Stratégiu EÚ na zníženie emisií metánu.  

V júli 2021 bol prijatý návrh Komisie v podobe súboru regulácií pod anglickým názvom Fit for 55 

(Pripravení na 55), ktorý je taktiež súčasťou Európskej zelenej dohody, a obsahuje regulácie v oblasti 

obchodovania s emisiami, dekarbonizácie a obnoviteľných zdrojov.  

Právna úprava zamestnávania cudzincov v poľnohospodárstve a sezónneho zamestnávania bude 

mať na sektor poľnohospodárstva veľký vplyv. Vzhľadom na sezónny charakter výroby je potrebné 

zvýšiť flexibilitu pri sezónnom zamestnávaní. Zvýšená podpora špeciálnej rastlinnej výroby (najmä 

ovocia a zeleniny) na Slovensku môže v budúcnosti vytvoriť vyšší tlak na zvyšovanie podielu cudzincov 

 
13 EK, 2019 
14 MPRV SR, 2020a 



 
 
 
 
 
a sezónnych zamestnancov tak, ako je to možné pozorovať v iných členských štátoch EÚ s vyšším 

podielom špeciálnej rastlinnej výroby.  

Environmentálne aspekty  

Klimatická zmena má negatívny vplyv na poľnohospodárstvo, ktorý sa bude v budúcnosti ešte 

zhoršovať, ak nenastane podstatná zmena v boji proti klimatickej zmene. Klimatická zmena pre 

poľnohospodárov znamená zhoršovanie počasia a jeho väčšiu nepredvídateľnosť, rozširovanie chorôb 

a škodcov, pokles biodiverzity. To vytvorí v budúcnosti tlak na zmenu produkčných metód a rozvoj 

ekologického poľnohospodárstva, trvalých porastov, integrovanej ochrany rastlín, biopalív 

a biorafinérií, ale aj prispôsobenie sa dopytu spotrebiteľov prostredníctvom krátkych dodávateľských 

reťazcov a ponuky potravín pre environmentálne zodpovedných spotrebiteľov. Dopady zmeny klímy 

sa prejavia v celej Európe, čo povedie k nestabilným poveternostným podmienkam, častejším 

povodniam, suchám a teplotným extrémom. Možno očakávať, že opatrenia na prispôsobenie sa 

zmene klímy a jej zmierňovanie budú začlenené do celého potravinového reťazca. To bude 

podporované dopytom spotrebiteľov po ďalších informáciách o tom, kde a ako sa potravinárske 

výrobky vyrábajú a spracovávajú. Poľnohospodárska činnosť závisí od biologických procesov. Preto je 

výrazne ovplyvnená klimatickými podmienkami a chorobami rastlín a zvierat . Tieto prírodné faktory 

sú mimo kontroly poľnohospodárov. Vývoj výkonnosti poľnohospodárskych podnikov je preto oveľa 

neistejší než podnikov v iných hospodárskych odvetviach. Neistota v oblasti príjmov ohrozuje najmä 

investície a inovácie a môže ohroziť ekonomickú životaschopnosť poľnohospodárskych podnikov. 

Okrem toho výkyvy poľnohospodárskej produkcie spôsobujú, že poľnohospodárske trhy majú 

prirodzenú tendenciu byť nestálymi. Vo všeobecnosti sa uznáva, že nadmerná volatilita nie je 

prospešná ani pre výrobcov (pretože narušuje trhové signály a spôsobuje, že príjmy sú neisté), ani pre 

spotrebiteľov (pretože zhoršuje ich možnosť výberu potravín). Je pravdepodobné, že v budúcich rokoch 

nastane väčšia neistota na trhoch a hospodárske a klimatické riziká budú výraznejšie. Rastúca 

globalizácia obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami prináša zdravotné riziká (šírenie chorôb) alebo 

riziká exogénnych šokov ponuky alebo dopytu spojené s vonkajšími politikami EÚ v oblasti obchodu, 

ako aj diplomatickej a rozvojovej spolupráce15. 

 
15 Správa o nástrojoch SPP na obmedzenie cenových výkyvov na poľnohospodárskych trhoch, dostupné na 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0339_SK.html 



 
 
 
 
 
Ekologické poľnohospodárstvo v akejkoľvek podobe bude v budúcnosti oveľa bežnejšie. High-tech 

prístupy, ako napríklad precízne poľnohospodárstvo, budú existovať súčasne alebo sa budú 

kombinovať s inými prístupmi, ako je agroekológia a permakultúra. Popri teplotných extrémoch bude 

hlavným problémom zdravie pôdy a zásobovanie vodou. Poľnohospodárstvo bude súčasťou cirkulárnej 

ekonomiky, v ktorej sa odpad, ak sa mu nedá vyhnúť, považuje za zdroj. Nové typy využívania pôdy, 

ako napríklad ukladanie uhlíka, budú súčasťou portfólia poľnohospodárov. 

Cirkulárna ekonomika môže priniesť pozitívny čistý účinok na vytváranie pracovných miest za 

predpokladu, že pracovníci získajú požadované zručnosti. Pri prechode na cirkulárnejšie hospodárstvo 

by sa HDP v EÚ mohlo do roku 2030 zvýšiť o takmer 0,5 %. Čistý nárast pracovných miest bude približne 

700 00016. 

Podľa Envirostratégie 2030 sa vláda SR zaviazala zvýšiť podiel výmery ekologického 

poľnohospodárstva na 12,5 % poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje 250 000 ha. Slovensko 

v súčasnosti eviduje v systéme ekologického poľnohospodárstva 200 000 ha a z toho podporených je 

180 000 ha. Taktiež lokálna produkcia na Slovensku má pozitívnejší vplyv na globálne životné 

prostredie ako dovoz hotových výrobkov z obrovských vzdialeností.  

Z hľadiska environmentálnych cieľov Slovensko potrebuje zvýšiť biodiverzitu, riešiť vodnú a veternú 

eróziu, udržať klesajúci trend produkcie amoniaku z poľnohospodárstva a naďalej ochraňovať vodné 

zdroje pred znečistením poľnohospodárskou výrobou.  

Na Slovensku je ohrozená biodiverzita. Ohrozenosť nižších a vyšších rastlín predstavuje 26,0 %, 

ohrozenosť vtáctva predstavuje 72,9 % a rastúci trend zachovania živočíšnych druhov na Slovensku je 

len u vážok, mäkkýšov, pavúkov, rýb a niektorých cicavcov17. Podľa výsledkov priebežného 

monitoringu druhov európskeho významu z Komplexného informačného a monitorovacieho systému 

sa v roku 2017 nachádzalo na Slovensku v nepriaznivom stave 75,1 % druhov biotopov. Z biotopov 

európskeho významu bolo v nepriaznivom stave 45,0 %18. 

 
16 EK, 2018a 
17 CAP CONTEXT INDICATORS – 2018 update, dostupné na: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-

farming-fisheries/farming/documents/cap-context-indicators-table_2018_en.pdf 
18 CAP CONTEXT INDICATORS – 2018 update, dostupné na: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-
farming-fisheries/farming/documents/cap-context-indicators-table_2018_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-context-indicators-table_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-context-indicators-table_2018_en.pdf


 
 
 
 
 
Na základe meraní kvality povrchových vôd v čiastkových povodiach bolo v roku 2017 vyhodnotené 

ako nevyhovujúce z hľadiska limitu dusičnanov 7,16 % monitorovaných miest. V porovnaní s rokom 

2012 sa počet monitorovaných miest na povodiach riek, ktoré nespĺňajú limit obsahu dusičnanov (50 

mg NO3/l), zvýšil o 1,49 %, ale je potrebné uviesť, že počet monitorovaných miest sa zvýšil o 63. Odber 

povrchovej vody pre poľnohospodárstvo je na Slovensku nízky. V roku 2016 sa poľnohospodárstvo 

podieľalo na celkovej spotrebe povrchovej vody 0,45 %. Uvedený priemer v rokoch 2011 – 2015  

predstavoval 0,38 %. Odber podzemnej vody sa v roku 2016 v porovnaní s priemerom rokov 2011 – 

2015 znížil o 2,2 %. V rámci poľnohospodárstva v rastlinnej výrobe sa objem odberov podzemnej vody 

znížil o 4,9 %, v živočíšnej výrobe klesol o 1,9 %. V potravinárskom priemysle bol zaznamenaný pokles 

odberov podzemnej vody o 0,2 %. V roku 2016 sa poľnohospodárstvo podieľalo na celkovej spotrebe 

podzemnej vody 3,1 %-ami. Na poľnohospodárske účely sa v roku 2016 využilo 2,06 % podzemných 

vôd. Údaje vychádzajú zo Sektorovej analýzy pre strategický plán SPP 2021 – 2027. Významný vplyv na 

spotrebu vody v poľnohospodárstve majú hlavne zastarané závlahové systémy. Ich dobudovanie môže 

síce zvýšiť spotrebu vody v poľnohospodárstve, ale aj skvalitniť rastlinnú a živočíšnu výrobu.  

Vodná erózia je najzávažnejším problémom degradácie poľnohospodárskej pôdy v SR. Erózia pôdy 

spôsobuje odnos pôdnych častíc, degradáciu úrodných vlastností pôdy, úbytok organickej hmoty a živín 

a zhoršovanie pôdnej štruktúry. Z celkovej výmery poľnohospodárskych pôd je účinkami vodnej erózie 

vyššou intenzitou na Slovensku ohrozených 6,8 % pôd.  

V roku 2016 dosiahol prebytok dusíka v pôde na Slovensku v priemere 16 kg/ha. V porovnaní s rokom 

2011 sa znížil o 16 kg/ha (o 50,0 %) a v porovnaní s priemerom obdobia 2011 – 2015 sa znížil o 18,2 

kg/ha (o 53,2 %). Bilancia dusíka na národnej úrovni je v poslednom období výrazne ovplyvňovaná 

výskytom sucha, kedy v dôsledku nižších úrod plodín dochádza k vyššiemu bilančnému prebytku tejto 

živiny. Pre porovnanie s priemerom EÚ boli k dispozícii posledné údaje z roku 2015. Priemer prebytku 

dusíka v EÚ bol 51 kg/ha a prebytok dusíka na Slovensku predstavoval 38 kg/ha. Bilancia vývoja fosforu 

v poľnohospodárskej pôde v SR je negatívna. Nedostatok fosforu v roku 2016 dosiahol 7 kg/ha 

a v porovnaní s rokom 2011 sa zväčšil o 1 kg/ha (o 16,7 %). Oproti priemeru obdobia 2011 – 2015 sa 

zvýšil o 1,8 kg/ha (o 34,6 %). Pre porovnanie s priemerom EÚ boli aj v prípade bilancie fosforu 

k dispozícii posledné údaje z roku 2015. Priemer deficitu fosforu EÚ bol 1 kg/ha a deficit fosforu na 

Slovensku predstavoval 5 kg/ha. 



 
 
 
 
 
Poľnohospodárstvo je najväčším producentom amoniaku zo všetkých odvetví, ale jeho produkcia 

v priebehu rokov postupne klesá. Na znižujúce sa množstvo emisií má vplyv aj dlhodobo klesajúci 

počet hospodárskych zvierat a s ním súvisiaci pokles produkcie a využívania organických hnojív. 

Celkové emisie amoniaku vyprodukované v rámci poľnohospodárstva zahŕňajú objem 

vyprodukovaného amoniaku zo živočíšnej výroby a používania priemyselných a organických hnojív v 

rámci rastlinnej výroby. Celkový podiel amoniaku vyprodukovaný zo živočíšnej výroby na Slovensku bol 

31,6 %, pričom použitím anorganických a organických hnojív sa vyprodukovalo 68,4 %.  

 



PRÍLOHA 4

SWOT ANALÝZY
rozšírená verzia



SWOT ANALÝZA – POĽNOHOSPODÁRSTVO 
Silné stránky – poľnohospodárstvo Slabé stránky – poľnohospodárstvo 

Silné stránky dávajú predpoklad pre rozvoj ľudských zdrojov a zamestnanosti v oblasti 

poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu.  

Práca v poľnohospodárstve sa uskutočňuje na vidieku, v prírode, so zvieratami. Charakter 

práce je preto veľmi atraktívny pre určitý typ zamestnancov, resp. podnikateľov 

v poľnohospodárstve. Život na vidieku je taktiež spojený s relatívne nižšími životnými 

nákladmi a v priemere so zdravším prostredím v porovnaní so životom v mestách.  

Poľnohospodárstvo má na vidieku stále silnú pozíciu na trhu práce. Poľnohospodársky 

sektor poskytuje značnú časť pracovných pozícií na vidieku.  

Väčšina poľnohospodárskych podnikov je v dobrom finančnom stave. Existujúce 

poľnohospodárske podniky majú vytvorenú infraštruktúru, ktorej súčasťou sú stabilní 

dodávatelia vstupov a odberatelia výstupov. 

Slovenské farmy sú väčšie ako priemerné farmy v EÚ. Väčšie farmy majú ideálne 

podmienky na aplikáciu najnovších poznatkov v oblasti techniky a inovácií, čo vedie k vyššej 

konkurencieschopnosti a rastu zamestnanosti. Silnou stránkou veľkých fariem je existencia 

ekonómie z rozsahu.  

Farmám na Slovensku zvyšuje konkurencieschopnosť na spoločnom európskom trhu aj 

nízke nájomné a nízke mzdy, čím sa podporuje zamestnanosť na vidieku. Etablované farmy 

majú primeraný prístup k úverom na rozvoj podnikania. 

Na Slovensku fungujú profesijné zväzy, združenia, komory, ktoré poskytujú množstvo 

informácií pre skúsených aj mladých poľnohospodárov. 

Na Slovensku existuje sieť stredných a vysokých škôl zameraných na poľnohospodárstvo, 

potravinárstvo, veterinárne lekárstvo a pod., ktorých kapacity môžu poľnohospodári 

a potravinári využívať. 

Slovensko podporuje sociálnu ekonomiku, čo znamená, že poľnohospodári môžu využívať 

podpory na zamestnávanie znevýhodnených skupín obyvateľstva. 

Prírodné zdroje a klimatické podmienky na Slovensku sú vhodné pre poľnohospodársku 

produkciu a podnikanie v poľnohospodárstve. Prírodné podmienky sú v závislosti od 

Slabé stránky brzdia rozvoj ľudských zdrojov a zamestnanosť v oblasti poľnohospodárstva, 

veterinárstva a rybolovu.  

Slabou stránkou zamestnania v poľnohospodárstve je pre väčšinu populácie samotné 

prostredie na vidieku. Práca v rastlinnej, ako aj v živočíšnej výrobe je fyzicky aj časovo 

náročná.  

Mnohí mladí ľudia nemajú záujem o prácu v poľnohospodárstve a na vidieku. 

V poľnohospodárstve pracujú starší a menej vzdelaní ľudia. Farmy pociťujú nedostatok 

kvalifikovanej, ale už aj nekvalifikovanej pracovnej sily. Výsledkom nezáujmu mladých je 

zvyšovanie vekového priemeru zamestnancov v poľnohospodárstve. 

Produktivita práce v poľnohospodárstve je nižšia ako je priemer národného hospodárstva, 

čo sa prejavuje aj na nižších mzdách v poľnohospodárstve v porovnaní s priemerom na 

Slovensku. Produktívni zamestnanci nemajú motiváciu pracovať v poľnohospodárstve. 

Vidiek poskytuje horšie služby a infraštruktúru ako mestá, čo sa prejavuje na vyľudňovaní 

vidieka a nezáujme mladých ostať žiť a pracovať na vidieku a zvlášť v poľnohospodárstve. 

Problémom je slabé pokrytie vysokorýchlostným internetom, ale aj absencia služieb v oblasti 

zdravotníctva, kultúry a vzdelávania.  

Rozvoju podnikania v poľnohospodárstve bráni nefunkčný trh s pôdou a rozdrobenosť jej 

vlastníctva. Začínajúce farmy majú problém dostať sa k pôde na prenájom alebo na kúpu. 

Slabá efektívnosť trhu s pôdou je dôsledkom vysokej rozdrobenosti vlastníctva pôdy, 

fungovania SPF a nevhodnej legislatívy.    

Rozvoju poľnohospodárstva a zamestnávaniu v poľnohospodárstve bráni vysoká daňová 

a odvodová zaťaženosť firiem. Zamestnávanie v poľnohospodárstve je drahé a existuje nízka 

flexibilita a podpora pre sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve. 

Niektoré typy fariem (najmä malé farmy a mladí farmári) trpia nedostatočným prístupom 

ku kapitálu. Na Slovensku existuje finančná medzera, takže aj niektoré životaschopné farmy 

nie sú schopné získať úvery, čo brzdí produkciu a zamestnanosť v poľnohospodárstve. 



 
 
 
 

Silné stránky – poľnohospodárstvo Slabé stránky – poľnohospodárstvo 

lokality vhodné na určitý typ produkcie a umožňujú rozvoj rôznych typov poľnohospodárstva 

od intenzívneho po extenzívne a ekologické. 

Slovensko má kvalitné prírodné zdroje (pôda, voda, vzduch), ktoré sú menej znečistené 

ako je priemer EÚ. Ekologické a klimatické ukazovatele sú na Slovensku relatívne prijateľné 

v porovnaní s inými členskými štátmi EÚ, čo vytvára predpoklad pre rast produkcie 

a zamestnanosti.  

Podnikanie v poľnohospodárstve profituje zo stabilnej makroekonomickej situácie na 

Slovensku, ako aj z členstva v menovej únii, ktorá znižuje transakčné náklady na obchod 

a investície. 

Slovenské poľnohospodárstvo je prepojené na európske a svetové trhy. Poľnohospodárske 

podniky profitujú z pôsobenia na spoločnom európskom trhu s potravinami. Spoločný trh 

a Spoločná poľnohospodárska politika umožňujú farmám zamestnávať a vyrábať 

poľnohospodársku produkciu s možnosťou jej realizácie na veľkom trhu s potravinami, kde 

sú spotrebitelia s vysokými príjmami a kde existujú stabilné podmienky podpory 

a podnikania. 

Rozvoj zamestnanosti môže podporiť rastúci dopyt spotrebiteľov po slovenských lokálnych 

produktoch. S rastom príjmov sa dopyt slovenských spotrebiteľov po kvalitných domácich 

potravinách zvyšuje. 

Poľnohospodárstvo SR je zapojené do produkcie biopalív, obnoviteľných zdrojov energie 

a biomasy pre nepotravinárske účely v rámci bioekonomiky a obehovej ekonomiky. 

Slovensko má funkčnú infraštruktúru v oblasti kontroly kvality produkcie štátnymi orgánmi 

a aj ako súčasť európskych kontrolných mechanizmov. 

Poľnohospodárstvo je stabilne dotované v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. 

Spoločná poľnohospodárska politika vytvára podnikateľom v poľnohospodárstve stabilné 

prostredie umožňujúce dlhodobé plánovanie. 

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ podporuje tvorbu pracovných miest 

prostredníctvom viazaných platieb, ako aj prostredníctvom podpôr v rámci Programu 

rozvoja vidieka. 

Slovensko doposiaľ neimplementovalo moderné podporné intervencie(ako napríklad 

finančné nástroje) na riešenie tohto problému. 

Podnikanie v poľnohospodárstve je v dôsledku závislostí od prírodných procesov 

rizikovejšie ako väčšina iných typov podnikania v národnom hospodárstve. Vysoké riziko 

brzdí produkciu a zamestnávanie. Slovensko v nedostatočnej miere implementovalo 

nástroje na riešenie rizikovosti podnikania v poľnohospodárstve.  

Riziko podnikania rastie aj v dôsledku klimatickej zmeny, zhoršovania prírodných 

podmienok a zdrojov, kvality pôdy, chorôb a nákaz. Slovenská poľnohospodárska politika 

pomaly reaguje na problémy poľnohospodárov vyvolané klimatickou zmenou. 

Slovensko má slabú infraštruktúru v oblasti podpory biodiverzity a ochrany pôdy pred 

eróziou. Slabá je tiež infraštruktúra na adaptáciu na zmenu klímy. 

Vznik a rozvoj fariem, ako aj podnikanie v poľnohospodárstve obmedzuje nadmerne 

striktná legislatíva. Podnikanie komplikuje administratívne zaťaženie, byrokracia 

a netransparentnosť pri získavaní podpôr.  

Na Slovensku neexistuje funkčný systém nezávislého odborného (terénneho) poradenstva, 

chýba  transfer vedomostí a poznatkov najmä v prípade novovzniknutých fariem. 

Celoživotné vzdelávanie je nedostatočne rozvinuté. Je aj slabá spolupráca fariem a vedecko-

výskumných inštitúcií.  

Rovnako je pre zamestnávanie a podnikanie malých fariem limitujúcim faktorom 

podkapitalizovanosť, nedostatočný prístup k pôde a nižšia technická vybavenosť 

v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ s dlhodobou tradíciou malých fariem. 

Poľnohospodárske farmy navzájom nespolupracujú, nedostatočná je ich horizontálna 

spolupráca, ako aj vertikálna spolupráca fariem, spracovateľov a obchodu. Nevyužívajú sa 

možnosti vytvárania organizácii výrobcov. Nastavenie podpôr pre organizácie výrobcov bolo 

nevhodné. Poľnohospodári neefektívne spolupracujú v rámci vertikály so spracovateľmi 

alebo obchodom. Spracovanie produkcie na farmách je minimálne. 

Slabou stránkou z pohľadu zamestnanosti, ako aj očakávaní platcov dane je štruktúra 

poľnohospodárskej produkcie na Slovensku. Produkcia je založená na komoditách 

náročných na pôdu a kapitál, nie na práci. Chýba vyššia miera diverzifikácie a farmy 



 
 
 
 

Silné stránky – poľnohospodárstvo Slabé stránky – poľnohospodárstvo 

Európska politika prostredníctvom intervencií Spoločnej poľnohospodárskej politiky vo 

zvýšenej miere podporuje malé farmy a mladých farmárov, čo podnecuje vznik nových 

fariem, ako aj rozvoj zamestnanosti na vidieku. 

 

uprednostňujú vysokú mieru špecializácie založenú na mechanizácii. Absentuje produkcia 

s vysokou pridanou hodnotou, chýba ovocie a zelenina. 

Zamestnanosť limituje stav, keď je podnikanie veľkých fariem založené na intenzívnom 

využívaní  kapitálu a pôdy na úkor produkcie s vysokou pridanou hodnotou  a s primeraným 

využívaním práce.  

Zamestnanosť v poľnohospodárstve negatívne ovplyvňuje slabo rozvinutý potravinársky 

priemysel, nekalé obchodné praktiky a dominancia obchodných reťazcov na trhu 

s potravinami.  

Zle nastavená poľnohospodárska politika prispieva k poklesu zamestnanosti a tlmí rozvoj 

pracovných síl v poľnohospodárstve. Ide najmä o kladenie dôrazu na priame platby viazané 

od produkcie, zlé nastavenie investičných podpôr a vysokú administratívnu náročnosť. Dôraz 

je na Slovensku kladený na podporu príjmov a nie na produkciu a zamestnanosť. Dotácie 

majú vysoký podiel na celkových výnosoch sektora, ako aj pridanej hodnote. 

Slabou stránkou je nedostatočné využívanie politiky kvality na Slovensku. Slovensko má 

málo produktov chránených značkami kvality, zaručených tradičných špecialít, produktov 

s chráneným označením pôvodu a s chráneným zemepisným označením v rámci politiky 

kvality EÚ. Prínos existujúcich produktov chránených značkami kvality je nedostatočný 

v porovnaní so situáciou v zahraničí. 

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo bolo za posledných 30 rokov na okraji záujmu 

politických elít. Jeho nekoncepčné riadenie počnúc stredným odborným školstvom až po 

politiku zamestnanosti a absolútne nedostatočnú podporu zo štátneho rozpočtu (daňovo-

odvodové úľavy, štátna pomoc) spôsobili spolu s vyššie menovanými faktormi nielen stratu 

konkurencieschopnosti v porovnaní s okolitými krajinami, ale aj nezáujem o prácu 

v poľnohospodárstve a vyľudňovanie vidieka. 

 
Príležitosti – poľnohospodárstvo Hrozby – poľnohospodárstvo 
Príležitosti rozvoja pracovných síl a zamestnanosti vychádzajú z trendov identifikovaných 

v rámci PESTLE analýzy. Ide o identifikované politické, ekonomické, sociálne, technologické, 

právne a environmentálne faktory a ich trendy do roku 2030. 

Hrozby rozvoja pracovných síl a zamestnanosti vychádzajú z trendov identifikovaných 

v rámci PESTLE analýzy. Ide o identifikované politické, ekonomické, sociálne, technologické, 

právne a environmentálne trendy do roku 2030. 



 
 
 
 

Príležitosti – poľnohospodárstvo Hrozby – poľnohospodárstvo 
V budúcnosti bude rásť záujem určitých skupín obyvateľstva o život na vidieku. Rast 

podielu práce z domu dokáže tento proces výrazne urýchliť. Presun ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva na vidiek môže zvýšiť množstvo disponibilných pracovných síl na vidieku. 

Atraktivita vidieka sa bude zvyšovať aj rozvojom služieb a infraštruktúry na vidieku. 

Globálny trh s potravinami bude rásť pod vplyvom rastúcej svetovej populácie. Rastúci 

dopyt po potravinách bude príležitosťou pre rozvoj zamestnanosti a podnikania 

v poľnohospodárstve. Viac ako rast svetovej populácie dokáže pozitívne ovplyvniť rozvoj 

poľnohospodárskej zamestnanosti na Slovensku rastúci dopyt po slovenských produktoch.  

Podpora spracovania na farmách a rozvoj nových technológií na spracovanie, ako aj na 

marketing a predaj výrobkov vytvára príležitosti na tvorbu nových pracovných miest 

v spracovaní potravín. 

Príjmy domácností na Slovensku sa budú zvyšovať. Výsledným efektom bude rast dopytu 

po kvalitných potravinách a po vidieckej turistike, kde sa budú vytvárať pracovné miesta. 

Zmeny v preferenciách spotrebiteľov smerom ku konzumácii zdravých, ekologicky 

dopestovaných potravín zvýšia dopyt po takomto druhu produkcie a podporia rozvoj najmä 

malých a stredných fariem. 

Nové technológie a očakávané zmeny v komunikačných a odbytových možnostiach môžu 

podporiť rozvoj produkcie, ako aj predaja lokálnych potravín. Technológie uľahčia a 

zatraktívnia prácu v poľnohospodárstve. Budú však vyžadovať rast IT zručností podnikateľov 

a zamestnancov v poľnohospodárstve. 

Propagácia spotreby lokálnych potravín, ako aj zameranie poľnohospodárskej politiky na 

podporu sebestačnosti v produktoch rastlinnej a živočíšnej výroby môže prispieť k rozvoju 

zamestnanosti v poľnohospodárstve na Slovensku. Poľnohospodárska politika cielene 

zameraná na podporu produktov špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby môže prispieť 

k rozvoju zamestnanosti v poľnohospodárstve na Slovensku. V súčasnosti nie je rozhodnuté, 

ako bude nastavená SPP na Slovensku a aké intervencie v akej miere na tento účel využije 

v rámci Strategického plánu na roky 2023—2027. 

Investíciami do komplexných pozemkových úprav a spoločných zariadení a opatrení 

dokáže Slovensko sfunkčniť trh s pôdou a uľahčiť vznik nových a rozvoj existujúcich fariem. 

Rast disparity príjmov v poľnohospodárstve s inými odvetviami môže ohroziť rozvoj 

zamestnanosti v poľnohospodárstve a spôsobiť nedostatok kvalitnej pracovnej sily. 

Sprievodným javom bude pokračovanie vyľudňovania vidieka a odchod najmä mladých ľudí 

do miest. Vyľudňovanie vidieka má negatívny vplyv na ceny nehnuteľností, ako aj 

dostupnosť služieb na vidieku (obchod, zdravotníctvo, pošta a telekomunikácie). 

Vysoká koncentrácia investícií a možnosť získania množstva poľnohospodárskych 

podnikov niekoľkými investormi môže narušiť dokonalú konkurenciu na trhu. Dominantná 

pozícia niekoľkých podnikov môže ohrozovať produkciu a zamestnanosť v ostatných 

poľnohospodárskych podnikoch.Nedostatok pracovnej sily zo zahraničia v dôsledku 

ekonomických alebo iných vládnych opatrení (pandemické opatrenia) povedie k zvýšeniu 

nákladov, zníženiu výnosov a poklesu celkovej produkcie aj zamestnanosti. 

Rastúce dopady klimatickej zmeny a tým zhoršené podmienky na poľnohospodársku 

produkciu môžu v budúcnosti negatívne ovplyvniť zamestnanosť a rozvoj 

poľnohospodárstva na Slovensku. V oblasti živočíšnej výroby môžu produkciu negatívne 

ovplyvniť choroby a nákazy zvierat. Slovensko potrebuje investovať finančné prostriedky na 

zlepšenie vodného režimu v krajine, do závlah a protieróznych opatrení. Bez týchto investícií 

je budúca poľnohospodárska produkcia a zamestnanosť ohrozená. 

Zvýšený rozsah pôsobenia biotických a abiotických škodlivých činiteľov (ťažba dreva, 

veterné kalamity, škodcovia, požiare a prívalové dažde) a z toho vyplývajúci nepriaznivý 

zdravotný stav časti lesných porastov (najmä s prevažujúcim zastúpením smreka) a tým aj 

ohrozenie zabezpečenia plnenia funkcií lesov, ako aj zamestnanosti v lesníctve. 

Slovensko môže negatívne ovplyvniť nezvládnutie implementácie moderných podporných 

nástrojov na cielenú a efektívnu podporu poľnohospodárstva zo strany PPA a MPRV SR. 

Nová poľnohospodárska politika umožňuje uplatňovať napríklad finančné nástroje a zníženie 

administratívneho zaťaženia farmárov.  

Nekoncepčné a časté zmeny poľnohospodárskej politiky sú hrozbou a môžu negatívne 

ovplyvniť zamestnanosť. Sektor poľnohospodárstva vyžaduje možnosť dlhodobého 

plánovania zo strany podnikateľov a predvídateľné ekonomické prostredie. Chýba dlhodobá 

koncepcia poľnohospodárstva neviazaná na politický cyklus. 



 
 
 
 

Príležitosti – poľnohospodárstvo Hrozby – poľnohospodárstvo 
Takéto investície sú nevyhnutné aj pre podporu environmentálnych aspektov podnikania 

a prvky zelenej a modrej infraštruktúry.  

Nová SPP EÚ pre roky 2023—2027 významnou mierou umožňuje podporiť intervencie 

zamerané na boj proti klimatickej zmene, ochranu vody, pôdy, ovzdušia a podporu 

biodiverzity.  

Vhodne nastavené intervencie novej SPP EÚ dokážu podporiť ekologickú výrobu 

a produkciu bio produktov rastlinnej a živočíšnej výroby. Tento typ produkcie je viac 

náročný na ľudskú prácu a môže zvýšiť dopyt po pracovnej sile v poľnohospodárstve. 

Nová SPP EÚ umožňuje vynakladať prostriedky na prenos poznatkov a inovácií, čo dokáže 

prispieť k rozvoju ľudského kapitálu a konkurencieschopnosti slovenského 

poľnohospodárstva. 

Zvýšená podpora malých fariem a mladých farmárov v rámci SPP EÚ môže stabilizovať 

príjmy fariem, ako aj podporiť vznik nových malých fariem a prilákať mladých farmárov. 

Nová SPP umožňuje efektívne podporiť rast poľnohospodárskej zamestnanosti na celom 

území Slovenska prostredníctvom platieb pre oblasti s prírodnými obmedzeniami 

a prostredníctvom ekologických platieb. 

Nové technológie a ich podpora prostredníctvom SPP dokáže riešiť ekologické problémy 

bez redukcie produkcie a zamestnanosti. 

Rozvoj informatizácie, tvorby databáz a ich využívanie umožní geograficky vhodnejšie 

nastavenie podpôr a geografickú optimalizáciu výroby, čo povedie k zníženiu poklesu 

zamestnanosti a k zlepšeniu vplyvu na životné prostredie. 

Ponuka modernej výkonnej poľnohospodárskej techniky na trhu a jej využívanie 

v úspešných poľnohospodárskych podnikoch prispieva k zatraktívneniu podnikania 

v poľnohospodárstve v očiach mladej populácie. 

Vznikajú možnosti na zapojenie subjektov podnikajúcich na vidieku do biohospodárstva, 

obehového hospodárstva. Biomasa bude vo väčšej miere nahradzovať fosílne produkty, čo 

vytvára priestor pre rozvoj produkcie a zamestnanosti v rámci poľnohospodárstva, 

potravinárstva a lesníctva. 

Rastúca konkurencia a tlak na zvyšovanie efektívnosti na spoločnom európskom trhu budú 

rásť. Rozvoj slovenského poľnohospodárstva môže v budúcnosti negatívne ovplyvniť 

znižovanie konkurencieschopnosti a malá orientácia na trh. Vysoký podiel podpôr na 

celkových výnosov je dôkazom nízkej konkurencieschopnosti.  

Zmeny poľnohospodárskych politík a pokles podpôr na úrovni EÚ povedie k zníženiu 

slovenskej poľnohospodárskej konkurencieschopnosti a zamestnanosti. 

Makroekonomické problémy môžu ohroziť národné investície do infraštruktúry, 

vzdelávania a služieb pre poľnohospodárov. 

Neefektívne nastavenie poľnohospodárskych politík môže viesť k poklesu 

konkurencieschopnosti, produkcie a zamestnanosti. 

Zamestnanosť môžu ohroziť vysoké vstupné náklady poľnohospodárskych prvovýrobcov 

do spracovania, distribúcie a predaja vlastných výrobkov s vyššou pridanou hodnotou 

priamo spotrebiteľovi a neriešenie tohto problému na úrovni poľnohospodárskej politiky 

vytvorí hrozbu pre zamestnanosť v spracovaní poľnohospodárskych komodít. 

Úpadok potravinárstva môže viesť k poklesu domácej produkcie a jej nahradeniu dovozmi 

zo zahraničia, čím sa zníži zamestnanosť aj v potravinárstve aj v poľnohospodárstve. 

Znižovanie výmery a premena poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársku ohrozuje 

dostupnosť pôdy ako základného výrobného prostriedku. Zamestnanosť a pracovná sila, 

ktorá sa viaže na vinice, špeciálnu rastlinnú výrobu a ovocné sady je vyššia ako zamestnanosť 

viažuca sa na obilniny a olejniny. 

Vzdelanie mladých ľudí je predpokladom rozvoja ľudských zdrojov v poľnohospodárstve. 

Štruktúra stredného a vysokého školstva, nedostatočná flexibilita a zlé nastavenie zamerania 

študijných plánov a programov nedokáže reagovať na potreby sektora.  

Nezáujem zo strany mladých ľudí je hrozbou rozvoja ľudských zdrojov v sektore 

poľnohospodárstva. Dôsledkom môže byť nedostatok kvalifikovaných pracovných síl 

a pokles záujmu kvalifikovaných mladých farmárov o podnikanie.  

Nízka a neefektívna podpora malých a mladých farmárov v budúcnosti je významnou 

hrozbou rozvoja ľudských zdrojov a zamestnanosti v poľnohospodárstve. Neriešenie 

prístupu k pôde pre nových poľnohospodárov, prístupu k financiám a úverom spôsobí, že 



 
 
 
 

Príležitosti – poľnohospodárstvo Hrozby – poľnohospodárstvo 
Nové technológie a zdieľaná ekonomika umožnia podnikanie v poľnohospodárstve rôznym 

typom podnikov a podnikateľov. 

Rastie záujem obyvateľstva, ktoré je čoraz lepšie informované, po kvalitných, lokálnych, 

slovenských potravinách, ktoré budú aj z ekologického hľadiska viac preferované. 

Ďalší rozvoj duálneho vzdelávania na stredných odborných školách a kariérového 

poradenstva v posledných ročníkoch základných škôl majú potenciál prilákať do 

poľnohospodárstva viac mladých, odborne zdatných ľudí.  

 

Slovensko nezvládne generačnú obmenu a nevytvorí podmienky pre rozvoj fariem 

v budúcnosti. 

Neriešenie rozdrobenosti vlastníctva pôdy a vlastníckych a nájomných vzťahov 

z dlhodobého hľadiska tlmí podnikateľskú aktivitu v poľnohospodárstve na Slovensku. 

Neriešenie tohto stavu aj prostredníctvom komplexných pozemkových úprav je hrozbou 

rozvoja zamestnanosti a ľudských zdrojov.  

Narušenie potravinových vertikál môže úplne ukončiť produkciu určitých 

poľnohospodárskych komodít a ich spracovanie na Slovensku. Týka sa to napríklad 

cukrovej repy alebo chmeľu. 

Pokles biodiverzity v dôsledku existencie veľkých monokultúrnych parciel a neaplikovania 

efektívnych podporných mechanizmov na zabezpečenie biodiverzitných prvkov 

v poľnohospodárskej krajine môže viesť k zhoršeniu životného prostredia, ako aj zhoršeniu 

produkčných parametrov.  

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 
  



 
 
 
 

SWOT ANALÝZA VETERINÁRSTVO 

Veterinárstvo, okrem hlavnej terapeutickej a preventívnej činnosti produkčných, parazitárnych 

a infekčných ochorení hospodárskych a spoločenských zvierat, zabezpečuje v súlade 

s platnou európskou aj národnou legislatívou rozsiahlu škálu činností.  

Medzi základné činnosti spadajúce do pôsobnosti veterinárneho lekárstva patrí vykonávanie 

veterinárneho dohľadu nad zbernými strediskami hospodárskych zvierat, inseminačnými stanicami na 

odber a skladovanie spermy hospodárskych zvierat, tímami na odber a produkciu embryí 

hospodárskych zvierat, karanténnymi zariadeniami, prevádzkarňami pre hydinu a nosnice, chovmi 

nebezpečných živočíchov, karanténnymi stanicami a útulkami pre spoločenské zvieratá, osobami 

schválenými na odchyt túlavých zvierat, chovmi rýb, registrom schválených prepravcov zvierat, 

farmovými chovmi s voľne žijúcou zverou, pokusnými a experimentálnymi zariadeniami, chovmi 

zajacov, králikov a kožušinových zvierat. Zabezpečuje identifikáciu a registráciu hospodárskych 

a spoločenských zvierat. Vykonáva dohľad nad dodržiavaním dobrých životných podmienok zvierat 

(welfare) zvierat a ochranou zvierat požívaných na vedecké účely. Vykonáva monitorovanie, dohľad 

a tlmenie nákaz a chorôb zvierat – africký mor koní, africký mor ošípaných, besnota, bovinná 

spongiformná encefalopátia (BSE), dirofilarióza, infekčné choroby rýb, choroby a škodcovia včiel, 

chronické chradnutie jeleňovitých, klasický mor ošípaných, katarálna horúčka oviec, orthobunyavírus, 

pseudomor hydiny, scrapie, slintačka a krívačka, vezikulárna choroba ošípaných, vtáčia chrípka, 

západonílska horúčka. Niektoré z týchto ochorení sú zoonózy t.j. ochorenia prenosné zo zvierat na ľudí. 

Do pôsobnosti veterinárneho lekárstva patrí kontrola potravín, čerstvého ovocia a zeleniny a 

prídavných látok v potravinách, evidencia a kontrola potravinárskych prevádzkarní, posudzovanie 

zhody, certifikácia poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, zdravotná nezávadnosť krmív, 

kontrolu dováženého a vyvážaného tovaru z a do tretích krajín a vnútrospoločenského obchodu 

(obchodovanie s členskými štátmi EU), dohľad dodržiavania povinnosti prevádzkovateľa 

potravinového podniku pri importe potravín neživočíšneho pôvodu z tretích krajín a systém 

importných kontrol surovín a potravín rastlinného pôvodu. Vykonáva veterinárnu kontrolu 

mraziarenských skladov, prebaľovacích prevádzkarní, veľkoobchodných trhov, bitúnkov, rozrábkarní, 

prevádzkarní na mleté mäso, na mäsové výrobky, na mechanicky separované mäso a iných 

spracovateľských prevádzkarní. V súlade s nariadeniami Európskej komisie, v oblasti bezpečnosti 

potravín, zabezpečuje prevádzku rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá ako pomôcku 

https://www.svps.sk/potraviny/dovoz_vyvoz.asp
https://www.svps.sk/potraviny/dovoz_vyvoz.asp
https://www.svps.sk/potraviny/dovoz_vyvoz.asp
https://www.svps.sk/potraviny/dovoz_vyvoz.asp


 
 
 
 
efektívneho nástroja poskytujúceho kontrolným orgánom výmenu informácií o vykonaných 

opatreniach, v rámci zaistenia bezpečnosti potravín.  
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Vhodné prírodné podmienky pre rozvoj akvakultúry 

Zároveň sa tu vyskytuje veľa termálnych prameňov, ktoré dávajú dobrú víziu na ich využitie 

aj keď len sekundárne pre chov rýb.    

Kvalita produktov 

Chovy, ktorých produkcia sa umiestňuje na trhu, musia v záujme udržania stabilnej kvality 

produktov dodržiavať správnu výrobnú prax. U spracovateľských podnikov sa jedná najmä o 

dodržiavanie HACCP, ktoré je pravidelne monitorované. Kontrolujú sa stanovené parametre 

všetkých vstupov do procesov chovu a spracovania (voda, krmivo, rybia surovina) a rovnako 

aj ryby a produkty z rýb, ktoré opúšťajú podnik akvakultúry. Štátna veterinárna 

a potravinová správa SR nadviazala na dlhoročné skúsenosti s prepracovaným systémom 

monitorovania kvality a nezávadnosti potravín, zavedeným na Slovensku ešte pred vstupom 

do EÚ. Okrem veterinárnych parametrov, kontroluje aj hygienické podmienky na farmách 

a v potravinárskych prevádzkach. Rozhoduje o schválení potravinárskych prevádzok a vedie 

evidenciu schválených chovov. Na Slovensku vo väčšej miere zaužívaný chov spôsobom 

uzavretého stáda umožňuje plnú kontrolu. 

V rámci podporovania ekologických produktov a chovov má Slovensko potenciál pre získanie 

certifikácie organickej akvakultúry, respektíve ekologických chovov v niektorých 

prevádzkach. To je predpoklad pre vyššiu pridanú hodnotu produktu a tým priestor pre 

lepšie ohodnotenie zamestnancov týchto prevádzok. 

Malopredaj čerstvých produktov priamo na farme v živom a/alebo upravenom stave 

MPRV SR nevedie ani neeviduje štatistiky, ktoré by priblížili resp. potvrdili, že regionálna 

výroba tradičných výrobkov zaznamenala nárast zriaďovania salašov a podobne. Môžeme 

ale konštatovať, že úpravou pravidiel pre priamy predaj nariadením vlády SR č. 360/2011, 

ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého 

množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a 

mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkam 

Nedostatočná propagácia produktov akvakultúry 

Tradičné stravovacie návyky a relatívne nízke povedomie obyvateľov o akvakultúre a jej 

produktoch má za následok nízku konzumáciu rýb na Slovensku. Pozitívne stravovacie trendy 

smerom ku konzumácii rýb ako zdravej potraviny možno pozorovať hlavne u mladšej 

populácie. Do roku 2021 nebola zrealizovaná žiadna významná propagácia produktov 

akvakultúry zo strany producentov ani štátu.  

Nízka spotreba rýb 

Aj napriek priaznivému dietetickému účinku rybieho mäsa na zdravie človeka sa mu vo 

výžive nevenuje náležitá pozornosť. Veľkým hendikepom je zaiste aj nedostatočná 

propagácia jeho pozitívnych vplyvov zo strany rezortu zdravotníctva, alebo aj 

pôdohospodárstva, slabá tradícia v konzumácii rýb u obyvateľov vnútrozemských krajín a 

najmä horšia cenová dostupnosť rýb a rybích produktov, čo môže byť hlavnou príčinou 

inklinácie obyvateľstva k cenovo dostupnejším druhom mäsa/potravín. 

Zmenšovanie produkčných plôch zameraných na chov rýb 

Nedostatok finančných zdrojov, nesystémová a nedostatočná štátna pomoc 

Podkapitalizácia sektora akvakultúry, najmä v prípade mikro a malých podnikov, 

neumožňuje financovať investície z vlastných zdrojov, čo má za následok pomalšie tempo 

obnovy a modernizácie produkčných kapacít. V sektore chýba systematická strednodobá 

štátna pomoc. V posledných rokoch nebol zo strany štátu chov rýb podporovaný vôbec 

hlavne z dôvodu finančnej krízy. Poskytnutá štátna pomoc sa sústredila hlavne na čiastočné 

vykrytie strát v dôsledku výskytu nákazy vírusovej hemoragickej septikémie. Podniky 

akvakultúry majú problém aj pri získavaní cudzích zdrojov ako sú úvery. Dôvodom je nízka 

bonita majetku pre potreby ručenia a preceňovanie rizikovosti akvakultúry. V súčasnosti 

neexistuje špeciálny podporný úverový program pre chov a spracovanie rýb so záručným 

mechanizmom. 

Nedostatočná podpora a doceňovanie vzdelávacích aktivít v odbore rybárstvo 

Podpora a docenenie vzdelávacích aktivít v rybárskych odboroch sú nedostatočné, rovnako 

ako využívanie vzdelávacích aktivít (kvalifikačných a rekvalifikačných kurzov), ponúkaných 
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a nariadenie vlády SR č. 359/2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré 

potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá, sa rozšírili možnosti pre farmárov 

finalizovať produkciu z ich fariem konečnému spotrebiteľovi. Zásadným faktom, ktorý môže 

ovplyvniť a zvýšiť záujem o priamy predaj, resp. návrat k tradičnej a regionálnej výrobe 

potravín je aj Programové vyhlásenie vlády SR v ktorom sa vláda zaviazala, že využije všetky 

dostupné ekonomické a právne nástroje na podporu finalizácie produktov v podnikoch 

poľnohospodárskej prvovýroby a predaj čerstvých potravín týmito podnikmi priamo 

konečnému spotrebiteľovi.   

Produkcia násad a ich odbyt na zarybnenie voľných vôd    

Dostatok spracovateľských kapacít spĺňajúcich súčasné normy EÚ 

Kapacita spracovania rýb v súčasnosti prevyšuje existujúcu potrebu na domácom trhu aj 

výšku realizovaného exportu. 

Mimoprodukčné využitie rybochovných zariadení 

Rybničné plochy môžu slúžiť okrem produkcie rýb aj na mimoprodukčné funkcie vykonávané 

vo verejnom záujme (na akumuláciu vôd v krajine, usadzovanie eróznych splaškov, 

protipovodňovú ochranu), majú pozitívny vplyv na mikroklímu, krajinotvorbu a prispievajú 

k rozširovaniu druhového zloženia fauny a flóry. 

Produkcia rýb v rybníkoch s trvalo udržateľnými zdrojmi výroby a podporou biodiverzity 

krajiny     

Bezplatné užívanie vôd 

Subjekt, ktorý vykonáva chov rýb alebo plánuje výstavbu vodnej stavby na výkon 

hospodárskeho chovu rýb má právo na bezplatné užívanie vôd so súhlasom orgánu štátnej 

vodnej správy a na druhej strane má povinnosť ochrany vodných zdrojov ako základnej 

zložky životného prostredia.  

 

v rámci celoživotného vzdelávania.  V dôsledku slabého záujmu o celoživotné vzdelávanie 

môže dôjsť k spomaleniu rozvoja sektora predovšetkým v oblasti inovácií. Pritom 

nedostatočná znalosť a zručnosť na najnižších stupňoch výroby v akvakultúre a starostlivosti 

o vodné toky môže viesť k nesprávnym rozhodnutiam a nekompetentným krokom.  

 

Sezónnosť produkcie  

Obmedzovanie chovu rýb v  oblastiach NATURA 2000 

Subjekty pôsobiace v oblasti akvakultúry sú v zmysle platnej národnej legislatívy 

obmedzované v chove rýb v  oblastiach NATURA 2000. V porovnaní s okolitými krajinami má 

Slovensko veľký rozsah vyhlásených chránených vtáčích území, ktoré boli v nedávnej dobe 

vyhlásené aj na vodných stavbách, originálne vybudovaných na chov rýb. Pre nedostatok 

zdrojov pritom neexistuje mechanizmus na finančné odškodnenie obmedzenia výkonu 

činnosti zo strany štátu, čo má následne vplyv na ekonomiku chovov, ako aj na ďalšie 

investície do rybochovných zariadení. 

Veľmi slabá spolupráca s vedecko-výskumnými organizáciami a univerzitami 

Aktuálne nie je rozvinutá žiadna spolupráca sektora akvakultúry s vedecko-výskumnou 

organizáciou, resp. univerzitou. Rozvinutá spolupráca s týmito inštitúciami by na jednej 

strane priniesla do sektoru akvakultúry chýbajúce nové poznatky a na druhej strane by sa 

týmto inštitúciám umožnilo realizovať a overovať nové poznatky priamo v praxi. 

Nízka účasť na celoživotnom vzdelávaní a nízka úroveň uplatnenia absolventov škôl 

s rybárskymi odbormi 

Podpora a docenenie vzdelávacích aktivít v rybárskych odboroch sú nedostatočné, rovnako 

ako využívanie vzdelávacích aktivít (kvalifikačných a rekvalifikačných kurzov), ponúkaných 

v rámci celoživotného vzdelávania. V dôsledku slabého záujmu o celoživotné vzdelávanie 

môže dôjsť k spomaleniu rozvoja sektora predovšetkým v oblasti inovácií. Pritom 

nedostatočná znalosť a zručnosť na najnižších stupňoch výroby v akvakultúre a starostlivosti 

o vodné toky môže viesť k nesprávnym rozhodnutiam a nekompetentným krokom.  

Úzky sortiment výrobkov 

Slabá sortimentná skladba produkcie v rámci výrobného programu podnikov akvakultúry je 
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značným hendikepom pri ich uplatnení na trhu. V prípade chovov je to historicky dané ich 

úzkou špecializáciou. V prípade spracovaní sladkovodných rýb sú príčiny v malej spotrebe na 

domácom trhu a neschopnosti konkurovať cenami na trhu zahraničnom, čo neúmerne 

zvyšuje časovú návratnosť investícií do technológie, potrebnej pre rozšírenie sortimentu.  

Absencia právnej normy, ktorá by stimulovala sektor akvakultúry a zabezpečila jeho 

optimálny rozvoj 

Znenie v súčasnosti platného zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších 

predpisov nekorešponduje s reálnym stavom, ktorý vznikol kompetenčným odčlenením 

správy rybárskych revírov a hospodárskeho chovu rýb na úrovni ústredných orgánov štátnej 

správy. Platná legislatíva nedostatočne reflektuje principiálne odlišnosti týchto dvoch 

odvetví, ktoré majú v rámci sektora odlišné, špecifické poslanie. Zákon o akvakultúre, 

upravujúci podmienky hospodárskeho chovu rýb, je v súčasnosti v štádiu prípravy. Okrem 

iného navrhuje aj efektívnejšie využívanie malých vodných nadrží na výkon akvakultúry, čím 

by sa zväčšila vodná plocha slúžiaca na chov rýb. 

Vysoký podiel fyzickej práce 

Nedostatočný podiel inovácií a mechanizačných prostriedkov spôsobuje v akvakultúre 

vysoký podiel fyzickej práce. To má za následok nezáujem o túto prácu, nízku produktivitu 

a následne vysoké náklady. 

Neexistencia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti akvakultúry 

V SR chýba aplikovaný výskum v oblasti akvakultúry. Na dosiahnutie vyššej efektivity 

produkcie rýb je potrebné v súčinnosti s novými investíciami podporovať aj zavádzanie 

najnovších výsledkov z aplikovaného výskumu. Je to jedna z ciest ako eliminovať silný vplyv 

konkurencie z okolitých krajín.  

Absencia organizácií výrobcov v sektore akvakultúry 

Aj napriek možnosti získať podporu v rámci predvstupového fondu SAPARD a následne z 

EFRH, nebola na Slovensku zriadená žiadna organizácia výrobcov v sektore akvakultúry. 
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Zavádzanie inovatívnych metód v akvakultúre, ale tiež využívanie geotermálnej vody pre 

odchov exotických druhov rýb. 

Slovenská ryba – domáca potravina (Značka kvality SK) 

Pri dodržaní pravidiel voľného pohybu tovarov v rámci spoločného trhu EÚ a pravidiel 

hospodárskej súťaže je potrebné poukázať na výhody konzumácie domácich rýb spočívajúce 

v identifikácii pôvodu, overiteľnosti veterinárneho dohľadu a čerstvosti súvisiacej s časom 

dopravy ku konečnému spotrebiteľovi. Národný program podpory poľnohospodárskych 

produktov a potravín Značka kvality SK bol zavedený do praxe v roku 2004 na podporu 

spotreby domácej potravinovej produkcie s cieľom zviditeľniť národné výrobky systémom 

spojenia ich kvality a pôvodu a posilniť tak ich konkurencieschopnosť. Pre jasnú identifikáciu 

kvalitných domácich potravín pracuje MPRV SR na zjednotení ich označovania pod Značkou 

kvality SK. Je preto potrebné predstaviť slovenskému spotrebiteľovi kvalitu a druhové 

spektrum našich rýb, vybudovať určitú hrdosť na slovenský výrobok a vysvetliť pozitívny 

vplyv konzumácie domácich produktov nielen po stránke výživovej, zdravotnej ale aj 

ekonomickej pre SR. Slovenská ryba ako značka kvality a originality: za predpokladu 

rozšírenia ponuky a dostupnosti výrobkov sladkovodných rýb pre domácich konzumentov 

a tým zvýšenia dopytu po týchto produktoch sa otvára cesta pre výrobcov a podporu 

zamestnanosti.   

 

Vstup na nové trhy 

Vstup na nové trhy je veľkou výzvou pre slovenské subjekty. Otvára sa príležitosť na riešenie 

využitia existujúcich nadbytočných spracovateľských kapacít. Nové trhy predstavujú 

príležitosť aj pre slovenských chovateľov s kvalitnou produkciou, prostredníctvom ktorej sa 

môžu na trhu postupne etablovať a posilňovať svoju pozíciu. Väčší odbyt prinesie viac 

pracovných príležitostí. 

Zdravá potravina 

Vhodný pomer esenciálnych aminokyselín v bielkovinách, obsah vitamínov (najmä skupiny D 

a A), mikroprvkov (fosfor, selén a zinok) a nenasýtených mastných kyselín v ich tuku robia z 

rybieho mäsa zdravšiu a ľahšie stráviteľnú alternatívu vo výžive ľudí. Malo by byť preto 

zaradené častejšie do jedálneho lístka v prevencii srdcovo-cievnych ochorení, obezity a 

ďalších civilizačných chorôb. 

Rozšírenie realizácie malopredaja čerstvých produktov priamo na farme v živom a/alebo 

Rozšírenie a zvyšovanie škôd spôsobených chránenými rybožravými predátormi 

Medzi „ohrozenia“ v akvakultúre patrí stále nedostatočne riešená otázka zvyšovania škôd 

spôsobených chránenými rybožravými predátormi. Výrazný negatívny vplyv vtákov ako 

kormorán a volavka stále nie je kvantifikovaný, aj keď sú známe prípady devastácie celých 

obsádok rybníkov. Prekrývanie vodných plôch ochrannými sieťami je možné iba v prípade 

menších rybníkov a opatrenia MŽP SR na reguláciu stavu týchto predátorov sú stále 

nedostatočné. Obdobným problémom je výskyt a ochrana vydry riečnej, ktorá spôsobuje 

obrovské škody na menších vodných tokoch, decimuje a ohrozuje miestnu ichtyofaunu. Bolo 

by vhodné túto otázku prehodnotiť a navrhnúť účinné environmentálne opatrenia na 

zlepšenie stále sa zhoršujúcej situácie. Chránení rybožraví predátori  spôsobujú za posledné 

roky čoraz väčšie škody ako v rybárskych revíroch, tak aj v  podnikoch akvakultúry. Štát nie je 

v stave vyčleňovať financie, potrebné pre vytvorenie dostatočnej potravinovej bázy pre 

predátorov. Tá je potom realizovaná na úkor kvality, kvantity a tým aj biodiverzity 

ichtyofauny. Ohrozenie genofondu pôvodných druhov rýb je v dôsledku týchto škôd kritické. 

Do budúcna je preto nevyhnutné vypracovanie a realizácia národného plánu ochrany 

a rozvoja genofondu vybraných druhov rýb. 

Nedostatočná podpora vedy a výskumu, absencia systematického monitoringu 

ichtyofauny a vyhodnocovanie jej stavu 

Situácia sa zmenila tak, že jediné výskumné pracovisko akvakultúry na Slovensku sa zrušilo, 

takže momentálne neexistuje domáci výskum ako podporný nástroj na rozvoj akvakultúry. 

Bez výskumného pracoviska s jasne stanovenými cieľmi v rámci rozvoja slovenskej 

akvakultúry je kvalitatívny posun nemožný. Absencia systematického monitoringu 

ichtyofauny spôsobuje nedostatočné sledovanie druhového zloženia ichtyofauny a môže 

viesť k strate pôvodných druhov vo voľne tečúcich vodách, ako aj k rozšíreniu nežiaducich 

nepôvodných druhov. 

Nesystematická a podhodnotená štátna a minimálna pomoc  

Štátna pomoc pre akvakultúru sa realizuje systémom ad hoc a v nedostatočnom rozsahu. 

Nie je systematickým nástrojom podpory sektora v dlhodobejšej perspektíve. Nedostatok 

zdrojov neumožňuje ani využívanie pomoci de minimis v potrebnom rozsahu.  

Zavlečenie nových a rozširovanie známych ochorení 

Výskyt nových, rýchlo sa šíriacich cudzokrajných chorôb, ktoré sa doteraz na území SR 

nevyskytovali, môže sektor vážne ohroziť, a to ako hospodárske chovy rýb, tak aj rybárske 
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upravenom stave 

Priamy predaj farmárskych výrobkov – vrátane produktov rybolovu a akvakultúry – zlepšuje 

nielen dostupnosť rybieho tovaru, ale hlavne sa jedná o čerstvý tovar – čo býva najčastejšia 

požiadavka spotrebiteľov. Cena produktov býva podstatne nižšia, čo môže pozitívne vplývať 

na spotrebiteľov, malých odberateľov a vytvárať tak priestor na lokálny trh. V posledných 

rokoch bola propagácia a podpora predaja produktov priamo prvovýrobcami organizovaná 

v rámci SR na národnej úrovni, a to bez rozdielu komodít (tzv. predaj z dvora). Táto forma 

zásobovania potravinami si získava postupne čoraz širšiu odozvu konečných spotrebiteľov. 

Okrem absencie pochybností o pôvode a čerstvosti potraviny sa tiež odbúrava reťazec marží, 

existujúci v rámci klasickej cesty produktu od prvovýrobcu ku konečnému spotrebiteľovi. 

Špeciálne u akvakultúry bol takýto predaj podporovaný aj v rámci OPRH 2007 – 2013. Na 

viacerých farmách došlo k štandardizácii služieb v oblasti jednoduchého prvotného 

spracovania a malopredaja. Všeobecne možno pozorovať vznik potenciálu pre nárast tejto 

formy predaja rýb a produktov z nich. 

Zavádzanie nových, resp. netradičných akvakultúrnych druhov a rybích výrobkov 

Môže prispieť k rozšíreniu sortimentu ponúkaných rybích produktov, a tým zvýšeniu 

spotreby rýb na obyvateľa. K týmto netradičným druhom v akvakultúre patrí chov jesetera, 

úhora, klariasa, produkcia kaviáru  a chov sladkovodných kôrovcov – rakov.  

Zriadenie rozmnožovacieho chovu – stanice pre pstruha dúhového a kapra rybničného 

Vytipovanie vhodných lokalít na zriadenie rozmnožovacích staníc. Možnosť využitia 

súčasných prevádzok alebo vybudovania úplne nových s podporou MPRV SR a v spolupráci 

so SRZ, ZCHRS a vzdelávacou inštitúciou. Bez udržiavania čistoty línií chovaných rýb, ako 

aj produkcie finálnych hybridov sa úroveň chovateľskej práce nemôže zvyšovať a tým 

ani efektivita výroby rybieho mäsa. Každý sektor, ktorý sa má rozvíjať, potrebuje smerovanie 

a víziu do budúcnosti. Bez smerovania a modernizovania sektor ako taký stagnuje. Preto je 

dôležité podporovať aspoň bazálny výskum v praxi. 

Možnosť diverzifikácie produkcie a ostatných činností na farmách 

Na farmách sa popri zvýšení produkcie dá využiť aj druhá možná cesta k zefektívneniu 

činnosti a zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja rybích fariem, ktorou je diverzifikácia 

ich činnosti. Rysujú sa možnosti rozšírenia napr. o vidiecky turizmus, atraktívny rybolov, 

obnoviteľné zdroje energie, agroturizmus, spolupráce na edukačných aktivitách. Ďalšou z 

možností je zavádzanie nových, resp. netradičných akvakultúrnych druhov a rybích 

revíry. Predpokladanou príčinou prepuknutia vyššie spomínanej vírusovej hemoragickej 

septikémie bol nelegálny dovoz z krajín EÚ, manipulácia a prevoz  rýb v rámci jednotlivých 

produkčných zariadení. Je potrebné zamerať sa na osvetu a informovanie chovateľov 

o možnostiach predchádzania zavlečeniam nových vírusových, bakteriálnych a parazitických 

ochorení. Pravidelným monitorovaním fariem a zavádzaním eradikačných programov na 

postihnutých farmách sa síce postupne darí eliminovať šírenie známych ochorení, ako je 

napr. vírusová hemoragická septikémia, ale nedostatočné odškodňovanie chovateľov za 

straty vzniknuté im v dôsledku nariadených eradikačných opatrení, znamená pre chovateľov 

značnú finančnú záťaž a zmenšuje ich už aj tak nedostatočné zdroje na potrebné investície. 

Pritom žiadne eradikačné opatrenia nevylučujú riziko opakovania vzniku nákazy. Dôležitou 

súčasťou ochrany producentov je dodržiavanie zoohygieny a pravidelnej veterinárnej 

kontroly chovných zariadení.  

Pre odmietavý postoj poisťovní k poisteniu akýchkoľvek škôd na chovaných rybách, 

zostávajú podniky akvakultúry aj bez tohto zdroja možnej kompenzácie strát.  

Nízka konzumácia rýb 

Aj napriek priaznivému dietetickému účinku rybieho mäsa na zdravie človeka sa mu vo 

výžive nevenuje náležitá pozornosť. Veľkým hendikepom je zaiste aj nedostatočná 

propagácia jeho pozitívnych vplyvov zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky, alebo aj pôdohospodárstva, slabá tradícia v konzumácii rýb u obyvateľov 

vnútrozemských krajín a najmä horšia cenová dostupnosť rýb a rybích produktov, čo môže 

byť hlavnou príčinou inklinácie obyvateľstva k dostupnejším druhom mäsa/potravín. 

Cenová konkurencia dovážaných produktov rybolovu a akvakultúry 

Pre domácich producentov predstavuje lacný import produktov rybolovu a akvakultúry 

vážne ohrozenie, keďže nedokážu čeliť ich cenovej konkurencii. Je to spôsobené tým, že 

lepší technický stav zariadení a pomoc zo strany štátu umožňujú producentom z hlavných 

krajín dovozu realizovať svoju výrobu pri nižších nákladoch, a tým sa im otvára priestor pre 

cenovú konkurenciu, ktorú využívajú na cieľových trhoch. 

Osobitnou kategóriou sú dovozy produktov nižšej kvality z tretích krajín. Produkty z týchto 

krajín sú na slovenský trh často importované aj z členských krajín EÚ. V neprospech 

producentov sladkovodných rýb pôsobí aj nižšia cena produktov z morských rýb na jednotku 



 
  

 
 
 

Príležitosti – rybolov Hrozby – rybolov 
produktov, ktoré môžu prispieť aj k zvýšeniu domácej spotreby rýb.  

Propagácia produktov akvakultúry 

Podpora celoplošnej národnej kampane/propagácie na podporu konzumácie rýb a 

produktov sladkovodnej akvakultúry. Vyškolenie ľudských zdrojov ako propagovať zdravú 

výživu a zaškolenie v  marketingových stratégiách.  

 

produkcie. 

Šľachtiteľská práca a ochrana genofondu pôvodných druhov rýb 

V súčasnosti na Slovensku absentuje systematická šľachtiteľská činnosť. Doposiaľ neboli 

vypracované žiadne návrhy. Dôvodom je, že ryby sú vysoko špecifické zvieratá, pre ktoré je 

potrebné mať dostatok odborne spôsobilých ľudí, ktorí by v spojitosti s chovateľmi 

s náležitými motivačnými faktormi v prvopočiatku vytvorili schému, a následne priestor pre 

systematickú evidenciu rýb a cieľavedomú šľachtiteľskú prácu. Výsledkom by mohlo byť 

zlepšenie niektorých sledovaných vlastností, ako aj produkčných ukazovateľov. Vytipovanie 

vhodných lokalít na zriadenie šľachtiteľských staníc. Možnosť využitia súčasných prevádzok 

alebo vybudovania úplne nových s podporou MPRV SR na princípe obchodnej spoločnosti 

s väčšinovým podielom štátu v spolupráci so SRZ, ZCHRS a vzdelávacou inštitúciou. Bez 

udržiavania čistoty línií chovaných rýb, ako aj produkcie finálnych hybridov sa úroveň 

chovateľskej práce nemôže zvyšovať a tým ani efektivita výroby rybieho mäsa. Pritiahne to 

ľudský potenciál a otvorí možnosť rozvoja sektora. Dostatočné množstvo kvalifikovaných 

ľudí nemáme, ale nezostávajú v sektore pre nedostatok príležitostí. To môže zvýšiť ich 

potrebu a následne záujem o sektor ako taký. 

Plemenárska práca má vplyv na objem výroby a tým určite aj na množstvo vyprodukovaných 
potravín a ich kvality. Pri predstave väčšej produkcie na Slovensku to má pozitívny trend aj 
pri predstave zamestnanosti ľudí v sektore. 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

 



PRÍLOHA 5
Prognózy počtov 

absolventov



 
 
 
 

 
 

Prognózy počtov absolventov a dodatočnej pracovnej sily, nahradzujúceho dopytu, zoznam odborov vzdelania a zamestnaní v nadväznosti na sektor sú 

uvedené v nasledujúcich tabuľkách.  

Prognóza – počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2020/2021, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v 
období 2021-2025 a ich uplatnenie v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

Kód a názov odboru 
vzdelania 

Stupeň vzdelania 

Počet 
žiakov/študentov  

v odbore v 
školskom roku 

2020/2021 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
v rokoch  

2021 - 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 
2020 

z celkového počtu 
absolventov 

odboru 

Podiel 
zamestnaných  

s absolvovaným 
odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 

2020 

6317 Obchodná 
akadémia 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium 
na strednej odbornej škole ukončené 
maturitou) 

10 642 4 527 - 5 527 1,0 % 6,0 % 

4210 Agropodnikanie 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium 
na strednej odbornej škole ukončené 
maturitou) 

1 185 852 - 952 7,0 % 6,0 % 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie 
(štúdium na gymnáziu ukončené maturitou) 

69 093 28 072 - 30 072 0,9 % 5,0 % 

3661 Murár 
stredné odborné vzdelanie získané na 
odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie) 

877 
 

 

 
 

784 - 884 3,7 % 3,9 % 



Kód a názov odboru 
vzdelania 

Stupeň vzdelania 

Počet 
žiakov/študentov 

v odbore v 
školskom roku 

2020/2021 

Počet absolventov 
prichádzajúcich 

na trh práce v SR 
v rokoch 

2021 - 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich 

v sektore v roku 
2020 

z celkového počtu 
absolventov 

odboru 

Podiel 
zamestnaných 

s absolvovaným 
odborom vzdelania 
z celkového počtu 

zamestnaných 
v sektore v roku 

2020 

2487 Autoopravár 
stredné odborné vzdelanie získané na 
odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie) 

3 219 3 214 - 3 414 3,6 % 3,8 % 

2381 Strojárstvo – 
hydraulické systémy 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium 
na strednej odbornej škole ukončené 
maturitou) 

1 290 792 - 892 3,6 % 3,7 % 

4173 Rastlinná 
produkcia 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

47 41 - 141 60,9 % 3,2 % 

7761 Sociálna práca 
vyššie odborné vzdelanie (vyššie vzdelanie 
ukončené absolutóriom) a prvý stupeň 
vysokoškolského štúdia - bakalárske 

1 301 199 - 299 1,9 % 2,5 % 

3341 Operátor 
drevárskej 
a nábytkárskej výroby 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium 
na strednej odbornej škole ukončené 
maturitou; bývalé SOU) 

197 149 - 249 8,8 % 2,3 % 

4556 Operátor lesnej 
techniky 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium 
na strednej odbornej škole ukončené 
maturitou; bývalé SOU) 

194 155 - 255 34,0 % 2,2 % 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava1 

1 Zdrojom údajov je prognostický model spoločnosti TREXIMA Bratislava. 



 
 
 
 
 

 
 

Prognóza – celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt podľa zamestnaní SK 
ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  

2021-2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu v SR  
v období 2021-

2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore  
v období  

2021-2025 

8341002 Traktorista (poľnohospodárstvo) 2 088 - 2 288 75,3 % 1 902 - 2 102 

6121001 Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a 
kôz 

884 - 984 97,2 % 870 - 970 

9629005 Vrátnik 3 696 - 3 896 91,4 % 343 - 443 

4311999 Administratívny pracovník v 
účtovníctve inde neuvedený 

2 582 - 2 782 35,4 % 322 - 422 

6121003 Dojič kráv, oviec a kôz 310 - 410 91,6 % 285 - 385 

9212000 Pomocný pracovník v živočíšnej 
výrobe 

313 - 413 100,0 % 276 - 376 

7233001 Mechanik, opravár 
poľnohospodárskych strojov a zariadení 

301 - 401 100,0 % 270 - 370 

9211000 Pomocný pracovník v rastlinnej 
výrobe 

271 - 371 83,3 % 251 - 351 

6122000 Chovateľ hydiny 254 - 354 68,0 % 240 - 340 

6111000 Pestovateľ poľných plodín a zeleniny 253 - 353 80,2 % 198 - 298 

1120005 Predseda družstva 348 - 448 54,0 % 189 - 289 

4110000 Všeobecný administratívny pracovník 4 918 - 5 918 46,0 % 185 - 285 

2132001 Špecialista v rastlinnej výrobe 239 - 339 55,9 % 171 - 271 

8341003 Operátor poľnohospodárskeho stroja 
a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu) 

208 - 308 78,6 % 170 - 270 

5414005 Pracovník fyzickej ochrany majetku 
(strážnik) 

5 639 - 6 639 74,5 % 164 - 264 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava2 

 
2 Zdrojom údajov je prognostický model spoločnosti TREXIMA Bratislava.  



 
  

 
 
 

 
 

Prognóza – celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre daný sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v 
sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  

2021-2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu v SR  
v období 2021-

2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore  
v období  

2021-2025 

8341002 Traktorista (poľnohospodárstvo) 2 088 - 2 288 75,3 % 1 902 - 2 102 

6121001 Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a 
kôz 

884 - 984 97,2 % 870 - 970 

6121003 Dojič kráv, oviec a kôz 310 - 410 91,6 % 285 - 385 

9212000 Pomocný pracovník v živočíšnej 
výrobe 

313 - 413 100,0 % 276 - 376 

7233001 Mechanik, opravár 
poľnohospodárskych strojov a zariadení 

301 - 401 100,0 % 270 - 370 

9211000 Pomocný pracovník v rastlinnej 
výrobe 

271 - 371 83,3 % 251 - 351 

6122000 Chovateľ hydiny 254 - 354 68,0 % 240 - 340 

6111000 Pestovateľ poľných plodín a zeleniny 253 - 353 80,2 % 198 - 298 

1120005 Predseda družstva 348 - 448 54,0 % 189 - 289 

2132001 Špecialista v rastlinnej výrobe 239 - 339 55,9 % 171 - 271 

8341003 Operátor poľnohospodárskeho stroja 
a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu) 

208 - 308 78,6 % 170 - 270 

6112002 Ovocinár 157 - 257 12,5 % 156 - 256 

3142001 Vedúci strediska v 
poľnohospodárstve 

176 - 276 98,8 % 143 - 243 

3142002 Technik v rastlinnej výrobe 123 - 223 100,0 % 106 - 206 

1311003 Riadiaci pracovník (manažér) služieb v 
poľnohospodárstve 

126 - 226 62,1 % 104 - 204 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava3 

 
3 Zdrojom údajov je prognostický model spoločnosti TREXIMA Bratislava.  



 
  

 
 
 

 
 

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v 
období 2021-2025  

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava4 

Zoznam zamestnaní SK ISCO-08 zo zhluku zamestnaní POĽNOHOSPODÁRSTVO A AGROPODNIKANIE 
(SŠ) 

Kód a názov zamestnania SK ISCO-08 
 

8341002 Traktorista (poľnohospodárstvo) 
 

6121001 Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz 
 

9212000 Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe 
 

6121003 Dojič kráv, oviec a kôz 
 

6122000 Chovateľ hydiny 
 

9211000 Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe 
 

8341003 Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu) 
 

6111000 Pestovateľ poľných plodín a zeleniny 
 

9214000 Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve 
 

3142003 Technik v živočíšnej výrobe 
 

 
4 Zdrojom údajov je prognostický model spoločnosti TREXIMA Bratislava.  



 
  

 
 
 

 
 

Kód a názov zamestnania SK ISCO-08 
 

9215001 Pomocný pracovník v lesníctve 
 

6112001 Vinohradník 
 

7514001 Spracovateľ ovocia a zeleniny 
 

6121002 Chovateľ ošípaných 
 

9213000 Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve 
 

7514008 Spracovateľ hrozna, vinár 
 

5164999 Pracovník zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá inde neuvedený 
 

8341999 Operátor poľnohospodárskeho a lesníckeho pojazdného zariadenia inde neuvedený 
 

5164003 Ošetrovateľ koní 
 

9216000 Pomocný pracovník v akvakultúre 
 

6121999 Chovateľ hospodárskych zvierat inde neuvedený 
 

6112002 Ovocinár 
 

8341001 Kombajnista 
 

6130000 Pestovateľ a chovateľ v zmiešanom hospodárstve 
 

6114000 Pestovateľ rôznorodých plodín 
 

8341005 Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva 
 

5164006 Ošetrovateľ laboratórnych zvierat 
 

6129999 Chovateľ zvierat inde neuvedený 
 

5164004 Tréner koní 
 

8341004 Operátor lesných traktorov 
 

6221000 Pracovník v akvakultúre 
 



 
  

 
 
 

 
 

Kód a názov zamestnania SK ISCO-08 
 

3240003 Inseminačný technik 
 

6121004 Chovateľ koní 
 

6129002 Chovateľ vtákov 
 

9215002 Pomocný pracovník v poľovníctve 
 

6112003 Pestovateľ chmeľu 
 

5164002 Tréner a cvičiteľ zvierat (okrem psov a koní) 
 

3143011 Technik v akvakultúre 
 

5164005 Chovateľ a cvičiteľ psov, psovod 
 

6129001 Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade) 
 

7514007 Spracovateľ korenín a húb 
 

6123000 Včelár 
 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava5 

 

  

 
5 Zdrojom údajov je prognostický model spoločnosti TREXIMA Bratislava.  



 
  

 
 
 

 
 

Zoznam odborov vzdelania v zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania 

Kód a názov odboru vzdelania 

4210M Agropodnikanie 

4572F Poľnohospodárska výroba 

4336M Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

4561H Poľnohospodár 

4553K Podnikateľ pre rozvoj vidieka 

4227M Vinohradníctvo a ovocinárstvo 

4512L Poľnohospodárstvo 

4582H Včelár – včelárka 

4580H Chovateľ 

4243M Mechanizácia pôdohospodárstva 

4221Q Vidiecka turistika  

4236M Ekonomika pôdohospodárstva 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava6 

 
 

 

 
6 Zdrojom údajov je prognostický model spoločnosti TREXIMA Bratislava.  



PRÍLOHA 6
Referencie



REFERENCIE 

Allen, K. E., Quinn, C. E., English, C., & Quinn, J. E. (2018). Relational values in agroecosystem 

governance. Sustainability Challenges: Relational Values, 35, 108–115. https://doi.org/10.1016/j. 

cosust.2018.10.026 

Alvarez, S., Timler, C. J., Michalscheck, M., Paas, W., Descheemaeker, K., Tittonell, P., et al. (2018). 

Capturing farm diversity with hypothesis-based typologies: An innovative methodological framework 

for farming system typology development. PLOS ONE, 13(5), e0194757. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194757 

Bindraban, P. S., & Rabbinge, R. (2012). Megatrends in agriculture – Views for discontinuities in past 

and future developments. Global Food Security, 1(2), 99–105. https://doi.org/10.1016/j. 

gfs.2012.11.003 

Bisoffi, S. (n.d.). A meta-analysis of recent foresight documents in support of the 5thSCAR Foresight 

Exercise. Retrieved from https://scar-europe.org/images/FORESIGHT/CASA-Study-Meta-Analysis- 

Foresight-SUB.pdf 

Bock, A.K., Krzysztofowicz, M., Rudkin, J. and Winthagen, V. 2020. Farmers of the Future. EUR 30464, 

EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-26332-6, 

doi:10.2760/680650, JRC122308 

Bocken, N. M. P., Short, S. W., Rana, P., & Evans, S. (2014). A literature and practice review to develop 

sustainable business model archetypes. Journal of Cleaner Production, 65, 42–56. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.11.039 

Brown, M. J. F., Dicks, L. V., Paxton, R. J., Baldock, K. C. R., Barron, A. B., Chauzat, M.-P., et al. (2016). A 

horizon scan of future threats and opportunities for pollinators and pollination. PeerJ, 2016(9). 

https://doi.org/10.7717/PEERJ.2249 

Burton, R. J. F., & Wilson, G. A. (2006). Injecting social psychology theory into conceptualisations of 

agricultural agency: Towards a post-productivist farmer self-identity? Journal of Rural Studies, 22(1), 

95–115. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2005.07.004 

https://doi.org/10.1016/j
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194757
https://doi.org/10.1016/j
https://scar-europe.org/images/FORESIGHT/CASA-Study-Meta-Analysis-


 
 
 
 
 

 
 

Campbell, B. M., Beare, D. J., Bennett, E. M., Hall-Spencer, J. M., Ingram, J. S. I., Jaramillo, F, Shindell, 

D. (2017). Agriculture production as a major driver of the earth system exceeding planetary 

boundaries. Ecology and Society, 22(4). https://doi.org/10.5751/ES-09595-220408 

Celi, M., & Rudkin, J. (2016). Drawing food trends: Design potential in shaping food future. SI: Futures 

for Food, 83, 112–121. https://doi.org/10.1016/j.futures.2016.05.002 

CIRAD (Montpellier) – CIRED (Paris) – CSH (New Delhi). El Bilali, H. (2019). Research on agro-food 

sustainability transitions: A systematic review of research themes and an analysis of research gaps. 

Journal of Cleaner Production, 221, 353–364. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.232 

Darnhofer, I., & Walder, P. (2014). Farmer Types and Motivation. In P. B. Thompson & D. M. Kaplan 

(Eds.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics (pp. 710–715). https://doi.org/10.1007/978-94-

007-0929-4_86 

de Wilde, S. (2016). The Future of Technology in Agriculture. STT Netherlands Study Centre for 

Technology Trends. 

Dessart, F. J., Barreiro-Hurlé, J., & van Bavel, R. (2019). Behavioural factors affecting the adoption of 

sustainable farming practices: A policy-oriented review. European Review of Agricultural Economics, 

46(3), 417–471. https://doi.org/10.1093/erae/jbz019 

Directorate-General for Research and Innovation (DG-RTD). EYQ. What’s after what’s next? The upside 

of disruption. Megatrends shaping 2018 and beyond. (2018). 

Dorin, B. (2014, September). L’Europe dans le système alimentaire mondial: Un scénario pour 2050 

adossé aux projections FAO.  

Dujava, D., Pécsyová, M. (2020) Slovenský trh práce počas prichádzajúcich demografických zmien 

Dlhodobá projekcia miery nezamestnanosti na základe údajov o tokoch na trhu práce, IFP 2020  

Economic and Food Security Impacts of Agricultural Input Reduction Under the European Union Green 

Deal’s Farm to Fork and Biodiversity Strategies, dostupné na 

https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=99740 

https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=99740


 
 
 
 
 

 
 

Euractive, (2021). FARMING 4.0: THE FUTURE OF AGRICULTURE?, dostupné na: 

https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-62960-ea.pdf 

Eurofound (2016), ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring 

and reshoring in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

European Commission. (2020). Towards a Sustainable Food System, Group of Chief Scientific Advisors, 

Scientific Opinion No.8.  

Európska komisia (2017) The EU’s position in world trade, dostupné na: 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20180703STO07132/the-eu-s-

position-in-world-trade-in-figures-infographic 

Európska komisia (2017a), High-Tech Leadership Skills for Europe, dostupné na: http://eskills-

scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_e-leadership_agenda_final.pdf 

Európska komisia (2020) Share of direct payments and total subsidies in agricultural factor income 

(2014-18 average), dostupné na: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-

fisheries/farming/documents/cap-expenditure-graph5_en.pdf 

Európska komisia (2020). Impact of automation on the number of jobs, dostupné na: 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/visualisation/impact-automation-number-jobs_en 

Európska komisia (2020a), EU agricultural outlook for markets, income and environment, 2020-2030. 

European Commission, DG Agriculture and Rural Development, Brussels. 

Európska komisia, (2018). Employment and Social Developments in Europe, Annual Review 2018, 

dostupné na: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9150&furtherNews=yes 

Európska komisia, (2018a). Impacts of circular economy policies on the labour market, dostupné na: 

https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/ec_2018_-

_impacts_of_circular_economy_policies_on_the_labour_market.pdf 

https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-62960-ea.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20180703STO07132/the-eu-s-position-in-world-trade-in-figures-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20180703STO07132/the-eu-s-position-in-world-trade-in-figures-infographic
http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_e-leadership_agenda_final.pdf
http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_e-leadership_agenda_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-expenditure-graph5_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-expenditure-graph5_en.pdf
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/visualisation/impact-automation-number-jobs_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9150&furtherNews=yes
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/ec_2018_-_impacts_of_circular_economy_policies_on_the_labour_market.pdf
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/ec_2018_-_impacts_of_circular_economy_policies_on_the_labour_market.pdf


 
 
 
 
 

 
 

Európska komisia, (2019) POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA PO ROKU 2020:ENVIRONMENTÁLNE 

PRÍNOSY A ZJEDNODUŠENIE, dostupné na: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-

fisheries/key_policies/documents/cap-post-2020-environ-benefits-simplification_sk.pdf 

Európska komisia, (2019). BUILDING STRONGER AGRICULTURAL KNOWLEDGE AND INNOVATION 

SYSTEMS (AKIS) to foster advice, knowledge and innovation in agriculture and rural areas, dostupné 

na:https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-

fisheries/key_policies/documents/building-stronger-akis_en.pdf 

Eurostat (2017). Environmental economy – statistics on employment and growth, dostupné na: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Environmental_economy_%E2%80%93_statistics_on_employment_and_g

rowth 

FAO. The future of food and agriculture. Alternative pathways to 2050. (2018). 

Fergnani, A. (2019). The future persona: A futures method to let your scenarios come to life. Foresight, 

21(4), 445–466. https://doi.org/10.1108/FS-10-2018-0086 

Feyen L., Ciscar J.C., Gosling S., Ibarreta D., Soria A. (editors) (2020). Climate change impacts and 

adaptation in Europe. JRC PESETA IV final report. EUR 30180EN, Publications Office of the European 

Union, Luxembourg, ISBN 978-92-76-18123-1, doi:10.2760/171121, JRC119178. 

Fitz-Koch, S., Nordqvist, M., Carter, S., & Hunter, E. (2018). Entrepreneurship in the agricultural sector: 

A literature review and future research opportunities. Entrepreneurship: Theory and Practice, 42(1), 

129–166. https://doi.org/10.1177/1042258717732958 

Frelih-Larsen, A., Naumann, S., O’Connor, C., Poláková, J., Tucker, G., Dooley, E., et al. Ecologic 

Institute. (2013). Technology options for feeding 10 billion people options for sustainable food and 

agriculture in the EU: Synthesis report. Brussels: European Parliament. 

Future Today Institute. 2020 Tech Trends Report. Strategic trends that will influence business, 

government, education, media and society in the coming year. The 13th Annual Edition. (2020, 

January). Retrieved from https://futuretodayinstitute.com/2020- tech-trends/ 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-post-2020-environ-benefits-simplification_sk.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-post-2020-environ-benefits-simplification_sk.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/building-stronger-akis_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/building-stronger-akis_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Environmental_economy_%E2%80%93_statistics_on_employment_and_growth
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Environmental_economy_%E2%80%93_statistics_on_employment_and_growth
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Environmental_economy_%E2%80%93_statistics_on_employment_and_growth


 
 
 
 
 

 
 

Gaitán-Cremaschi, D., Klerkx, L., Duncan, J., Trienekens, J. H., Huenchuleo, C., Dogliotti, S., et al. (2018). 

Characterizing diversity of food systems in view of sustainability transitions. A review. Agronomy for 

Sustainable Development, 39(1), 1. https://doi.org/10.1007/s13593-018-0550-2 

Gejza Blaas, Pavol Bielek, Marian Božík: Pôda a poľnohospodárstvo : úvahy o budúcnosti / Bratislava, 

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2010 

Greenpeace International. Less is more. Reducing meat and dairy for a healthier life and planet. The 

Greenpeace vision of the meat and dairy system towards 2050. (2018, March). 

Groth, T. M., & Curtis, A. (2017). Mapping Farmer Identity: Why, how, and what does it tell us? 

Australian Geographer, 48(3), 365–383. https://doi.org/10.1080/00049182.2016.1265881 

Hamilton, H., Henry, R., Rounsevell, M., Moran, D., Cossar, F., Allen, K., et al. (2020). Exploring global 

food system shocks, scenarios and outcomes. Futures, 123, 102601. https://doi.org/10.1016/j. 

futures.2020.102601  

IFTF. Four Futures of Food—Global food outlook alternative scenarios briefing. (2011). Retrieved from 

https://www.iftf.org/uploads/media/IFTF_SR1388_GFOFuturesFood.pdf 

Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013-2020, dostupné na: 

https://www.enviroportal.sk/polnohospodarstvo/koncepcia-rozvoja-podohospodarstva-sr-na-roky-

2013-2020-2013 

MPRV SR (2020) Zelená správa 2020, dostupné na: https://www.mpsr.sk/zelena-sprava-2020/122---

16206/ 

MPRV SR, (2020a) USMERNENIE MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá 

poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, 

dostupné na: https://www.mpsr.sk/usmernenie-mprv-sr-c-6601-2020-640-k-nariadeniu-vlady-sr-c-

342-2014-z-z-verzia-6-2/1237-43-1237-15325/ 

https://doi.org/10.1007/s13593-018-0550-2
https://www.iftf.org/uploads/media/IFTF_SR1388_GFOFuturesFood.pdf
https://www.enviroportal.sk/polnohospodarstvo/koncepcia-rozvoja-podohospodarstva-sr-na-roky-2013-2020-2013
https://www.enviroportal.sk/polnohospodarstvo/koncepcia-rozvoja-podohospodarstva-sr-na-roky-2013-2020-2013
https://www.enviroportal.sk/polnohospodarstvo/koncepcia-rozvoja-podohospodarstva-sr-na-roky-2013-2020-2013
https://www.mpsr.sk/zelena-sprava-2020/122---16206/
https://www.mpsr.sk/zelena-sprava-2020/122---16206/
https://www.mpsr.sk/usmernenie-mprv-sr-c-6601-2020-640-k-nariadeniu-vlady-sr-c-342-2014-z-z-verzia-6-2/1237-43-1237-15325/
https://www.mpsr.sk/usmernenie-mprv-sr-c-6601-2020-640-k-nariadeniu-vlady-sr-c-342-2014-z-z-verzia-6-2/1237-43-1237-15325/


 
 
 
 
 

 
 

Multifunctionality: Towards an analytical framework. OECD, Paríž 2001, dostupné na: 

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/multifunctionality_9789264192171-en 

Na reformu vzdelávania pre potreby Industry 4.0 je najvyšší čas, dostupné na: 

https://industry4.sk/magazin/industry-4-0/na-reformu-vzdelavania-pre-potreby-industry-4-0-je-

najvyssi-cas/ 

OECD, (2016). Automation and Independent Work in a Digital Economy, dostupné na: 

http://www.oecd.org/employment/emp/Policy%20brief%20-

%20Automation%20and%20Independent%20Work%20in%20a%20Digital%20Economy.pdf 

OECD, FAO, (2020). Agricultural Outlook 2020–2029, dostupné na: https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/ece4ff0c-

en.pdf?expires=1616609595&id=id&accname=guest&checksum=7C5428C34310FA39D193A289A51C

8760 

Pouliakas, K. (2018). Automation risk in the EU labour market. A skill-needs approach, dostupné na: 

https://www.cedefop.europa.eu/files/automation_risk_in_the_eu_labour_market.pdf  

Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, dostupné na: 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/podohospodarstvo/ 

Slovenský trh práce počas prichádzajúcich demografických zmien - Dujava a Pécsyová,  2020, dostupné 

na: https://www.mfsr.sk/files/archiv/48/dujava_pecsyova-trh_prace_demo_zmeny.pdf 

Správa o nástrojoch SPP na obmedzenie cenových výkyvov na poľnohospodárskych trhoch, dostupné 

na https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0339_SK.html 

The Government Office for Science Foresight. The Future of Food and Farming. Final Project Report. 

London. (2011). 

 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/multifunctionality_9789264192171-en
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/multifunctionality_9789264192171-en
https://industry4.sk/magazin/industry-4-0/na-reformu-vzdelavania-pre-potreby-industry-4-0-je-najvyssi-cas/
https://industry4.sk/magazin/industry-4-0/na-reformu-vzdelavania-pre-potreby-industry-4-0-je-najvyssi-cas/
https://industry4.sk/magazin/industry-4-0/na-reformu-vzdelavania-pre-potreby-industry-4-0-je-najvyssi-cas/
http://www.oecd.org/employment/emp/Policy%20brief%20-%20Automation%20and%20Independent%20Work%20in%20a%20Digital%20Economy.pdf
http://www.oecd.org/employment/emp/Policy%20brief%20-%20Automation%20and%20Independent%20Work%20in%20a%20Digital%20Economy.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ece4ff0c-en.pdf?expires=1616609595&id=id&accname=guest&checksum=7C5428C34310FA39D193A289A51C8760
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ece4ff0c-en.pdf?expires=1616609595&id=id&accname=guest&checksum=7C5428C34310FA39D193A289A51C8760
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ece4ff0c-en.pdf?expires=1616609595&id=id&accname=guest&checksum=7C5428C34310FA39D193A289A51C8760
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ece4ff0c-en.pdf?expires=1616609595&id=id&accname=guest&checksum=7C5428C34310FA39D193A289A51C8760
https://www.cedefop.europa.eu/files/automation_risk_in_the_eu_labour_market.pdf
https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/podohospodarstvo/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/podohospodarstvo/
https://www.mfsr.sk/files/archiv/48/dujava_pecsyova-trh_prace_demo_zmeny.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/48/dujava_pecsyova-trh_prace_demo_zmeny.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0339_SK.html


Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike sa realizuje vďaka podpore  
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www. esf.gov.sk     |     Kód projektu: NFP312031V679 

Mgr. Natália Cíbiková
tajomníčka Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo,  

veterinárstvo a rybolov

www.sustavapovolani.sk




