
 

The project is funded from the European Union’s Horizon Europe Research and Innovation programme. 

 

V Írsku sa začal európsky projekt SafeHabitus zameraný na bezpečnosť na farmách  

Medzinárodný tím zložený zo 45 expertov na bezpečnosť na farmách, výskumníkov a organizácií 

zastupujúcich farmárov a poľnohospodárskych pracovníkov sa stretol v dňoch 25.-26. januára 

2023 v Dubline, aby začal s implementáciou ambicióznej iniciatívy na zlepšenie zdravia 

a bezpečnosti na farmách v celej EÚ. Projekt SafeHabitus podporený 4,8 miliónom eur v rámci EÚ 

programu Horizont Európa bude realizovať aktivity v období nasledujúcich štyroch rokov. 

Vedúci partner projektu, David Meredith, na stretnutí uviedol, že SafeHabitus sa zameriava na 

znižovanie počtu zranení a úmrtí medzi farmármi a poľnohospodárskymi pracovníkmi, a tiež na 

posilnenie udržateľnosti potravinových systémov v EÚ, nakoľko poľnohospodárstvo je štatisticky 

jedným z najnebezpečnejších odvetví v Európe. Štatistiky ukazujú, že miera úmrtnosti 

v poľnohospodárstve je o 233% vyššia a miera nehôd je o 18% vyššia ako v iných odvetviach 

v Európe. David Meredith však zdôraznil, že daná problematika je podceňovaná, nakoľko úrazy či 

zlý zdravotný stav pracovníkov nie sú hlásené a skúmané, na základe čoho nie sú aplikované 

preventívne nariadenia. Zlepšenie zdravia a bezpečnosti na farmách si vyžaduje prijatie opatrení, 

ktoré umožnia zmeniť nebezpečné praktiky a osvojiť si nové, bezpečnejšie a zdravšie spôsoby 

práce. 

Projekt SafeHabitus vedie Teagasc, Írska organizácia pre rozvoj poľnohospodárstva 

a potravinárstva, a ďalej zahŕňa 20 partnerov z 12 krajín EÚ, vrátane Rumunska, Slovenska, 

Slovinska, Poľska, Litvy, Estónska, Fínska, Nemecka, Belgicka, Francúzska a Španielska.  

SafeHabitus zahŕňa sieť výskumníkov, poľnohospodárske poradenské služby a expertov v danej 

oblasti, ktorí budú spolupracovať s farmármi a tvorcami politík na národnej a európskej úrovni pri 

navrhovaní, vývoji a testovaní praktických iniciatív, ktoré podporujú zlepšenie 

bezpečnosti, zdravia a kvality života farmárov a poľnohospodárskych pracovníkov, a celkovo 

prispejú k prechodu EÚ k sociálnej udržateľnosti v poľnohospodárstve.   

Bioeconomy Cluster je jedným z projektových partnerov, ktorí zriadia tzv. komunitu praxe na 

národnej úrovni s cieľom zdieľať informácie, zlepšiť povedomie o bezpečnosti na farmách 

a podieľať sa na vytváraní praktických riešení pre farmárov a poľnohospodárskych pracovníkov.  

 

 

    

 

 

https://www.safehabitus.eu/
http://www.bioeconomy.sk/

