Koncepcia
odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných
činností v rezorte pôdohospodárstva
1. ÚVOD
1.1 Svetové poľnohospodárstvo
Poľnohospodárska politika prvýkrát od 70-tych rokov 20. storočia čelí vážnej
potravinovej kríze. Charakteristickým znakom je rozkolísanosť svetového trhu v zásobovaní
potravinami a prevaha dopytu nad ponukou. Pri poklese cien poľnohospodárskych komodít na
svetových trhoch je ich úroveň v hospodárskom roku 2008/2009 stále vyššia ako v rokoch
2005 a 2006. Problémy s potravinami si vyžadujú opatrenia s cieľom na zvyšujúci sa dopyt
a zlepšenie ich kvality, znižovanie nákladov a zabezpečovanie väčšej udržateľnosti. S týmto
cieľom sa očakáva revízia politík v záujme zlepšenia výrobných postupov, riadenia zásob
a regulácie svetových trhov. Celosvetová pozornosť v posledných rokoch je zameraná na
otázky alternatívnych zdrojov energie, a to rovnováhy vo výrobe biopalív v kontexte
so zásobami potrebných potravín na celosvetovej úrovni.
1.2 Poľnohospodárstvo krajín EÚ
Krajiny EÚ-27 dosiahli v roku 2008 nižší poľnohospodársky príjem na jedného
pracovníka o 3,5 %. Pokles bol v dôsledku zníženia reálnych príjmov z poľnohospodárskej
činnosti o 5,7 %. Reálny príjem v poľnohospodárstve na jedného pracovníka vzrástol v
ôsmich krajinách EÚ vrátane Slovenska a znížil sa v devätnástich.
Kým príjem starých členských krajín EÚ medziročne klesol (okrem Talianska,
Portugalska a Veľkej Británie), príjem krajín strednej a východnej Európy (okrem Poľska,
Estónska a Lotyšska) vzrástol. Najväčší nárast bol v Bulharsku (28,9 %), Rumunsku (28,4 %),
Maďarsku (18,6 %) a vo Veľkej Británii (16,5 %). Slovensko zvýšilo príjem na jedného
pracovníka o 9,7 %. Príjem najviac klesol v Dánsku (24,7 %), Estónsku (23,0 %), Belgicku
(22,6 %), Lotyšsku (19,4 %) a Poľsku (17,7 %).
Prameň: Eurostat, Statistics in focus 18/2009

2. VÝCHODISKÁ KONCEPCIE
2.1 Pôdohospodárstvo na Slovensku
Štátnym záujmom Slovenskej republiky je rozvoj produkčne výkonného
pôdohospodárstva, zabezpečujúceho celoplošné, účelné a efektívne obhospodarovanie
pôdneho fondu krajiny a dostupnosť potravín pre obyvateľstvo, ako aj zabezpečenie trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov založeného na primeranom využívaní ich
ekonomických, ekologických a sociálnych funkcií. Jeho udržateľný rozvoj ovplyvňuje kvalitu
života spoločnosti, Agropotravinárske a lesohospodárske procesy sa uskutočňujú v otvorenej
krajine, využívajú prírodné zdroje a ekosystémy a preto aktívne pôsobia na prírodu a životné
prostredie ako aj ekonomické a sociálne podmienky života na vidieku. Pôdohospodárstvo
prispieva k udržiavaniu funkčnej vidieckej infraštruktúry a osídlenia.
Produkčné systémy v poľnohospodárstve a lesníctve sú komplexné a majú dlhodobú
povahu a účinnosť, preto dosahy rozhodovania o politikách majú dlhodobú zotrvačnosť, čo
znamená že poľnohospodárske a lesnícke politiky musia byť formulované z hľadiska dlhších
časových perspektív a cieľov.
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Pôdohospodárstvo čelí novým výzvam, a to globalizácii svetovej ekonomiky, hrozbe
klimatickej zmeny, ale získava aj nové príležitosti v tvorbe novej energetickej rovnováhy
s využitím svojho potenciálu tvorby obnoviteľných zdrojov energie.
Primárna funkcia poľnohospodárstva je produkcia potravín a priemyslových surovín.
Najspoľahlivejším garantom potravinovej bezpečnosti je výkonné a medzinárodne
konkurencieschopné poľnohospodárstvo vlastnej krajiny. Pre dosiahnutie stabilnej
potravinovej bezpečnosti je potrebné zabezpečenie technologického rozvoja, primerané
hodnotové pomery medzi vstupmi a výstupmi vrátane investovaného kapitálu ako aj
fungujúca infraštruktúra tovarovej výmeny. Z toho dôvodu je potrebný rozvoj
konkurencieschopnej,
účelovo
intenzívnej
avšak
environmentálne
prijateľnej
poľnohospodárskej výroby v priaznivých pôdnych a klimatických podmienkach a rozvoj
poľnohospodárstva zameraného na extenzívnejšie a diverzifikovanejšie, výrazne ekologicky
zamerané hospodárenie so zreteľom na zaistenie udržania kultúrneho vzhľadu krajiny
a ochrany prírodných hodnôt v nepriaznivých výrobných podmienkach.
Dlhodobo udržateľné lesné hospodárenie predpokladá zabezpečiť ochranu
a zveľaďovanie lesov tak, aby plnili svoje verejnoprospešné funkcie a hospodársku funkciu
ako producenta dreva ako ekologicky čistej a obnoviteľnej suroviny.
Hospodárske politiky (vrátane Spoločnej poľnohospodárskej politiky) majú svojimi
nástrojmi zabezpečovať udržateľnosť poľnohospodárskeho a lesníckeho využitia prírodných
a iných zdrojov cestou konkurencieschopnej výroby a primeraného dôchodku populácie
využívajúcej poľnohospodársku a lesnícku aktivitu ako zdroj uspokojenia existenčných
potrieb. Znovu rozdeľovacie procesy majú zabezpečiť primeranú kompenzáciu týchto
výrobcov za produkciu netrhových komodít (nekomoditných výstupov).
Poľnohospodárstvo podstatnou mierou prispieva k udržiavaniu funkčnej sídelnej
štruktúry vidieka, udržiavaniu vidieckej infraštruktúry a osídlenia. Disponuje materiálnymi a
ľudskými zdrojmi pre počiatočné investície do diverzifikácie ekonomických aktivít na
vidieku, rozvoj podnikania v oblasti služieb, remeselnej výroby, obchodu a pod. Úspech
našich zámerov pri zmierňovaní regionálnych rozdielov priamo závisí od úspešnosti
vidieckeho rozvoja. Aktuálne analýzy ukazujú, že tam, kde prosperuje poľnohospodárstvo
tam sa rozvíja aj vidiek a celý región, tam kde ono upadá, tam upadá aj celý región.
Úlohou spracovateľského sektora, spolu s prvovýrobou, je zabezpečenie dostatočnej ponuky
hygienicky neškodných a kvalitných potravín v súlade s meniacimi sa spotrebiteľskými
požiadavkami na potraviny.
2.2 Zámery pôdohospodárstva podľa odvetví
V Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2006 – 2010 je rozvoj odvetví
pôdohospodárstva definovaný ako priorita vlády, pričom sa rozvojové zámery
poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva orientujú na:
2.2.1 Rozvoj konkurencieschopného, trvale udržateľného poľnohospodárstva,
lesného hospodárstva a potravinárstva

Prispievať k stabilite podnikateľského prostredia v rezorte pôdohospodárstva
vytváraním podmienok na plné uplatňovanie opatrení definovaných v prístupových
dokumentoch medzi SR a EÚ s cieľom maximálne využiť ekonomické nástroje a finančné
prostriedky Spoločnej poľnohospodárskej politiky a národné zdroje, vrátane opatrení štátnej
pomoci.
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Popis jednotlivých činnosti z oblasti poľnohospodárstva
Implementácia, monitorovanie a plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
právnych predpisov a predpisov EÚ, výkon štátnej správy a odborné činnosti v oblastiach :
• spoločná poľnohospodárska politika Slovenskej republiky v podmienkach EÚ pre
rastlinné a živočíšne komodity
• rastlinolekárska starostlivosť
• vinohradníctvo a vinárstvo
• registrácia odrôd pestovaných rastlín a uvádzanie množiteľského materiálu
pestovaných rastlín na trh
• registrácia hnojív, osív a sadív, prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
• výroba, uvádzanie na trh a používanie krmív
• ochrana práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat
• genofond rastlín a zvierat
• geneticky modifikované organizmy (ďalej len „GMO“)
• starostlivosť o rozvoj šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat
• veterinárna starostlivosť
• rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu
• tvorba a spracovanie registrov
• starostlivosť o hydromelioračný majetok štátu a vodu v poľnohospodárstve
• obnoviteľné zdroje energie
• verejné sklady rastlinných komodít
• využívanie a obnova poľnohospodárskej techniky
• pôdohospodárske kultúrne dedičstvo – múzejníctvo.
• tvorba štátnej stratégie politiky rozvoja vidieka.
2.2.2 Regionálne vyvážený rozvoj vidieka, využitie prírodných a ľudských zdrojov
pri rešpektovaní zásad ochrany životného prostredia a udržaní hodnôt krajiny
Prehodnotenie Plnenie úloh vyplývajúcich z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 s dôrazom na podporu konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a potravinárstva,
v súlade so všeobecnými cieľmi integrovanej hospodárskej a sociálnej politiky, podporu
nepoľnohospodárskej výroby na báze poľnohospodárskeho podnikania, služieb a
nepoľnohospodárskej ekonomiky v celej škále vidieckych aktivít - s cieľom podpory rastu
vidieckej ekonomiky a zamestnanosti, podporu rozvoja výroby nepotravinárskych
biologických a technických surovín, podporu produkcie obnoviteľných zdrojov energie.
Popis jednotlivých činnosti z oblasti rozvoja vidieka
•
•
•
•

koordinuje tvorbu štátnej stratégie politiky rozvoja vidieka
zabezpečuje implementáciu a realizáciu PRV SR 2007 – 2013 okrem operácií technickej
pomoci a implementáciu a realizáciu OP RH SR 2007 – 2013,
riadi výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o rozvoj ekologického
poľnohospodárstva
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a inými štátnymi a vedeckými orgánmi,
s medzinárodnými organizáciami, najmä s EK, OECD.
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Vykonáva štátnu správu a odborné činnosti v oblastiach:
• spoločná poľnohospodárska politika EÚ v podmienkach Slovenskej republiky
• starostlivosti o rozvoj ekologického poľnohospodárstva
• pôdohospodárske poradenstvo
• odborné a celoživotné vzdelávanie v pôdohospodárstve v intenciách platnej
• legislatívy SR a EÚ
• implementácie, monitorovania a plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných právnych predpisov a predpisov EÚ v oblasti zjednodušenia spoločnej
poľnohospodárskej politiky v slovenskom poľnohospodárstve.
Plní úlohy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riadiacej jednotky Slovenskej republiky pre EPFRV
riadiacej jednotky Slovenskej republiky pre Európsky fond pre rybné hospodárstvo
(EFRH)
príslušného a riadiaceho orgánu vo vzťahu k PPA
metodického riadenia priamych platieb a rozvoja vidieka, odvolacieho orgánu voči
rozhodnutiam PPA
vypracovanie a zverejňovanie programov podpôr EÚ v pôsobnosti sekcie,
vypracovanie výročných správ, súhrnných správ, strednodobé hodnotenia, následné
hodnotenia o pokroku dosiahnutom pri realizácii programov a Národných strategických
plánov
zriadenie monitorovacích výborov
koordinácia národnej siete rozvoja vidieka
vypracúva koncepčné, strategické a legislatívne materiály v oblasti odborného
a celoživotného vzdelávania
akreditácia a dohľad nad činnosťou PPA
určenie kritérií pre výber žiadateľov (podpôr)
podpory agrárneho rozvoja vidieka
implementácie rámca podpory
zveľaďovanie krajiny
zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
zlepšenie životného prostredia a krajiny
kvality života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva.
2.2.3 Kvalita a bezpečnosť potravín

Podpora rastu kvality potravín; zabezpečenie dôslednej kontroly kvality a zdravotnej
neškodnosti potravín integrovanou kontrolou celého potravinového reťazca; ochranu práv
spotrebiteľa a potravinovú bezpečnosť štátu.
Prijatie legislatívnych opatrení na zvýšenie ochrany spotrebiteľov a spracovateľov pred
zneužitím ekonomickej sily niektorých obchodných reťazcov.
Popis jednotlivých činnosti v oblasti potravinárstva
Vykonáva štátnu správu na úseku bezpečnosti a úradnej kontroly potravín
a konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu
• koordinuje výkon štátnej správy na úseku bezpečnosti a úradnej kontroly potravín
• koordinuje krížové plnenie v oblasti bezpečnosti a hygieny potravín
• rieši úlohy na úseku konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu
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•
•
•
•
•
•
•

vydáva súhlas na umiestňovanie na trh geneticky modifikovaných potravín
vydáva povolenia na výrobu, spracovanie a manipuláciu s liehom
vydáva osvedčenia na výrobu tabakových výrobkov
vykonáva kontaktné miesto Slovenskej republiky pre styk s Európskym úradom pre
bezpečnosť potravín
ustanovuje požiadavky a postupy na výrobu potravín, manipuláciu s nimi a ich
umiestňovanie na trh v rámci zákona o potravinách a tvorby Potravinového kódexu
Slovenskej republiky
koordinuje oblasť obchodných mechanizmov pre základné poľnohospodárske výrobky a
spracované poľnohospodárske výrobky vrátane centrálneho marketingu a propagácie
zabezpečuje vykonávanie kontrolnej činnosti v zmysle zákona o neprimeraných
podmienkach v obchodných vzťahoch, kontrolnej činnosti v zmysle zákona o cenách a
koordináciu spracovávania rezortných podkladov pri príprave proexportných opatrení
vlády SR.
2.2.4 Lesné hospodárstvo

Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva vykonáva štátnu správu na úseku
lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev,
poľovníctva a úlohy ústredného orgánu štátnej správy v oblasti spracovania dreva.
Popis jednotlivých činnosti v oblasti lesného hospodárstva
• vypracúva
programové
dokumenty
štátnej
lesníckej
politiky,
lesného
hospodárstva, poľovníctva a využitia a spracovania dreva a zabezpečuje ich realizáciu
• zabezpečuje uplatňovanie environmentálnej politiky Slovenskej republiky a Národnej
stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky v lesnom hospodárstve
a v oblasti využívania a spracovania dreva
• riadi krajské lesné úrady a obvodné lesné úrady, dozerá na výkon ich činnosti a vykonáva
aj štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi podľa § 56 ods. 3 zákona o
lesoch
• vykonáva štátny dozor v lesoch a hlavný dozor v lesoch podľa zákona o lesoch,
• dohliada na výkon ochrany voľne žijúcej zveri a na realizáciu ozdravných opatrení
v poľovníctve
• metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v krajských a obvodných lesných úradoch
• metodicky riadi a usmerňuje problematiku racionálneho využívania a spracovania dreva
• usmerňuje a vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva, poľovníctva,
usporiadania vlastníckych práv k lesným pozemkom a v oblasti využívania a spracovania
dreva
• zabezpečuje prípravu a overovanie osobitného kvalifikačného predpokladu zamestnancov
štátnej správy lesného hospodárstva, skúšky odborných spôsobilostí a školenia podľa
predpisov na úseku lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu a poľovníctva
• zabezpečuje uplatňovanie licenčného systému FLEGT
• schvaľuje ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku a koncepciu
rozvoja štátneho podniku vo svojej riadiacej pôsobnosti, resp. na návrh riaditeľa štátneho
podniku schvaľuje ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení
použiteľného zisku, schvaľuje návrhy na financovanie hmotného a nehmotného majetku
úverom, podľa zákona o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
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2.2.5 Spracovanie dreva
Na Ministerstve pôdohospodárstva SR bolo, v rámci sekcie lesného hospodárstva
a spracovania dreva, vytvorené samostatné oddelenie spracovania dreva z dôvodu, že v roku
2009 boli Ministerstvom hospodárstva SR na Ministerstvo pôdohospodárstva SR
delimitované činnosti súvisiace so spracovaním dreva.
Popis jednotlivých činnosti v oblasti spracovania dreva
• tvorba jednotnej štátnej politiky v odvetviach spracovania dreva a stanovovanie
stratégie rozvoja spracovania dreva
• spracovávanie podkladov pre rokovanie Pracovnej skupiny Rady EÚ pre
konkurencieschopnosť a rast za oblasť rozvoja spracovania dreva
• získavanie podkladov pre prípravu opatrení na ochranu domáceho trhu v súlade
s jednotnou obchodnou politikou EÚ a v súlade s členstvom vo WTO za oblasť
rozvoja spracovania dreva
• získavanie podkladov za oblasť profesijnej prípravy pre prácu v priemyselných
odvetviach spracovania dreva
• spolupráca s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) pri zabezpečovaní technickej normalizácie,
metrológie a skúšobníctva v odvetviach spracovania dreva
• skúmanie problematiky v odvetviach spracovania dreva, analýza dosahovaných
výsledkov, návrh a tvorba opatrení na riešenie aktuálnych otázok, vrátane tvorby
odvetvových koncepcií a tvorba zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov súvisiacich s podnikaním v týchto odvetviach
• spolupráca s ÚNMS SR pri tvorbe politiky kvality v odvetviach spracovania dreva,
• spolupráca so Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky, Zväzom celulózo papierenského priemyslu Slovenskej republiky, ďalšími profesijnými a záujmovými
skupinami, organizáciami v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v odvetviach
spracovania dreva.
2.2.6 Legislatíva k podpore odborného vzdelávania schválených dokumentov
v pôdohospodárstve

Východiskové materiály
•
•

•

Stratégia vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva Slovenskej republiky na roky
2007 - 2013
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
o celoživotnom
vzdelávaní bola vypracovaná a schválená na základe Rozpracovaného programového
vyhlásenia vlády SR na rok 2009. Prijatie smernice vyplývalo z potreby koordinácie
odborných vzdelávacích aktivít obsiahnutých v legislatíve rezortu pôdohospodárstva. Jej
obsah korešponduje so závermi zasadnutia Európskej rady v Lisabone v marci 2000, kde
bol stanovený pre EÚ strategický cieľ – vybudovať konkurencieschopnú a dynamickú
ekonomiku založenú na vedomostiach s väčšou sociálnou súdržnosťou a s vyššou mierou
zamestnanosti
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (ďalej aj „EPFRV“), ktorý je
súčasťou všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev. Na základe spoločného
riadenia medzi členskými štátmi a Spoločenstvom slúži na financovanie programov
rozvoja vidieka prijatých v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra
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•
•
•
•

2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka v platnom znení a s nariadením Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15.
decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady
(ES) č. 1698/2005 v platnom znení
zákon NR SR č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých
zákon NR SR č. 568 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
dohoda o spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre
dohoda o spolupráci s SPPK.
2.2.7 Zamestnanosť a jej riešenie v podmienkach rezortu pôdohospodárstva

Ministerstvo pôdohospodárstva SR má záujem o podporu a rozvoj vidieka, stabilizáciu
vidieckeho obyvateľstva predovšetkým vytváraním pracovných príležitostí priamo v danom
regióne. Snahou je podporovať aj prípravu mladých ľudí, odborníkov na úrovni
stredoškolských profesií.
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 prispieva k vytváraniu pracovných
príležitostí na vidieku priamo podporovaním investičných projektov zameraných na
rozširovanie ekonomických aktivít, ktoré vytvárajú alternatívne pracovné príležitosti
k pracovným miestam v poľnohospodárstve. Efektivita a cielenosť pomoci spočíva vo
využívaní potenciálu vidieckych oblastí. Popri rekreačných a turistických možnostiach sa
dôraz kladie aj na poskytovanie doplnkových služieb a aj predaj tradičných miestnych
výrobkov. Nepriamo program prispieva k zvyšovaniu zamestnanosti aj podporovaním
vzdelávacích aktivít a podnecovaním spolupráce verejného, súkromného a občianskeho
sektora pri formovaní dlhodobých stratégií rozvoja vlastného územia.
V súčasnom období prebieha strednodobé hodnotenie programu, ktoré poskytne
detailnejšiu analýzu dosahov na ekonomiku vidieka. Opatrenia, ktorými sa podporuje tvorba
nových pracovných príležitostí na vidieku majú viacročný charakter a z tohto dôvodu sa
očakáva prínos v podobe zvýšenia kvality života vo vidieckych oblastiach a následne
zvýšenie atraktívnosti vidieka pre mladé generácie až v nasledujúcich rokoch implementácie
jednotlivých projektov. Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 bol koncipovaný na základe
najaktuálnejších sociálno-ekonomických analýz zameraných na silné a slabé stránky
slovenského vidieka, boli identifikované príležitosti a ohrozenia. Finančná alokácia na
jednotlivé priority vychádza z týchto záverov a vzhľadom na to, že ekonomické
a demografické charakteristiky prostredia sa menia v dlhodobejšom časovom rámci,
očakávame, že zmeny v programe ako aj vo finančných alokáciách na každú prioritu sa budú
prehodnocovať na základe kvalifikovanej analýzy dosahov programu po ukončení
implementácie väčšej časti podporených projektov.
2.2.8

Zamestnanosť v poľnohospodárstve v roku 2009

Podľa Výberového zisťovania pracovných síl (ŠÚ SR) bolo v roku 2009
zamestnaných v poľnohospodárstve (poľnohospodárstvo, pestovanie plodín, chov zvierat,
zmiešané poľnohospodárstvo) celkom 65,3 tis. pracovníkov, z toho 71 % mužov a 29 % žien.
Medziročne sa počet osôb pracujúcich v poľnohospodárstve znížil o 7 tis. osôb, t. j. o 9,7 %.
Tento podielový medziročný pokles pracovných síl je od roku 2001 druhý najvyšší a bol
odrazom sťaženej ekonomickej a finančnej situácie odvetvia a v konečnom dôsledku
sprievodným dopadovým efektom ekonomickej krízy. Za posledné dva roky dochádza
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k miernemu zvyšovaniu podielu žien v poľnohospodárstve, to znamená že dochádza
k väčšiemu podielovému znižovaniu zamestnanosti mužov a miernejšiemu percentuálnemu
poklesu žien.
Vývoj počtu zamestnancov v poľnohospodárstve (v tis. osobách)
Vývoj zamestnanosti v poľnohospodárstve v tis. osôb podľa Výberového
zisťovania pracovných síl
120
115,2
110
100
90
80
70

65,3

60
rok 2000

rok 2001

rok 2002

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

rok 2008

rok 2009

Prameň: ŠÚ SR, Výberové zisťovanie pracovných síl

Pre porovnanie v roku 1989 pracovalo v poľnohospodárskej prvovýrobe cca 351 tis.
osôb. V tomto roku (1989)
pripadalo na 1 stáleho pracovníka
pracujúceho
v poľnohospodárstve 15 obyvateľov, v roku 2001 to bolo 58 a v roku 2009 už 83 obyvateľov
SR.1 Relatívna zamestnanosť na 100 ha p. p. sa znížila z 12,0 z roku 1990 na 3,3 pracovníka
v roku 2009.
Z hľadiska pracovného statusu, z celkového počtu pracovníkov v poľnohospodárstve
89,4 % tvorili zamestnanci a 10,1 % podnikatelia. Z dlhodobého hľadiska je vidieť klesajúci
podiel zamestnancov a nárast podielu podnikateľov (napr. v roku 2000 činil podiel
zamestnancov v poľnohospodárstve 96,9 % a podiel podnikateľov len 3 %). V tomto trende
však musíme zohľadniť v posledných rokoch rozšírený tlak poľnohospodárskych
zamestnávateľov (u časti svojich trvalo činných zamestnancov) na zmenu statusu na
samostatne zárobkové osoby. Dochádza ku „konverzii“ zo závislej činnosti na samostatne
zárobkovú činnosť. Tieto osoby sú formálne samostatne zárobkovo činné, ale pritom
ekonomicky závislé (svojim príjmom) na jednom klientovi. V podstate pracujú pre rovnakého
zamestnávateľa, s ktorým už ale nemajú pracovný pomer.
Podiel THP sa ale od deväťdesiatych rokov minulého storočia kontinuálne zvyšuje.
V roku 1993 tvoril podiel THP 16,2 %, v roku 2008 už bol 21,5 %. Tento stav je spôsobený
zvýšeným nárastom obchodných spoločností, kde podiel manažmentu a administratívy je
relatívne vysoký a naopak dochádza k výraznej racionalizácii u manuálnych pracovníkov.
Vývoj agrárnej zamestnanosti je tak charakteristický nielen všeobecným výrazným poklesom
zamestnanosti, ale aj podielovou zmenou profesijných kategórií pracovných síl. Pri
1

Z uvedenej hodnoty však nemôžeme zjednodušene usudzovať, že jeden pracovník v poľnohospodárstve v roku
2009 vyživoval 83 obyvateľov SR, vzhľadom k neporovnateľnej východzej situácii z hľadiska otvorenosti
ekonomiky a agrárneho trhu SR v roku 1989 a 2009.
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všeobecnom poklese manuálnych i vedúcich pracovníkov dynamika znižovania manuálnych
pracovníkov bola výrazne vyššia ako dynamika poklesu vedúcich a administratívnych
pracovníkov. Tento trend odráža prirodzenú korigujúcu reakciu na sezónne výkyvy v potrebe
práce, sústavné vytláčanie pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov, nároky na rast
produktivity práce a efektívnosť výroby, atď. a vytvára tak prirodzený tlak na racionalitu i
v tejto oblasti.
V roku 2009 opäť ubudol počet pracovníkov v nižších vekových kategóriách a naopak
sa zvýšil počet osôb v stredných a starších vekových kohortách a nedochádza k prísunu
mladších vekových kategórií. Znižovanie stavov pracovných síl a rušenie niektorých
prevádzok sa tak najviac dotkla osôb v produktívnom veku.
Veková štruktúra pracovníkov v poľnohospodárstve sa v roku 2009 udržovala na
nevyhovujúcej vysokej hladine, nedochádza k prirodzenej reprodukcii pracovných síl.
Priemerný vek v roku 2009 činil 45,7 roka (v roku 2008 bol 45,9 roka). Takmer dve tretiny
(61,4 %) všetkých pracovníkov poľnohospodárstva mali v roku 2009 viac ako 45 rokov.
Štruktúra zamestnancov z hľadiska vzdelania sa medziročne zmenila tak, že poklesli počty
pracovníkov so základným vzdelaním (o 1 tis. osôb), vyučených (o 4,3 tis. osôb)
a stredoškolsky vzdelaných pracovníkov (o 1,7 tis.). Jedinou vzdelanostnou kategóriou,
u ktoré došlo k minimálnemu medziročnému nárastu boli pracovníci s vysokoškolským
vzdelaním (o 0,1 tis. osôb). Počet vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov
v poľnohospodárstve činil v roku 2009 4,9 tis. osôb (t.j. 7,5 %) a od roku 2000 (podiel
vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov činil 4 %) sa s miernymi odchýlkami zvýšil na 7,5 %.
V sledovanom roku bol každý trinásty pracovník v poľnohospodárstve vysokoškolsky
vzdelaný. Tento počet je vzhľadom k zvyšujúcim sa nárokom na kvalitu ľudského kapitálu a
modernizáciu tohto odvetvia považujeme stále za nedostatočný.
2.2.9 Agrárna nezamestnanosť
Vývoj poľnohospodárskej nezamestnanosti na Slovensku
Ukazovateľ
Počet uchádzačov o
zamestnanie k
31.12.
(pôdohospodárstvo)
Podiel z celkového
počtu odvetvovo
identifikovaných
uchádzačov o
zamestnanie v %

2001

2002

2003

41 140

38 444

39 483

11,1

11

12,2

2005

2006 2007

2008

2009

28 109 21 462

2004

16 100 12 702

10 096

11 898

7,9

6,5

10,9

10,4

10,1

9,4

Prameň: www.upsvar.sk

V období poklesu agrárnej zamestnanosti rástla i nezamestnanosť pracovníkov s
predchádzajúcim zamestnaním v poľnohospodárstve, ktorú definujeme ako agrárnu
nezamestnanosť (t.j. segment nezamestnanej populácie, ktorý mal posledné zamestnanie
v poľnohospodárstve). Poľnohospodárstvo, po priemysle a stavebníctve sa dlhodobo stáva
jedným z hlavných dodávateľov nezamestnaných osôb do evidencie úradov práce. Podľa
údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR) bolo v roku 2009 (stav k 31.12.) z
celkového počtu 182,8 tisíc odvetvovo identifikovaných uchádzačov o zamestnanie 11,9 tisíc,
t. j. 6,5 % s posledným zamestnaním v pôdohospodárstve (poľnohospodárstvo vrátane
lesníctva). V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená pokles o 1,4 percentuálnych

9

bodov. Zvýšenie absolútneho počtu uchádzačov o zamestnanie s posledným zamestnaním
v pôdohospodárstve bolo paradoxne spojené s podielovým poklesom tohto počtu. To bolo
spôsobené tým, že nárast uchádzačov o zamestnaní z iných rezortov bol vyšší ako nárast
agrárnej nezamestnanosti. I keď podiel dlhodobo nezamestnaných (v evidencii sú dlhšie ako
jeden rok) sa opäť medziročne znížil z 58,4 % v roku 2008 na 48,1 % v roku 2009, sú tieto
hodnoty stále vysoké. Podiel dlhodobo nezamestnaných z pôdohospodárstva nad 2 roky sa
oproti minulému roku znížil o 14,8 percentuálnych bodov (v roku 2009 činil 36,6 %). Ku
koncu roka 2009 každý druhý evidovaný nezamestnaný s posledným zamestnaním
v pôdohospodárstve bol v evidencii úradov práce viac ako jeden rok a každý tretí viac ako dva
roky. V roku 2009 sa oproti minulému roku výrazne zvýšil podiel nezamestnaných do
jedného roku (o 47 %) a znížil sa podiel dlhodobej nezamestnanosti nad jeden rok (o 3 %).
Zatiaľ čo v roku 2008 v štruktúre agrárnej nezamestnanosti prevládala dlhodobá
nezamestnanosť nad jeden rok (tvorila 58 %), tak v roku 2009 už naopak prevládala
krátkodobá nezamestnanosť do jedného roka (činila 52 %). Tento trend bol spôsobený tým, že
v dôsledku ekonomickej krízy podnikateľské subjekty viac prepúšťali svojich zamestnancov,
ktorí sa následne zaevidovali na úradoch práce. To je vidno i z toho, že v roku 2009 sa
zaevidovalo na úradoch práce o 32 % viac osôb (s posledným zamestnaním
v pôdohospodárstve) ako v roku 2008. (Ročný prítok do evidencie nezamestnanosti
z pôdohospodárstva bol v roku 2008 6 360 osôb, v roku 2009 činil už 8 417 osôb).
2.2.10 Pracovné sily
Vývoj počtu zamestnancov v poľnohospodárstve (v tis. osobách)
Pracujúci v
poľnohospodárstve

Roky

Medziročná zmena v %

Rok 2008
65,8

Rok 2009

Zamestnanci

Rok 2007
69,2

58,4

-2,7

-4,9

-11,2

Podnikatelia

6,3

6,2

6,6

0

-1,6

6,5

0
75,5

0,3
72,3

0,3

0

0

0

65,3

-2,5

-4,2

-9,7

Vypom. členovia dom.
podnikateľa
Pracovníci spolu

2007/06 2008/07

2009/08

Prameň: ŠÚ SR, Výberové zisťovanie pracovných síl
Vypracoval: VÚEPP

V štruktúre pracovníkov podľa veku výrazne medziročne klesol počet pracovníkov vo
vekovej kategórii 35-54 rokov o 5,9 tis. osôb (t. j. o 12,7 %) a 20-24 rokov o 1,4 tis. osôb t. j.
o 48,3 %. Počet pracovníkov vo veku 25-99 rokov sa zvýšil o 1,9 tis. osôb (t. j. o 61 %).
Mierne sa znížil i počet pracovníkov vo veku 60 rokov a viac (v roku 2009 ich pracovalo
v poľnohospodárstve 3,1 tisíc a od roku 2002 sa ich počet zvýšil takmer 3 násobne). V roku
2009 ubudlo počet pracovníkov v nižších vekových kategóriách a naopak sa zvyšuje počet
osôb v stredných a starších vekových kohortách a nedochádza k prísunu mladších vekových
kategórií. Znižovanie stavov pracovných síl a rušenie niektorých prevádzok sa tak najviac
dotkla osôb v produktívnom veku. Veková štruktúra pracovníkov v poľnohospodárstve sa
v roku 2009 udržovala na nevyhovujúcej vysokej hladine, nedochádza k prirodzenej
reprodukcii pracovných síl. Podľa VZPS priemerný vek v roku 2009 činil 45,7 roka (v roku
2008 bol 45,9 roka). Takmer dve tretiny (61,4 %) všetkých pracovníkov poľnohospodárstva
mali v roku 2009 viac ako 45 rokov.
Štruktúra zamestnancov z hľadiska vzdelania sa (podľa VZPS) medziročne zmenila
tak, že poklesli počty pracovníkov so základným vzdelaním (o 1 tis. osôb), vyučených (o 4,3
10

tis. osôb) a stredoškolsky vzdelaných pracovníkov (o 1,7 tis.). Jedinou vzdelanostnou
kategóriou, u ktoré došlo k miernemu medziročnému nárastu boli pracovníci
s vysokoškolským vzdelaním (o 0,1 tis. osôb). Počet vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov
v poľnohospodárstve činil v roku 2009 4,9 tis. osôb (t.j. 7,5 %) a od roku 2000 (podiel
vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov činil 4 %) sa s miernymi odchýlkami zvýšil na 7,5 %.
V sledovanom roku bol každý trinásty pracovník v poľnohospodárstve vysokoškolsky
vzdelaný. Tento počet je vzhľadom k zvyšujúcim sa nárokom na kvalitu ľudského kapitálu a
modernizáciu tohto odvetvia považujeme stále za nedostatočný.
V organizáciách s počtom 20 a viac zamestnancov pracovalo v roku 2009
v poľnohospodárskej prvovýrobe (pestovanie plodín, chov zvierat) 34 444 fyzických osôb
(priemerný evidenčný počet), čo bolo o 4,1 tisíc menej ako v roku 2008. Medziročný úbytok
zamestnancov sa zvýšil zo 8,6 % v roku 2008 na 10,7 %.
V potravinárskom priemysle (výroba potravín a nápojov) v organizáciách s 20 a viac
zamestnancami došlo k miernemu poklesu priemerného evidenčného počtu zamestnancov
(fyzické osoby). Počet zamestnancov sa znížil na 32 192 (pokles o 2,6 tis. osôb t. j. o 7,5 %)
fyzických osôb.
Vývoj poľnohospodárskej nezamestnanosti na Slovensku
Ukazovateľ
Počet uchádzačov o zamestnanie k 31.12.1
Podiel z celkového počtu odvetvovo identifikovaných
uchádzačov o zamestnanie
v%

2008

2009
10 096
7,9

11 898
6,5

Vývoj poľnohospodárskej nezamestnanosti na Slovensku
Ukazovateľ
Počet
uchádzačov o
zamestnanie k
31.12.
Podiel z
celkového počtu
odvetvovo
identifikovanýc
h uchádzačov o
zamestnanie
v%

2001

2002

41 140

38 444

11,1

11

2003

2004

2005

2006

39 483 28 109 21 462 16 100

12,2

10,9

10,4

10,1

2007

2008

2009

12 702 10 096

11 898

9,4

7,9

6,5

Prameň: www.upsvar.sk , Poznámka: 1)pôdohospodárstvo
Vypracoval: VÚEPP

Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR) bolo v roku 2009
(stav k 31.12.) z celkového počtu 182,8 tisíc odvetvovo identifikovaných uchádzačov
o zamestnanie 11,9 tisíc, t. j. 6,5 % s posledným zamestnaním v pôdohospodárstve
(poľnohospodárstvo vrátane lesníctva). V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená
pokles o 1,4 p. b.. Zvýšenie absolútneho počtu uchádzačov o zamestnanie s posledným
zamestnaním v pôdohospodárstve bolo paradoxne spojené s podielovým poklesom tohto
počtu. To bolo spôsobené tým, že nárast uchádzačov o zamestnaní z iných rezortov bol vyšší
ako nárast agrárnej nezamestnanosti. I keď podiel dlhodobo nezamestnaných (v evidencii sú
dlhšie ako jeden rok) sa opäť medziročne znížil z 58,4 % v roku 2008 na 48,1 % v roku 2009,
sú tieto hodnoty stále vysoké. Podiel dlhodobo nezamestnaných z pôdohospodárstva nad 2
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roky sa oproti minulému roku znížil o 14,8 percentuálnych bodov (v roku 2009 činil 36,6 %).
Ku koncu roka 2009 každý druhý evidovaný nezamestnaný s posledným zamestnaním
v pôdohospodárstve bol v evidencii úradov práce viac ako jeden rok a každý tretí viac ako dva
roky. V roku 2009 sa oproti minulému roku výrazne zvýšil podiel uchádzačov o zamestnaní
do jedného roku (o 47 %) a znížil sa podiel dlhodobej nezamestnanosti nad jeden rok (o 3 %).
Zatiaľ čo v roku 2008 v štruktúre agrárnej nezamestnanosti prevládala dlhodobá
nezamestnanosť nad jeden rok (tvorila 58 %), tak v roku 2009 už naopak prevládala
krátkodobá nezamestnanosť do jedného roka (činila 52 %). Tento trend bol spôsobený tým, že
v dôsledku ekonomickej krízy podnikateľské subjekty viac prepúšťali svojich zamestnancov,
ktorí sa následne zaevidovali na úradoch práce. To je vidno i z toho, že v roku 2009 sa
zaevidovalo na úradoch práce o 32 % viac osôb (s posledným zamestnaním
v pôdohospodárstve) ako v roku 2008. (Ročný prítok do evidencie nezamestnanosti
z pôdohospodárstva bol v roku 2008 6 360 osôb, v roku 2009 činil už 8 417 osôb).
Vývoj evidovaného počtu zamestnancov podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania
v tis. osôb
Základné
Vyučený+ stredné bez mat.
Stredoškolské+ vyšší odborné
Vysokoškolské + bakalárske
spolu

2008
10,6
39,9
17,1
4,8
72,4

2009
9,6
35,6
15,4
4,9
65,5

2009/2008
-1
-4,3
-1,7
0,1

2009
14,7
54,4
23,5
7,5
100,0

2009/2008
0,02
-0,8
-0,1
0,9

podiel v %
2008
14,6
55,1
23,6
6,6
100,0

Základné
Vyučený+ stredné bez mat.
Stredoškolské+ vyšší odborné
Vysokoškolské+bakalárske
spolu

Status
Zamestnanci
Podnikatelia
Spolu

rok
2000
111,6
3,5
115,2

rok
2001
101,5
4,9
106,4

rok
2002
104,8
4,1
108,9

Status
Zamestnanci
Podnikatelia
Spolu

rok
2000
96,9
3,0
100,0

rok
2001
95,4
4,6
100,0

rok
2002
96,2
3,8
100,0

v tis. osôb
rok
rok
2003
2004
95,5
79,3
3,7
7,1
99,4
86,6

rok
rok
2005 2006
75,6 71,1
6,0
6,3
81,5 77,4

rok
2007
69,2
6,3
75,5

rok
2008
65,8
6,2
72,3

rok
2009
58,4
6,6
65,3

rok
rok
2005 2006
92,8 91,9
7,4
8,1
100 100

rok
2007
91,7
8,3
100

rok
2008
91,0
8,6
100

rok
2009
89,43
10,11
100

podiel v %
rok
2003
96,1
3,7
100,0

rok
2004
91,6
8,2
100,0

Priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve SR dosiahla 744,50 € (t.j. 22
429 Sk), čo bolo až o 3,0 % viac ako v roku 2008 (údaje podľa štvrťročného štatistického
výkazníctva upravené o štatistický odhad neevidovaných miezd). Reálne s ohľadom na
kúpyschopnosť obyvateľstva vzrástli mzdy o 1,4 %.
Priemerné mzdy v poľnohospodárstve sa pohybujú už dlhšie len mierne nad 70 %
úrovne miezd v národnom hospodárstve (v roku 2009 činila mzdová parita
poľnohospodárstva voči priemeru NH 73,9 %). V roku 2009 priemerná mesačná mzda
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v poľnohospodárskej prvovýrobe v organizáciách s 20 a viac zamestnancami dosiahla 597,54
€ (18 001 Sk čo je o 2,0 % viac ako v predchádzajúcom roku.
Priemerná mzda v potravinárstve (výroba potravín a nápojov) medziročne vzrástla
o 2,1 % na úroveň 707,06 € ( t.j. 21 301 Sk).
Podiel počtu zam estnancov podľa právnych foriem

1%
36%

62%
1%

Poľnohospodárske družstvá

Štátne podniky

Obchodné spoločnosti

Príspevkové organizácie

Poľnohospodárske družstvá
Štátne podniky
Obchodné spoločnosti
Príspevkové organizácie

61,8%
0,9%
36,3%
0,9%

Počty pracovníkov v odvetviach
Priemerné evidenčné počty pracovníkov
(fyzické osoby)

Odvetvie
1989 1

2004

2005

2006

2007

2008

350 956

51 019

49 607

45 545

42 562

39 206

34 444

65 049

38 268

36 610

34 972

33 746

34 805

32 192

40 696

9 382

7 716

6 724

6 581

6 491

5 640

Stavebníctvo

221 798

45 328

47 975

47 671

48 495

51 710

50 265

Priemysel spolu
Doprava, skladovanie,
pošta a telekomunikácie

727 293

416 675

418 185

419 290

432 085

437 754

383 189

158 047

102 623

100 231

98 704

100 644

105 605

94 758

9 484

31 657

31 933

31 973

32 095

33 809

32 941

47 801
2 504
079

15 651
1 231
874

14 215
1 269
904

13 731
1 259
613

13 863
1 314
367

10 450
1 339
276

4 667

Poľnohospodárstvo (RV
a ŽV)
Výroba potravín a
nápojov
Lesníctvo, ťažba dreva,
súvisiace služby

Finančné a poisť. činnosti
Výroba textílií
Spolu odvetvia ekonom.
činnosti

2009

1 273 458

Prameň : Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy, ŠÚSR
Vypracoval: VÚEPP
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3. CIELE ROZVOJA PÔDOHOSPODÁRSTVA
3.1 Zabezpečiť konkurencieschopné poľnohospodárstvo, potravinárstvo, rozvoj
životaschopného vidieka a vidieckej zamestnanosti
V záujme zachovania konkurencieschopnosti domáceho poľnohospodárstva,
uskutočnenia nevyhnutných štrukturálnych a adaptačných zmien a zabezpečenia celoplošného
poľnohospodárskeho využitia pôdneho fondu kvôli krajinotvorbe a zachovaniu životného
prostredia je potrebné dodržanie záväzku slovenskej vlády na poskytnutie národného doplatku
k priamym platbám EÚ (CNDP) vo výške 30 % priamych platieb, až do vyrovnania ich
objemu s poľnohospodármi v krajinách EÚ-15. Nesplnenie (resp. čiastočné splnenie) tejto
požiadavky by malo za následok napr. nižšiu poľnohospodársku produkciu, nižší príjem
poľnohospodárstva a stratu odvetvia, pokles zamestnanosti v poľnohospodárstve, negatívny
vplyv na rozvoj vidieckej ekonomiky, prehlbovanie sociálnych disparít na vidieku a tiež
nižšiu konkurencieschopnosť cien domácej produkcie voči farmárom z krajín EÚ, najmä voči
krajinám V-4, predovšetkým v znevýhodnených oblastiach Slovenska.
Pri hľadaní nástrojov a
postupov pre zabezpečenie konkurencieschopnosti
poľnohospodárstva bude nevyhnutné sa zaoberať aj nasledovnými okruhmi problémov:
•

•
•

vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj a zvyšovanie efektívnosti domácej
vedeckovýskumnej základne pôsobiacej v rezorte pôdohospodárstva so zámerom
zlepšovať technologickú vybavenosť a inovatívnosť poľnohospodárskej a potravinárskej
produkcie a tým i konkurencieschopnosť slovenského agrokomplexu a stabilizovať
zamestnancov vo výskume aplikovaním motivačných programov pre získanie mladých
výskumníkov.
analyzovanie nových možností zvyšovania konkurencieschopnosti, keďže politika lacnej
pracovnej sily je nielen málo a krátkodobo efektívna, ale sociálne i politicky riskantná
a neudržateľná.
zvyšovanie kompatibilnosti slovenského agrokomplexu postupným odstraňovaním
rozdielneho uplatňovania pravidiel a tým odstraňovanie diskriminácie podnikateľov
hlavne z hľadiska konkurencieschopnosti na spoločnom trhu, s následkami na
zamestnanosť, mzdový vývoj a celú sociálnu sféru.

Vidiecky rozvoj je kľúčovým nástrojom pre reštrukturalizáciu, diverzifikáciu a
inovácie vo vidieckych oblastiach; aktívna politika rozvoja vidieka napomôže usmerniť
reštrukturalizačný
proces
smerom
k vyššej
pridanej
hodnote,
flexibilnejšej
ekonomike, stabilizácii zamestnanosti a osídlenia vidieka.
Zabezpečiť konkurencieschopné poľnohospodárstvo a potravinárstva znamená
zjednocovať podmienky nových a starých členských štátov EÚ v otázkach podpornej politiky
a využívania poľnohospodárskej pôdy. Podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a
potravinárstva je medzinárodne konkurencieschopný, na spotrebiteľa orientovaný agropotravinársky sektor, vytvárajúci environmentálne udržateľný vidiecky ráz.
V Slovenskej republike, podobne ako v celej EÚ, patrí výroba potravín k nosným
odvetviam hospodárstva. Vznik národných značiek v rámci celej EÚ bol výsledkom úsilia
členských štátov na zaistenie vysokej úrovne ochrany zdravia a posilnenie dôvery
spotrebiteľa. Cieľom zabezpečenia adekvátnej propagácie slovenských výrobkov v rámci
Značky kvality je podporiť zdravý a sebavedomý vzťah k slovenským výrobkom, motivovať
slovenských výrobcov k súťaživosti a invencii pri výrobe, pomáhať predajcom zvyšovať
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atraktívnosť výrobkov pri spotrebiteľskom rozhodovaní, prispievať k rozvoju domácej
ekonomiky. V SR pretrváva dlhodobé úsilie o zaistenie vysokej spolupráce všetkých
zainteresovaných inštitúcií a trvale sa usilujú o zvyšovanie dôvery spotrebiteľa k výrobkom.
Medzi priority Slovenskej republiky v intenciách požiadaviek EÚ patrí i zabezpečenie
najvyššej úrovne ochrany zdravia a spotrebiteľa z hľadiska bezpečnosti potravín.
Kompetentné kontrolné orgány všetkých členských štátov monitorujú, kontrolujú a overujú,
či prevádzkovatelia plnia príslušné požiadavky pre bezpečnosť potravín na všetkých
stupňoch výroby, spracovania, distribúcie a predaja potravín konečnému spotrebiteľovi.
Kontrola potravín je nástrojom na presadzovanie a uplatňovanie potravinového práva
upraveného národnou ale i európskou legislatívou.
3.2 Zabezpečiť dostatočnú ponuku bezpečných a kvalitných potravín pre zdravú
výživu obyvateľstva
Základným predpokladom je rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby ako nevyhnutného
základu pre existenciu domácej produkcie bezpečných a kvalitných primárnych surovín,
krmív a potravín.
Nepriaznivá situácia v živočíšnej výrobe, kde v dôsledku vysokých nákladov na chovy
a nižších realizačných cien, ako sú výrobné náklady, sa rapídne znižujú stavy najmä
ošípaných a hovädzieho dobytka, má za následok zvýšený dovoz mäsa a ďalších živočíšnych
výrobkov, čím sa zhoršuje obchodná bilancia. V snahe zabrániť tejto situácii MP SR
pripravuje schému štátnej pomoci na podporu welfare ošípaných, kde základným cieľom je
stabilizovať chovy ošípaných a znížiť dovoz menej kvalitného mäsa zo zahraničia.
EÚ každoročne monitoruje šírenie nebezpečných nákaz vo vzťahu k stavu zdravia
zvierat a následnej ochrane spotrebiteľa. Na základe získaných poznatkov z jednotlivých
členských štátov boli v roku 2007 vydané nové nariadenia pre oblasť ochrany zdravia zvierat,
ktoré je SR povinná zabezpečovať na svojom území tak, aby bolo možné realizovať voľné
obchodovanie. ŠVPS SR na základe zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 99/2008 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti zabezpečuje ochranu a kontrolu produkcie zdravotne bezpečných
potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu, plní úlohu ochrany zdravia spotrebiteľa, ochrany
územia SR pred zavlečením nákazy, zabezpečuje ochranu zdravia zvierat pred chorobami.
3.3 Zabezpečiť zlepšenie stavu životného prostredia a poľnohospodárskej krajiny
Potrebné je riadenie a zachovávanie základných prírodných zdrojov a orientácia
technologických a inštitucionálnych zmien spôsobom zaručujúcim neustále uspokojovanie
ľudských potrieb pre súčasné a budúce generácie, zachovanie biodiverzity prostredníctvom
zavádzania šetrných poľnohospodárskych postupov k životnému prostrediu a tiež území
s vysokou prírodnou hodnotou. Dôležitou súčasťou priority je zastavenie poklesu vzácnych
stanovíšť voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov. Dôraz sa kladie aj na ekologické
poľnohospodárstvo, pretože pozitívne vplýva na zložky životného prostredia a diverzitu
krajiny. Popri zachovaní funkcií pôdy zohľadňuje aj priaznivé životné podmienky chovaných
zvierat.
Životaschopné a ekologicky udržateľné vidiecke životné prostredie, stabilizujúce
existujúcu populáciu na vidieku prostredníctvom generovania pracovných príležitostí a vyššej
životnej úrovne je podporované v rámci Programu rozvoja vidieka.
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3.4 Podpora hlavných cieľov koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky
2007 - 2013
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Plnením konkrétnych úloh v roku 2010, tak ako sú definované v materiály
Rozpracovanie úloh na realizáciu cieľov a priorít „Koncepcie...na roky 2007 - 2013“,
schválených poradou vedenia MP SR (24. mája 2008) a prijatých uznesením vlády SR
č. 663/2007
Podporou dynamického rozvoja poľnohospodárstva schopného konkurovať na
domácom a zahraničnom trhu
Podporou vývoja, výroby a inovačného využívania obnoviteľných zdrojov energie, so
zameraním na využívanie poľnohospodárskej pôdy na nepotravinové účely, s dôrazom
na produkciu biomasy, produkciu plodín na výrobu biopalív a produkciu plodín pre
textilný a automobilový priemysel (napr. ľan, konope)
Rozvojom informatizácie
Zabezpečením dostatočnej ponuky bezpečných a kvalitných potravín pre zdravú
výživu obyvateľstva
Podporou dynamického rozvoja potravinárstva schopného konkurovať na spoločnom
trhu EÚ
Podporou efektívnej a dôslednej kontroly potravín vyrobených v SR, dovezených
z EÚ a tretích krajín v záujme zabezpečenia bezpečnosti potravín v celom
potravinovom reťazci
Podporou realizácie opatrení v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013,
Zlepšením stavu životného prostredia a poľnohospodárskej krajiny
Podporou poľnohospodárstva v jeho funkciách ochrany a udržiavania prírodných
zdrojov a kultúrnych hodnôt krajiny a zachovania biodiverzity na vidieku.
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4. PROGRAMOVÉ ZMENY NA DOSIAHNUTIE CIEĽOV KONCEPCIE
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, v spolupráci s pôdohospodárskou praxou bude cielene
sledovať vývoj zamestnanosti (nezamestnanosti), mapovať potreby a požiadavky praxe
v súvislosti s vytváraním pracovných miest a potrebou uplatnenia kvalifikovaných
zamestnancov. Ciele budú zabezpečované nasledovnými činnosťami:
• pravidelne mapovať potreby trhu práce v spolupráci s profesijnými komorami, zväzmi
a združeniami pôdohospodárskeho zamerania
• naďalej spolupracovať, podľa platnej legislatívy, so strednými odbornými školami pri
skvalitňovaní výučby, spolupracovať pri zabezpečovaní odborných súťaží, prezentácii
škôl
• prihliadať na materiálnu a technickú náročnosť prípravy študentov a zohľadňovať ju
v normatívnom financovaní vzhľadom na špecifickosť odborov v školách
pôdohospodárskeho zamerania vzhľadom na ich biologický, ekologický charakter
a potravinovú bezpečnosť obyvateľstva
• na základe mapovania, zlepšiť technický stav pomôcok, zmodernizovať zastaralé
technologické zariadenia a materiálno – technické vybavenie praktickej prípravy v
stredných odborných školách (čl. 7 Štatútu Fondu rozvoja odborného vzdelávania
a prípravy)
• vytvoriť, v spolupráci so zriaďovateľmi škôl v jednotlivých regiónoch, vzdelávacie
a poradenské centrá na bezprostrednejšiu realizáciu vzdelávacích a poradenských
potrieb vyplývajúcich z aktuálnych požiadaviek pôdohospodárskej praxe, na
overovanie pripravenosti študentov pre prax, implementovanie legislatívnych zmien
a nových metodologických postupov a informácií vyplývajúcich z požiadaviek EÚ
• venovať zvýšenú pozornosť odbornej príprave pedagógov vyučujúcich v stredných
odborných školách pôdohospodárskeho zamerania zabezpečovaním ich programov
celoživotného vzdelávania formou organizovania metodických dní v študijných
a učebných odboroch
• rozšíriť účasť odborníkov (participáciou rezortov a stavovských organizácií) na
činnosti školskej inšpekcie pri posudzovaní materiálneho, technického a personálneho
vybavenia škôl, najmä pri zavádzaní nových študijných a učebných odborov do siete
škôl a školských zariadení pre zabezpečenie kvalitnej odbornej prípravy.
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5. PRACOVNÝ POSTUP
Z KONCEPCIE

NA

ZABEZPEČENIE

ZMIEN

VYPLÝVAJÚCICH

5.1 Podpora odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách
pôdohospodárskeho zamerania
Zmeny, ktoré sa uskutočnili po vstupe Slovenska do EÚ, prinášajú pre agrárny sektor
nové výzvy, vyžadujúce nové prístupy v odbornej príprave žiakov. Ministerstvo
pôdohospodárstva SR podporuje odborné vzdelávanie prípravou nových odborov, ktorých
obsahový námet korešponduje so zámermi odborného vzdelávania v EÚ, a ktoré by zaujali
predovšetkým mladých ľudí. Cieľom je poskytnúť žiakom kvalitnú praktickú prípravu, aby
boli v čo najväčšej miere uplatniteľní na trhu práce vzhľadom na to, že v súčasnosti prax
signalizuje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov so stredným odborným vzdelaním.
„EUROPEA SLOVAKIA - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo
a rozvoj vidieka“, ktorého členmi sú stredné odborné školy pôdohospodárskeho zamerania na
Slovensku, je členom medzinárodného združenia Europea International združujúce 25 krajín
EÚ. Cieľom združenia je skvalitňovanie odbornej prípravy žiakov v stredných odborných
školách pôdohospodárskeho zamerania v rámci krajín EÚ vrátane skvalitňovania odbornej
prípravy pedagógov.
V rokoch 2004 – 2007 koordinovalo združenie Europea International medzinárodný
projekt FANCAM - „Vzdelávanie v poľnohospodárstve a nové kompetencie pre polyfunkčné
poľnohospodárstvo“ z programu Leonardo da Vinci zameraný na vytvorenie nových
vzdelávacích dokumentov pre študentov stredných odborných škôl pôdohospodárskeho
zamerania. Do programu bolo zapojených 8 krajín združených v Europea International:
Belgicko - koordinátor, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Estónsko, Slovensko, Maďarsko
a Holandsko.
Cieľ projektu
• vytvorenie nových vzdelávacích dokumentov pre študentov stredných odborných škôl
pôdohospodárskeho zamerania
• príprava spoločného obsahu odborného vzdelávania
• zjednocovanie metodiky prípravy odborných dokumentov rámci 8 krajín EÚ zapojených
do projektu
• získanie nových odborných vedomostí a zručností pre študentov stredných odborných škôl
pôdohospodárskeho zamerania v rámci krajín EÚ
• možnosť vytvorenia novej profesie.
Počas rokov 2004 – 2007 bola uvedenou pracovnou skupinou vypracovaná metodika
pre 17 medzinárodných odborných dokumentov, ktorých obsah je podkladom pre
vypracovanie študijných dokumentov pre stredné odborné školy pôdohospodárskeho
zamerania s možnosťou implementácie do praxe podľa podmienok každej krajiny
s podmienkou zachovania obsahového zamerania a metodiky projektu.
Na Slovensku, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR, boli vypracované a do
praxe od 1. 9. 2009 implementované dva základné pedagogické dokumenty:
Kontrolór potravín
Cieľ projektu bol zadefinovaný odbornou pracovnou skupinou z odborníkov z
Belgicka, Talianska a Slovenska. Jeho zámerom bola príprava odborníkov, ktorí sú, okrem
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iného schopní, sledovať postupy pracovných činností pri skladovaní, distribúcii potravín,
potravinových výrobkov, ich aplikácii podľa platnej legislatívy, preveriť, či potravinový
produkt vyhovuje hygienickým normám, či neobsahuje prítomnosť húb, baktérií, určiť
parametre, ktoré majú zabezpečiť najlepšiu kvalitu uchovania a ochrany produktov (teplota,
vlhkosť, vetranie..), preveriť dodržiavanie parametrov a splnenie podmienok, zabezpečiť
dodržiavanie ochrany a uchovania produktov, dodržanie hygienických požiadaviek na
prepravu produktov, skúmať nedodržiavanie pravidiel.
Cieľom bolo tiež doplniť nedostatok pracovníkov hygieny na strednom stupni
vzdelania, ktorí sú potrební z dôvodu absencie pracovníkov potrebných kontrolovať
a upozorňovať na nedostatky v oblasti dodržiavania hygienických noriem pri manipulácii s
potravinami. Zároveň je absolvent odboru pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
Odborným garantom projektu je Ing. Viera Žatkovičová zo Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania.
Bioenergetika
Cieľ projektu bol zadefinovaný odbornou pracovnou skupinou z odborníkov z 5
krajín EÚ: Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Estónsko, Slovensko.
Hlavným cieľom je realizácia činností spojených s uskutočňovaním chemických dejov
v biologickom procese pri výrobe bioenergie s dôrazom na dopad na životné prostredie,
spôsoby získania biomasy na výrobu bioenergie a možnosti získania energie z obnoviteľných
zdrojov. Cieľom študijného odboru je tiež poskytnúť žiakovi počas štúdia prehľad o druhoch
energie, o využívaní rôznych zdrojov energie a spôsoboch získania biomasy na výrobu
bioenergie, umožniť získať vedomosti z oblasti vplyvu bioenergie na národné hospodárstvo.
Oboznámiť žiaka so základnými pojmami, ktoré sa týkajú energie všeobecne, s pojmom
biomasa a perspektívou jej využitia, získať prehľad o využívaní klasických zdrojov energie
v národnom hospodárstve, o možnosti získania energie z obnoviteľných zdrojov a jej
efektívnom využívaní v praxi. Zároveň je absolvent odboru pripravený pokračovať v štúdiu
na vysokej škole.
Slovenská republika pripravila tento projekt vo dvoch alternatívach. V prvej
alternatíve je zameranie na bioenergie z oblasti lesníctva a druhej alternatíve je zameranie
na oblasť poľnohospodárstva. Obsah projektu v oboch alternatívach korešponduje
s obsahovými návrhmi medzinárodných expertov.
Agrolesníctvo
Tretí projekt Agrolesníctvo v koordinácii Ministerstva pôdohospodárstva SR bol
predložený na Ministerstvo školstva SR s požiadavkou jeho zaradenia do siete od 1.9.2010.
Obsah projektu bol zadefinovaný odbornou pracovnou skupinou z odborníkov zo 4 krajín
EÚ: Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Estónsko.
Obsahové zameranie projektu vzniklo aj na základe skutočnosti, že európska
legislatíva rozdeľuje využitie pôdy do dvoch kategórií: poľnohospodárska pôda a lesná pôda.
Agrolesnícke systémy sú systémy, ktoré na jednom kuse pôdy spájajú krátkodobé
poľnohospodárske činnosti (živočíšnu alebo rastlinnú výrobu) s dlhodobými lesníckymi
aktivitami (produkciou dreva alebo na rekreačnými účelmi). K agrolesníctvu patrí široký
okruh výrobných systémov založených na viacnásobnom využití pôdy, čím sa dosahuje
vzájomne prospešné využitie produktov z oblasti poľnohospodárstva aj lesníctva.
Vidiecke oblasti ponúkajú prírodné dedičstvo a regionálne špecifiká. Schopnosť
miestneho odvetvia agroturistiky využívať tieto zaujímavosti trvalo udržateľným spôsobom a
poskytovať turistovi vysoko kvalitné služby je však často obmedzená nízkou kvalitou
poskytovaných služieb alebo nevhodným využívaním možností, ktoré poskytuje príroda.
Čoraz viac ľudí si objednáva produkty a služby súvisiace s oddychom, cestovaním,
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ubytovaním a voľnočasovými aktivitami on-line, podobne obline si vyhľadávajú informácie.
Menšie podniky ponúkajúce služby vidieckej turistiky sú v nevýhode, pretože im často chýba
odborná príprava v marketingu a nízke percento využívania regionálneho bohatstva
ponúkaného prírodou.
Cieľ študijného odboru je zameraný aj na oblasť pestovania a využívania lesných
porastov v agrolesníctve, chovu hospodárskych zvierat vrátane chovu a ošetrovania včiel,
pestovania poľnohospodárskych plodín, využívania mechanizačných prostriedkov pri
pestovaní lesa a poľnohospodárskych plodín, uplatňovania zásad ochrany životného
prostredia pri pestovaní a využívaní lesných plodín a porastov, obchodovania s vyťaženými
lesnými hmotami, skvalitňovania svojej odbornej úrovne, vytvárania podmienok ochrany
porastov pred pôsobením škodlivých činiteľov, podmienok obnoviteľnosti lesa vrátane
pestovania sadeníc, starostlivosti o lesné porasty, ťažby dreva a zberu poľnohospodárskych
plodín, pozná spôsoby ich skladovania obchodovania s nimi, chovu zvierat, zabezpečovanie
štandardných hygienických a zdravotných podmienok, zabezpečovanie kvalitných krmív pre
chované zvieratá, reprodukčné podmienky hospodárskych zvierat, organizovanie zberových
prác v súlade s právnymi predpismi pri manipulácii a uskladňovaní poľnohospodárskych
produktov, organizovania aktivít produkčnej agrolesníckej firmy, využitie aktivít v
agroturistike, zabezpečovanie administratívneho, ekonomického a finančného riadenia firmy,
územnej spolupráce v oblasti sociálnej, kultúrnej, profesionálnej a ekonomickej štruktúry.
5.2 Vzdelávanie v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a možnosti čerpania
finančných prostriedkov z európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoja
vidieka
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (PRV) bol schválený Európskou komisiou
dňa 4. decembra 2007. Komisia skonštatovala, že program je harmonicky vyvážený a pokrýva
rovnomerne celé územie SR. Hlavný dôraz sa v programe, kladie na podporu investícií do
poľnohospodárskej prvovýroby a spracovateľského priemyslu, podporu životného prostredia
vidieka, podporu znevýhodnených oblastí vidieka a zároveň aj na vytváranie pracovných
príležitostí na vidieku.
V nadväznosti na hlavné ciele, Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 sa realizuje
prostredníctvom 4 osí:
Os 1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Os 2 - Zlepšenie životného prostredia a krajiny
Os 3 - Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
Os 4 - Realizácia prístupu Leader.
V PRV v osi 1 je zakotvená priorita - prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie
odborného prehľadu v oblasti agropotravinárstva a lesníctva. Opatrenie 1.6 s názvom
Odborné vzdelávanie a informačné aktivity podporuje rámec vzdelávacích a informačných
aktivít a šíri poznatky pre všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom
hospodárstve.
Os 3 – podporuje rozvoj životaschopného vidieka a vidieckej zamestnanosti, ktorý
závisí od naštartovania ľudského potenciálu, rýchlejšieho a dokonalejšieho prístupu
k aktuálnym informáciám a od doplnenia si kvalifikácie a vzdelania obyvateľstva. Odráža sa
v opatrení 3.3 s názvom Vzdelávanie a informovanie.
Pretrvávajúcou prekážkou rastu a rozvoja je pre niektoré vidiecke lokality
zabezpečenie dostatočne vzdelanej, kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá bude schopná
pracovať s novými technológiami, metódami a poznatkami vedy, informáciami o najnovších
trendoch v relevantných odboroch a vývoji na trhoch. Disparity v rozložení populácie
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s vysokoškolským vzdelaním a všeobecne nižšia úroveň kvalifikácie vidieckych pracovníkov
sú výrazným limitom v podpore podnikania vo vidieckych regiónoch. To, že kvalitný ľudský
potenciál (populačne, vzdelanostne) je ešte stále sústredený najmä vo väčších mestách, brzdí
naštartovanie rozvojových trendov na vidieku, čo vytvára značne odlišné východiskové
podmienky i rozvojové predpoklady vidieka a mesta.
Poľnohospodárstvo podstatnou mierou prispieva k udržiavaniu funkčnej vidieckej
infraštruktúry a osídlenia. Disponuje však nepostačujúcimi materiálnymi a ľudskými zdrojmi
pre počiatočné investície do diverzifikácie ekonomických aktivít na vidieku, rozvoja
podnikania v oblasti služieb, remeselnej výroby, obchodu a vidieckeho cestovného ruchu.
Pôdohospodárstvo je spolutvorcom prostredia pre rekreáciu vidieckeho aj mestského
obyvateľstva, ktoré využíva odvetvie komerčného cestovného ruchu vo vidieckom priestore.
Prostredníctvom diverzifikácie do nepoľnohospodárskych činností, podpory
cestovného ruchu môže byť zvrátený negatívny trend ekonomického a sociálneho úpadku a
vysídľovania, ktorému čelia mnohé vidiecke oblasti tak v Európe, ako i na Slovensku.
Úspešná implementácia vzdelávacích aktivít vyžaduje silné motivačné stratégie v tradičných a
nových zručnostiach pre ekonomických aktérov vo vidieckych oblastiach.
Rozvoj vzdelávacích aktivít a kvalifikácie vidieckeho obyvateľstva vytvára
predpoklad pre rozvojové investície vo vidieckych regiónoch a diverzifikáciu vidieckej
ekonomiky do všetkých oblastí. Multifunkčné vzdelávanie a informovanie subjektov pôsobí
komplementárne s ekonomickým rastom, zlepšením sociálnych podmienok a kvality života
obyvateľov vidieckych oblastí.
Cieľom podpory sú vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie,
inovácie vedomostí, zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa
EPFRV. Oprávnené sú všetky vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľmi
opatrenia a to všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v súlade s cieľmi
opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ. Vzdelávacie aktivity určené pre
podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce, mestá a ich združenia a občianske
združenia) – tematicky zamerané najmä na: ekonomiku podnikateľského subjektu (napr.
legislatíva, riadenie ekonomicky životaschopného podniku, podnikateľský plán, diverzifikácia
činností, spolupráca a rozvoj podnikov); zavádzanie nových metód a nástrojov práce a
riadenia vo vidieckom priestore; manažment kvality; inovácie vo vidieckych oblastiach,
zavádzanie informačných technológií, internetizáciu; ochranu životného prostredia
(environmentálne vhodné technológie, alternatívne zdroje energie, separovaný zber,
využívanie biomasy, ochrana, tvorba a manažment krajiny, cieľová kvalita vidieckej krajiny a
pod.); obnovu a rozvoj vidieka; prístup Leader. Ďalej sú oprávnené všetky nasledovné formy
informačných aktivít ako tvorba nových vzdelávacích programov; tvorba analýz vzdelávacích
potrieb; krátkodobé kurzy, školenia , tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností;
konferencie a semináre; televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity, besedy,
talk show); výmenné informačné stáže a návštevy; putovné aktivity k cieľovým skupinám;
ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, trvalý informačný a
poradenský servis zameraný na celoživotné vzdelávanie.
Aj stredné odborné školy, prostredníctvom svojich občianskych združení alebo
neziskových organizácií môžu čerpať financie fondu a vzdelávať špecifickú cieľovú skupinu
dospelých určených kritériami v opatrení. Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie,
pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania a v predmete svojej činnosti majú
vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít (štátne, príspevkové,
rozpočtové, verejno-právne, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia,
profesijné komory – pôsobiace minimálne 12 mesiacov pred podaním žiadosti, štátne
podniky).

21

Neoprávnené projekty sú vzdelávacie projekty, ktoré sú organizované v rámci
existujúceho školského systému na úrovni stredných, vyšších a vysokých škôl (vrátane
špecializačného a kvalifikačného štúdia).
5.3 ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

VIDIECKEJ MLÁDEŽE

5.3.1 Program školské mlieko
Možno konštatovať, že spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku je veľmi
nízka. Od roku 1989 klesla ich spotreba z 220 kg na osobu a rok na súčasnú úroveň 152 kg,
pričom odporúčaná ročná spotreba podľa odborníkov na výživu je 220 kg. V poslednom čase
sa zaznamenáva mierny nárast spotreby kyslomliečnych výrobkov, syrov a smotany. S touto
nízkou spotrebou mlieka sa Slovensko zaraďuje na posledné priečky v Európe.
Stravovacie návyky sa vyvíjajú už v mladom veku a ktoré sú často rozhodujúcimi
faktormi ovplyvňujúce ľudské zdravie po celý život. Tieto návyky u detí ovplyvňujú nielen
rodičia, ale aj samotná škola. Preto cieľom európskeho programu „Školské mlieko“ je
podpora zdravia detí. Aby realizácia tohto programu bola plošná a mala masový charakter,
najvhodnejšia realizácia je prostredníctvom školských zariadení. Takýmto spôsobom sa
zabezpečí osvojenie si zdravých stravovacích návykov malých detí, žiakov základných škôl,
ako aj študentov stredných škôl. Poskytovanie zdravých potravín, ku ktorým patrí aj mlieko a
mliečne výrobky, mladým ľuďom na školách je pozitívnym a nevyhnutným krokom v rámci
súčasného boja proti detskej obezite v Európe.
Finančné prostriedky na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov žiakom v školských
zariadeniach poskytuje Európska únia a Slovenská republika zo štátneho rozpočtu.
V roku 2004, keď Slovensko vstúpilo do Európskej únie, sa začal realizovať aj
program „Školské mlieko“. Vtedy sa do programu mohli zapojiť materské a základné školy
a deti si mohli kupovať len mlieko a neochutené mliečne výrobky. V tom čase sa do tohto
programu zapojilo približne 100 škôl.
S cieľom zvýšenia spotreby mlieka a zatraktívnenia tohto programu sa od školského
roku 2008/2009 poskytuje mlieko a mliečne výrobky aj na stredné školy. Program ponúka
stredným školám rovnaký prístup ako v prípade základných a materských škôl. Došlo aj
k rozšíreniu sortimentu výrobkov o ochutené kyslomliečne výrobky, ktoré deti viac obľubujú.
O zvyšovaní úspešnosti programu Školské mlieko svedčí aj to, že v minulom školskom roku
počet zapojených škôl stúpol až na 1 239.
Každoročne sa zvyšuje aj objem prostriedkov vynaložených na realizáciu tohto
programu. V školskom roku 2004/2005 sa distribuovalo 141 tisíc kg mliečnych výrobkov
s finančnou podporou 59 tisíc eur (prostriedky EÚ aj SR). V školskom roku 2008/2009 sa
poskytlo 2 003 tisíc kg výrobkov s podporou 1 277 tisíc EUR.
Prehľad čerpania finančných prostriedkov cez program od roku 2004
Počet
finančné prostriedky v EUR
zapojených zo štátneho
školský rok množstvo v tis. kg
škôl cca
rozpočtu
z EÚ

spolu

2004/2005

141

100

26 977

32 407

59 384

2005/2006

1 137

650

266 398

259 716

526 114

2006/2007

1 343

820

286 523

252 178

538 701

2007/2008

1 877

1004

612 640

365 166

977 807

2008/2009

2 003

1239

914 301

363 571

1 277 872
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Cieľová skupina
Konečnými príjemcami podpory sú malé deti, žiaci a študenti týchto kategórií predškolských
a školských zariadení:
- materské školy a iné predškolské zariadenia,
- základné školy,
- stredné školy.
Táto podpora sa poskytuje v predškolských zariadeniach počas ich prevádzky a žiakom
základných a stredných škôl počas školského vyučovania. Denná dávka na dieťa, žiaka alebo
študenta je 0,25 l mlieka alebo mliečneho výrobku.
Aktivity
Svetový deň školského mlieka sa traduje od roku 2000 a odvtedy si ho pripomíname
každý rok, a to poslednú septembrovú stredu. Do povedomia sa dostal aj v našich základných
školách.
V októbri 2008 pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR súťaž o najkrajší plagát
v rámci propagácie školského mlieka. Do súťaže bolo zaslaných až 88 plagátov. Ocenené boli
prvé tri miesta. Výhercovia súťaže sa mohli zúčastniť na exkurzii na poľnohospodárskej
farme. Výlety sa uskutočnili v máji a júni tohto roku.
Od 1. novembra 2009 prebieha súťaž o logo programu „Školské mlieko“. Do súťaže sa
mohli zapojiť všetci žiaci základných a stredných škôl. Cena pre víťaza bude výlet na
poľnohospodársku farmu, aby víťaz a jeho spolužiaci mohli prežiť skutočný deň života na
farme.
5.3.2 Program „Školské ovocie“ - podpora spotreby ovocia a zeleniny, spracovaného
ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách
Program vznikol s podporou EÚ, keďže práve s nadváhou má momentálne problém asi
22 miliónov detí v celej únii. Hlavným cieľom programu je zmena stravovacích návykov detí.
Ide o zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny, prevenciu proti obezite, ako aj podporu
domácej produkcie.
Školské ovocie sa distribuuje do škôl, ktoré sa zapoja do programu formou desiaty.
Program podpory dodávok ovocia a zeleniny do škôl sa realizuje na celom území SR, pričom
prihlasovanie škôl je na dobrovoľnom základe.
Cieľovou skupinou sú deti vo veku 3 – 15 rokov. Realizácia programu dodávok je
podľa Národnej stratégie SR pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov
v školách naplánovaná na obdobie troch školských rokov, a to v rozpätí rokov 2009 – 2012.
Dodávky sú zabezpečované v rámci celého školského roka, so zohľadnením sezónnosti
a dostupnosti domácej produkcie. Každá škola, ktorá sa zapojí do programu, by mala
poskytnúť žiakom najmenej jedenkrát týždenne čerstvé ovocie alebo zeleninu formou desiaty.
Žiak by mal súčasne dostať informácie o obsahu vitamínov, minerálnych látok
a o konkrétnom priaznivom pôsobení na ľudský organizmus. Deti aj žiaci sa môžu tešiť na
čerstvé ovocie ako jablká, hrušky, broskyne, marhule, slivky, čerešne. Zo zeleniny na papriku,
rajčiak, reďkovku, mrkvu. Taktiež sa podávajú deťom zeleninovo - ovocné šťavy bez
prídavku cukru - šťava jablková, mrkvová a mrkvovo - jablková v rámci pitného režimu.
Do projektu je ku dnešnúmu dňu zapojených 99 materských a základných škôl, ktoré
podávajú ovocie a zeleninu 187 123 deťom.
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6. ZÁVER
Zmeny, ktoré sa uskutočnili v rezorte pôdohospodárstva po vstupe Slovenska do EÚ,
prinášajú pre agrárny sektor nové výzvy, vyžadujú nové prístupy predovšetkým v odbornej
príprave mladých ľudí pre prax. Pre zachovanie odbornosti pôdohospodárskej výroby
a podporu rozvoja vidieka je vplyv rezortu pôdohospodárstva v systéme odborného
vzdelávania na celoslovenskej úrovni nezastupiteľný.
Je potrebné, aby do procesu reformy odborného školstva boli zapojení všetci
kompetentní partneri, odborníci z praxe, pedagógovia, žiaci, rodičovská verejnosť, podniková
a zamestnávateľská sféra.
Úspešne riešenie odbornej prípravy, ktoré je základom pre kvalifikovanú pracovnú
silu si vyžaduje komplexné riešenie a spoluprácu tak verejného, ako aj súkromného sektora.
Rezort pôdohospodárstva bude i naďalej spolupracovať, v zmysle platnej legislatívy – § 17
ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona
NR SR č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, so zainteresovanými subjektmi pri riešení systémových otázok
týkajúcich sa prípravy v stredných odborných školách pôdohospodárskeho zamerania.
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