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Kam kráčaš, slovenský agrokomplex?
Pred rokom 1990 pracova-
lo v slovenskom agrokom-
plexe viac ako 360-tisíc 
pracovníkov, v súčasnosti 
ich je okolo 55-tisíc. Naj-
dôležitejším partnerom 
miestnej územnej samo-
správy na vidieku boli 
jednotné roľnícke druž-
stva a štátne majetky, 
ktoré vytvárali pracovné 
príležitosti. Starali sa o ži-
votné podmienky vidiec-
keho obyvateľstva, ale 
najmä podporovali rozvoj 
občianskej a technickej 
vybavenosti obcí a infraš-
truktúry vidieka.

MODRA. Cieľom se‑
minára, ktorý pod názvom 
Programy slovenského vi‑
dieka, trendy ďalšieho vývo‑
ja v  agrárnom rezorte a  na 
vidieku: Kam kráčaš, ag‑
rokomplex?, ktorý v  dňoch 
16.  a  17. mája 2017 zorga‑
nizoval v  Modre Sloven‑
ský zväz vidieckej turistiky 
a  agroturistiky (SZVTA) 
v  spolupráci s  Neziskovou 
organizáciou rozvoja vidiec‑
kej turistiky (NORVT), bolo 
predstaviť účastníkom sú‑
časné premeny slovenského 
vidieka, najmä prínosy vi‑
dieckeho cestovného ruchu 
a  agroturistiky, k  rozvoju 
obcí.

Na seminári sa tiež analy‑
zovali aktuálne problémy vý‑
robcov slovenských potravín 
a  podmienky ich umiestne‑
nia na trhu prostredníctvom 
obchodných reťazcov.

Analýzy a porovnania

Účastníci sa oboznámili 
s  výsledkami strednodobej 
analýzy vývoja poľnohos‑
podárstva na Slovensku 
v porovnaní s vývojom v os‑
tatných krajinách V4 a v Ra‑
kúsku, a  tiež s  pohľadmi na 
efektívnosť hospodárenia 
rodinných hospodárstiev 
a  veľkovýrobných podnika‑
teľských foriem.

Ťažisko seminára tvorili 
príspevky, v  ktorých sa pre‑
zentovali poznatky a  skúse‑
nosti z  rozvoja vidieckych 
obcí a  riešenia sociálnych 
problémov obyvateľov vi‑
dieka, spojených napríklad 
s dochádzkou do práce a s jej 
vplyvom na rodinný život.

Účastníci seminára sa 
oboznámili s  realizáciou 
Programu rozvoja vidieka 

SR na roky 2014 – 2020 
a získali poznatky o možnos‑
tiach čerpania podporných 
finančných prostriedkov 
z  Európskych štrukturál‑
nych a  investičných fondov 
v  programovom období na 
roky 2014  – 2020 so zame‑
raním na realizáciu úspeš‑
ných projektov obnovy vi‑
dieka a  agrokomplexu na 
Slovensku.

Na seminári sa zúčastnili 
starostovia, agropodnikate‑
lia, pedagógovia, zástupco‑
via neziskového sektora ako 
aj významné osobnosti slo‑
venského poľnohospodár‑
stva a  vidieckeho priestoru 
na Slovensku.

Vystúpeniami a  v  diskus‑
ných príspevkoch poukázali 
na potrebu spolupráce ve‑
rejného sektora, neziskové‑
ho sektora a  podnikateľov 
pri zlepšovaní životných 
podmienok a  zamestnanos‑
ti obyvateľov slovenského 
vidieka.

Odborný garant seminá‑
ra, doc. Ing. Gejza Blaas, 
CSc., zhodnotil minulosť, 
súčasnosť a  budúcnosť 
slovenského poľnohospo‑
dárstva, a  porovnal ho s  vý‑
vojom v  krajinách V4. Kon‑
štatoval, že po vstupe do EÚ 
malo poľnohospodárstvo 
týchto krajín v mnohom po‑
dobný vývoj, avšak Sloven‑
sko výrazne zaostáva v  pro‑
duktivite sektora.

Na toto vystúpenie nad‑
viazala Ing. Jarmila Hal‑
gašová, riaditeľka Potravi‑
nárskej komory Slovenska, 
ktorá sa zamerala na aktuál‑

ne problémy výroby a preda‑
ja slovenských potravín a ich 
umiestňovanie v  obchod‑
ných reťazcoch.

Ochrana pôdy-živiteľky

Inžinier Ladislav Lysák, 
DrSc., predseda Nezávislé‑
ho združenia ekonómov Slo‑
venska, prezentoval závery 
z  kolokvia odborníkov v  ag‑
rárnom rezorte, ktoré bolo 
venované aktuálnym prob‑
lémom, a  zdôraznil najmä 
potrebu chrániť pôdu pred 
špekulantmi, developermi, 
a  pred jej predajom zahra‑
ničným podnikateľom.

PhDr. Stanislav Buchta, 
CSc., prezentoval poznat‑
ky, zamerané na preme‑
ny slovenského vidieka za 
uplynulé štvrťstoročie na 
Slovensku.

Viac ako 40 účastníkov 
seminára si pozorne vypo‑
čulo vystúpenie Ing. Jany 
Juhászovej z MP RV SR o re‑
alizácii Programu rozvoja 
vidieka SR na roky 2014  – 
2020. Účastníkov seminára 
informovala o  vyhlásených 
aj o pripravovaných výzvach.

Tieto informácie do‑
plnila Ing. Lucia Šiflová 
z Informačno ‑poradenského 
centra Trenčianskeho sa‑
mosprávneho kraja. Sta‑
rostovia obcí a  podnikatelia 
pripomenuli potrebu zníže‑
nia administratívnej nároč‑
nosti podávania projektov 
a väčšej transparentnosti ich 
schvaľovania.

O  konkrétnych skúse‑
nostiach vo vidieckom roz‑

voji hovorila Mgr. Zuzana 
Nebusová, starostka obce 
Spišské Tomášovce, držiteľ‑
ka štátneho vyznamenania 
Rad Ľudovíta Štúra III. trie‑
dy za mimoriadne zásluhy 
a  rozvoj v  oblasti územnej 
samosprávy.

Skúsenosti vo vidieckej 
turistike a  v  agroturistike 
na Slovensku pri hospodár‑
skom a  sociálnom rozvoji 
obcí prezentovali Ing. Juraj 
Kerekeš, osobnosť cestov‑
ného ruchu SR, a Ing. Fran‑
tišek Mach, CSc., čestný 
predseda SZVTA. Ich vy‑
stúpenie svojimi skúsenos‑
ťami z praxe vhodne doplnil 
Ing. Vojtech Tĺčik, PhD., 
z Podkylavy.

O  pracovnej mobilite na 
slovenskom vidieku hovori‑
la Ing. Mária Behanovská, 
predsedníčka Vidieckeho 
parlamentu SR.

Ako byť úspešný 
v podnikaní?

V rámci seminára sa usku‑
točnila i  panelová diskusia 
na tému Ako byť úspešný 
v  súčasnom podnikaní na 
slovenskom vidieku? Mode‑
rátorom tejto diskusie bol 
bývalý minister pôdohos‑
podárstva SR Ing. Vladimír 
Chovan.

V  panelovej diskusii vy‑
stúpili držitelia štátnych 
vyznamenaní, udelených 
prezidentom Slovenskej re‑
publiky, agropodnikatelia 
ocenení v TOP AGRO, peda‑
gogickí a vedeckí pracovníci 
z  agrárneho i  z  lesníckeho 
odvetvia, zástupcovia riadia‑
cich inštitúcií, zameraných 
na potravinárstvo a  obchod 
ako aj ľudia, ktorí sa zaslú‑
žili o  rozvoj slovenského 
poľnohospodárstva.

Inžinier Jaroslav Janko‑
vič, CSc., z  Národného les‑
níckeho centra predniesol 
prednášku na tému Agroles‑
níctvo a  jeho potenciál pre 
skvalitnenie agrárnej pro‑
dukcie a rozvoj vidieka.

O  problémoch rozvoja 
malokarpatského regiónu 
referoval Ing. PhDr. Mgr. 
Radoslav Mičúnek, PhD., 
starosta obce Píla a  pred‑
seda ZMO Malokarpatské‑
ho regiónu. Na príkladoch 
úspešných podnikateľov 
a  starostov na slovenskom 

vidieku boli prezentované 
a  dokumentované možnosti 
využitia ekonomického, prí‑
rodného a  ľudského poten‑
ciálu v  ďalšom efektívnom 
rozvoji slovenského vidieka. 
O  skúsenostiach z  podni‑
kania vo vinohradníctve 
a  o  optimálnej veľkosti poľ‑
nohospodárskych podnikov 
hovoril PhDr. Eduard Šebo. 
Diskusiu o  budúcnosti ag‑
rárneho rezortu obohatil 
Ing. Viktor Meszáros.

Spomienka na výraznú 
osobnosť

Účastníci seminára si pri‑
pomenuli i  významnú osob‑
nosť, Ing. Jána Janovica, 
CSc., bývalého ministra poľ‑
nohospodárstva, vedca, orga‑
nizátora a  autora publikácie 
Kam kráčaš, agrokomplex?

Inžinier Ján Janovic bol 
ministrom poľnohospodár‑
stva na Slovensku v  rokoch 
1969 – 1986, teda v období, 
kedy Slovensko dosiahlo 
sebestačnosť v  potravinách 
a  patrilo k  technologicky 
najvyspelejším poľnohos‑
podárskym producentom 
v Európe.

Osobnosť Jána Janovi‑
ca priblížil jeho niekdajší 

spolupracovník, Ing. Peter 
Baco, PhD., ktorý bol svoj‑
ho času takisto ministrom 
pôdohospodárstva a  neskôr 
aj poslancom Európskeho 
parlamentu.

Mottom Jána Janovica 
bolo: Kde nie je vyspelý vi‑
diek, tam nie je ani vyspelý 
štát, čo vo svojich vystú‑
peniach zdôraznili viacerí 
účastníci seminára, medzi 
nimi i  Ing. Zoltán Černák, 
Ing. Štefan Stančík, PhD., 
a ďalší.

Organizátori pripravili 
pre účastníkov seminára ex‑
kurziu do vybraných firiem 
a  inštitúcií v  Modre, ktorá 
sa pýši prívlastkom Hlavné 
mesto vína. Účastníci se‑
minára navštívili napríklad 
ELESKO WINE PARK, 
Hotel MAJOLIKA, Múzeum 
Ľ.  Štúra či Galériu Ignáca 
Bizmayera v Modre.

Modranskí vinári zo spol‑
ku VINCÚR pripravili pre 
hostí ochutnávku regionál‑
nych produktov a  ocene‑
ných malokarpatských vín. 
Hostitelia z  penziónu HAR‑
MÓNIA predstavili hosťom 
biozáhradku ako aj špor‑

tový a  ukážkový parkový 
prírodný areál so slnečnými 
kolektormi.

Mgr. Katarína Bencová 
z  Turistickej informačnej 
kancelárie v Modre informo‑
vala prítomných o  realizo‑
vaných projektoch v  tomto 
meste.

Pripravili aj odporúčania

Účastníci seminára od‑
porúčajú štátnym orgánom, 
predstaviteľom miestnych 
územných samospráv a  mi‑
movládnym neziskovým 
organizáciám venovať zvý‑
šenú pozornosť rozvoju poľ‑
nohospodárstva a  vidieka 
formou aktívneho dialógu, 
spájania a investovania.

Upozorňujú na potrebu 
vytvárania stimulov pre mla‑
dých ľudí a ich podnikateľské 
i  nepodnikateľské subjekty 
tak, aby ľudia zostali na vi‑
dieku bývať a pracovať, a aby 
si tam zakladali rodiny.

Významne podporujú 
prijatie Memoranda part‑
nerstva, potvrdeného dňa 
10. 5. 2017 medzi vládou SR, 
Ministerstvom pôdohospo‑
dárstva a rozvoja vidieka SR 
a  Združením miest a  obcí 
Slovenska zameraného na 

rozvoj vidieka s  uplatnením 
implementácie stratégie 
CLLD (Comunity Led Local 
Development – Miestny roz‑
voj vedený komunitou) v ob‑
jeme až do výšky 60 mil. eur.

Vidiecky priestor vytvára 
podmienky na zachovanie 
tradičného a typického osíd‑
lenia vidieka podľa miest‑
nych zvyklostí a  napĺňaní 
krajinotvorných a  ekologic‑
kých funkcií dediny, a  pre 
lepšie zhodnotenie poľno‑
hospodárskej produkcie.

Je dôležité vytvoriť pod‑
mienky pre priamy predaj 
poľnohospodárskych pro‑
duktov priamo z  dvora roľ‑
níka, ako aj miestne a  regi‑
onálne trhy potravín, čo je 
bežne zaužívané vo vyspe‑
lých krajinách.

Dôležitým faktorom je 
udržiavanie miestnych tra‑
dícií a  zvyklostí, ktoré sa 
v  jednotlivých slovenských 
regiónoch historicky zacho‑
vávali, čím sa vidiek stáva 
atraktívnejším pre obyvateľ‑
stvo i  pre návštevníkov Slo‑
venskej republiky.

ING. FRANTIŠEK MACH, CSc.
ING. JURAJ KEREKEŠ

Na seminári sa zúčastnili starostovia, agropodnikatelia, pedagógovia, zástupcovia neziskového 
sektora ako aj významné osobnosti slovenského poľnohospodárstva a vidieckeho priestoru na 
Slovensku. 

Hostitelia z penziónu Harmónia predstavili hosťom biozáhradku i športový a  parkový prírodný 
areál.

Na seminári sa zúčastnili významné osobnosti nášho 
poľnohospodárstva a vidieckeho priestoru na Slovensku. 
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