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Úspešná výmena generácií je jednou z hlavných 
podmienok trvalej udržateľnosti európskeho 
poľnohospodárstva. Odpoveď na starnutie a vyľudňovanie 
agrosektoru musí čo najrýchlejšie nájsť aj Slovensko. 
Môžu mladí farmári pomôcť s produktivitou či 
sebestačnosťou slovenského poľnohospodárstva?

Európska únia nevyhnutne musí zastaviť trend starnutia 
svojho poľnohospodárstva. Eurokomisia omladzovanie 
agrosektora radí medzi hlavné priority reformy Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. Keďže ale väčšina prekážok 
vstupu mladých farmárov na trh vzniká na národnej 
úrovni, z pohľadu jeho budúcnosti sú kľúčové kroky zo 
strany štátu. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch budú 
vrcholiť diskusie o novej únijnej agropolitike po roku 2020 
a súčasne aj prípravy Národného strategického plánu  
pre poľnohospodárstvo na nasledujúcich sedem rokov. 
Vyjdú z nich mladí farmári ako víťazi alebo porazení?
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Č L Á N O K

Poľnohospodári: Stratili sme dve 
rozpočtové obdobia, štát nevyužil 

európsku pomoc na získanie 
mladých farmárov

A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Diskusia Agropolitika EÚ a podpora mladých farmárov sa uskutočnila 
 30. októbra na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

[Štefan Bako]
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Slovensko nedokázalo využiť fi-
nančnú podporu zo Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, aby 

do rýchlo starnúceho odvetvia priláka-
lo viac mladých ľudí. Hlavným problé-
mom naďalej zostáva prístup k pôde a 
financiám, ale aj nízke mzdy v odvetví.

Záujmy začínajúcich poľnohospo-
dárov na Slovensku zastupuje Zdru-
ženie mladých farmárov (ASYF). Jej 
predseda Milan Jurky na Orave za-
ložil farmu, kde vyrába hlavne syry 
a syrové výrobky. Ako priznáva, far-
márčenie je drina, ktorú na začiatku 
nemal úplne rád. „Farmárčeniu sa 
treba venovať 365 dní v roku. Neexis-
tujú dovolenky alebo voľná nedeľa,“ 
hovorí Jurky.

Názor mu pomohla zmeniť skúse-
nosť z írskeho vidieka, kde Jurky strá-
vil časť svojho života. „V zahraničí som 
videl, ako môže fungovať malá rodin-
ná farma,“ opisuje svoje skúsenosti.

Poľnohospodárstvo podľa neho na 
Slovensku dlho nebolo veľmi príťažli-
vé odvetvie. „Keď v minulosti niekto 
nevedel, čomu sa chce venovať, tak ho 
poslali robiť baču alebo kydať hnoj.“ 
Aj na základe vlastnej skúsenosti 
ale súdi, že sa situácia pomaly mení. 
„Poľnohospodárstvo treba brať ako 
životný štýl,“ opisuje svoj prístup.

Začať s podnikaním v agrosektore 
však na Slovensku nie je ľahké a čís-
la ukazujú, že túto cestu volí čoraz 
menej ľudí. Európska únia pritom aj 
Slovensku každoročne posiela stovky 
miliónov eur na podporu miestnych 
farmárov. Tí tvrdia, že Slovensko túto 
príležitosť premárnilo.

PRIBÚDAJÚ STARÍ, MIZNÚ 
MLADÍ
Tesne po revolúcii, kedy konči-

li zlaté časy Jednotných roľníckych 
družstiev (JRD), bol priemerný vek 
pracovníkov v poľnohospodárstve 
približne 40 rokov. Po 15 rokoch tr-
hového hospodárstva mal priemerný 
farmár vek 44 rokov. V roku 2018, ako 
sa píše v poslednej zelenej správe o ag-
rosektore, to bolo 46,7 rokov. A hoci sa 
oproti predošlému roku vek znížil o 
0,1 roka, dlhodobý trend je neklamný: 
slovenské poľnohospodárstvo starne.

Ešte alarmujúcejší je pohľad na ve-
kovú štruktúru. Najvyššie zastúpenie 
v agrosektore majú pracujúci vo veku 
55 až 59 rokov. Za posledných deväť 
rokov stúpol podiel pracovníkov star-

ších ako 50 rokov o  viac ako sedem 
percentuálnych bodov. V  minulom 
roku sa síce zastúpenie najstaršej ve-
kovej kategórie znížilo na 43 percent, 
čo ale zrejme súvisí s  tým, že mnohí 
z nich odišli do zaslúženého dôchod-
ku.

Prirodzená generačná výmena 
pritom zatiaľ viazne. Naopak – iba 
v  roku 2018 z  odvetvia odišlo 1  100 
poľnohospodárov vo veku 15 až 24 
rokov. Najviac ich pribudlo v kategó-
rii 47 až 49 ročných (takmer dvetisíc) 
a 60 a viac ročných (800). Vek pracu-
júcich rastie rovnako aj v potravinár-
skom priemysel, kde je v  súčasnosti 
na úrovni 44 rokov.

Prečo sa teda mladá generácia do 
poľnohospodárstva nehrnie? To bola 
jedna z hlavných otázok diskusie, kto-
rú portál EURACTIV.sk 30. októbra 
zorganizoval na pôde Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzity v Nitre.

ZABETÓNOVANÉ 
VLASTNÍCTVO PÔDY
Keď Európska komisia v roku 2015 

medzi mladými farmármi skúmala, 
čo im najviac prekáža pri vstupe na 
poľnohospodársky trh, najčastejšie 
odpovede boli v tomto poradí: prístup 
k pôde, nedostupnosť kapitálu a kva-
lifikovanej  pracovnej sily a  nedosta-
točné možnosti dodatočného vzdelá-
vania.

V  slovenskom prostredí sa jed-
noznačne najviac skloňuje slovo 
pôda. Slovensko od transformácie 
sektora neúspešne bojuje s rozdrobe-
ným vlastníctvom pôdy. Jedna poľno-
hospodárska parcela, s  priemernou 
výmerou 0,5 hektára, má v  priemere 
12 rôznych vlastníkov. Podľa  revízie 
výdavkov na pôdohospodárstvo, kto-
rú vypracoval Inštitút pôdohospo-
dárskej politiky (IPP) a Útvar hodnoty 
za peniaze (HzP), bolo v roku 2017 na 
Slovensku 99 miliónov vlastníckych 
vzťahov k pôde.

„Keď sa efektívnejšia farma ale-
bo mladý poľnohospodár chce dostať 
k  pôde, tak má s  tým veľké problé-
my, pretože transakčné náklady sú 
obrovské. Je veľmi ťažké dohodnúť 
sa s  vlastníkmi, aby mi predali ale-
bo prenajali pôdu. Je ich strašne veľa 
a  ani nemajú záujem, keďže vlastnia 
len veľmi malé výmery,“ hovorí jeden 
so spoluautorov štúdie Ján Pokrivčák.

So „zabetónovaným vlastníctvom 
pôdy“ nemajú podľa Jurkyho mladí 
farmári šancu ďalej rásť. K  vlastnej 

pôde, ako dodáva, sa často nevedia 
dostať ani jej majitelia. „Ak vaši ro-
dičia niekedy prenajali pôdu poľno-
hospodárskemu podniku a  vy sa po 
škole chcete k nej dostať, tak existuje 
niekoľko zákonných prekážok, ktoré 
vám to znemožnia,“ vysvetľuje ďalší 
problém s prístupom k pôde Jurky.

INOVÁCIAMI PROTI 
NÍZKYM MZDÁM
Poľnohospodárstvo ale nestráca 

na príťažlivosti len v očiach mladých. 
Sektor totiž bojuje s plošným odcho-
dom pracovníkov. Od prevratového 
roku, kedy v ňom pracovalo 360 tisíc 
ľudí, prišiel až o 90 percent pracov-
ných síl. Podľa poslednej zelenej sprá-
vy v roku 2018 túto prácu opustilo 
štyri a pol tisíc pracujúcich. Dnešný 
stav – 44 tisíc pracujúcich – je histo-
ricky vôbec najnižší.

Aj Peter Repiský zo Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej 
komory (SPPK) vidí hlavnú príčinu 
v tom, že sa za socializmu pretrhla 
vlastnícka niť k pôde, ale tiež celkový 
vzťah k odvetviu. Zároveň dodáva, že 
Slovensko za posledných 15 rokov ne-
dokázalo využiť výhody, ktoré sekto-
ru priniesol vstup do EÚ.

„Dve rozpočtové obdobia sme jed-
noducho stratili. Nástroje na rozvoj 
pôdohospodárstva sa nastavili zle,“ 
tvrdí Repiský, ktorý je tiež predsedom 
Poľnohospodárskeho družstva Kozá-
rovce.

Často skloňovaným dôvodom ne-
záujmu o prácu v agrosektore sú nízke 
mzdy. V roku 2018 bol priemerný plat 
poľnohospodárov 729 eur. Kým jeho 
výška v čase postupne rastie – oproti 
roku 2017 skoro o štyri percentá – v 
porovnaní s inými profesiami stále 
viac zaostáva. Dnes je plat v agro-
sektore na 78 percentách priemernej 
mzdy v slovenskom hospodárstve. 
Slabé príjmy pochopiteľne vyháňajú 
mladých do lepšie ohodnotených za-
mestnaní.

Ján Pokrivčák ale pripomína, že 
tak ako v každom odvetví, aj v poľno-
hospodárstve mzdy určuje trh. „Keď 
poľnohospodári budú ponúkať nízke 
mzdy, nebudú mať ľudí. Keď do Nitry 
prišiel Jaguar, hneď to zvýšilo mzdy, 
na čo sa vlastníci podnikov začali sťa-
žovať,“ hovorí analytik IPP.

Repiský súhlasí, že mladých naj-
viac motivuje platové ohodnotenie, 
no nie je to jediné kritérium, podľa 
ktorého sa rozhodujú. Hlavnú nad-



NOVEMBER 2019 | OD KOLEKTÍVNEHO K PRESTARNUTÉMU: ZACHRÁNIA SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO MLADÍ?6

stavbu podľa neho tvoria nové tech-
nológie. Jeho družstvo sa preto snaží   
modernizovať strojový a technický 
park podľa vývoja na trhu. „Niektoré 
technológie nemôžeme zveriť starším 
ľuďom, ktorí sú zvyknutí na tradičné 
spôsoby práce. Tu sa práve otvárajú 
dvere pre mladých,“ dodáva.

PENIAZE A ZAS PENIAZE
Po pôde je z pohľadu začínajúcich 

farmárov druhým najväčším prob-
lémom prístup k financiám. Mladý 
farmár na začiatku potrebuje veľké 
investície, no má často zakopanú ces-
tu k úverom.

Ako hovorí Ján Pokrivčák, Európ-
ska investičná banka zistila, že na 
Slovensku je v  agrosektore obrovská 
finančná medzera. „Životaschopný-
mi farmármi by mohlo byť investova-
ných až 220 miliónov eur, no finanč-
ný sektor im tie peniaze neposkytne“.

Vyše tretinu z  tejto sumy pritom 
potrebujú investovať mladí poľno-
hospodári. Tí sú však pre banky ešte 
rizikovejšími subjektmi. „Človek keď 
vyjde školu, nemá históriu, nemá prí-
jem a banka mu neverí, lebo mu nemá 
čo zobrať,“ vysvetľuje Milan Jurky. 

Šancu na vyplnenie finančnej diery 
vidí vo finančných nástrojoch, ktoré 
by sa v  novom programovom období 
mali výraznejšie využívať v  každom 
členskom štáte. Zvýhodnené návrat-
né formy financovania dnes poľno-
hospodárom poskytuje napríklad Eu-
rópska investičná banka.

PREMÁRNENÁ 
PRÍLEŽITOSŤ
Ďalším problémom, ktorý takis-

to súvisí so štruktúrou slovenského 
agrosektoru, je aj prístup k priamym 
platbám z  rozpočtu EÚ. Finančné 
zdroje zo Spoločnej poľnohospodár-
skej politiky EÚ dnes tvoria až 91 per-
cent výdavkov v agrosektore. Farmári 
môžu únijnú finančnú podporu čer-
pať buď cez priame platby z Európske-
ho poľnohospodárskeho záručného 
fondu alebo z eurofondov určených 
na rozvoj vidieka.

Väčšina priamych platieb sa dnes 
vypláca podľa veľkosti obhospoda-
rovanej plochy, čo znevýhodňuje 
malých – a mladých – farmárov. Prie-
merná veľkosť farmy na Slovensku 
dosahuje 100 hektárov, čo je tretia 
najväčšia rozloha v rámci európskej 

dvadsaťosmičky. Mladý farmár však 
v priemere vlastní 38 hektárov pôdy, 
pričom najčastejšia veľkosť je od 10 
do 20 hektárov. To sa prejavuje aj na 
podiele mladých žiadateľov o priame 
platby, ktorý je jeden z najnižších v 
celej Únii. Až 94 percent z týchto pe-
ňazí končí na účtoch pätiny veľkých 
podnikov.

„Na Slovensku nás tento systém 
motivuje zvyšovať výmeru, len aby 
podnik získal viac priamych platieb, 
na ostatné veci sa nepozerá,“ popisuje 
Milan Jurky.

Za premárnenú príležitosť pova-
žuje aj využitie peňazí v druhom pilie-
ri spoločnej agropolitiky – Programe 
na rozvoj vidieka. Ten ponúka štarto-
vacie dotácie mladým a začínajúcim 
farmárom mladším ako 40 rokov vo 
výške 50 tisíc eur na hlavu. Výzva, do 
ktorej bolo alokovaných 30 miliónov 
eur a mala podporiť 500 mladých far-
márov, sa aj na naliehanie Európskej 
komisie niekoľkokrát menila. Prihlá-
silo sa do nej dvetisíc žiadateľov, no 
nakoniec z nich uspelo len 340. „Štát 
nevyužil túto príležitosť na získanie 
mladých farmárov,“ dodáva Jurky. n
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Č L Á N O K

Prístup k pôde, spravodlivé dotácie 
a inovácie: Odborníci radia štátu 

ako omladiť agrosektor

A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [FOTO TASR/Dušan Hein]
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Agrorezort zatiaľ nevie, aké 
formy podpory mladých far-
márov budú súčasťou strate-

gického plánu na roky 2021 až 2027. 
Analytici odporúčajú štátu sceľovanie 
pozemkov, zmenu pravidiel nadobú-
dania pôdy, či viac eurofondových vý-
ziev na uvedenie mladých do odvetvia.

Slovenské poľnohospodárstvo nie 
je postavené na rodinných a malých 
farmách, ako je to v niektorých iných, 
prevažne západných krajinách EÚ. Až 
90 percent tunajšej pôdy obhospoda-
ruje pätina najväčších korporátnych 
fariem. Ak ich priemerná veľkosť je 1 
200 hektárov, kým v Rakúsku všetku 
pôdu obhospodarujú rodinné farmy 
s priemernou rozlohou 50 hektárov, 
je pochopiteľné, že agropolitika obi-
dvoch krajín sa líši.

Štát by si ale nemal zakrývať oči 
pred starnutím a vyľudňovaním od-
vetvia, o ktorých každoročne infor-
muje  zelená správa  o stave agrosek-
tora. Bez ohľadu na to, akú štruktúru 
agrosektoru na Slovensku narysoval 
historický vývoj, súčasná a budúca 
exekutíva musí vyriešiť, ako do agro-
sektora pritiahnuť viac nových ľudí.

Agrorezort v súčasnosti pripravu-
je Národný strategický plán pre roky 
2021 až 2027, ktorý je podmienkou 
čerpania európskej finančnej podpo-
ry v nasledujúcom programovom ob-
dobí. V kľúčovom dokumente pre roz-
voj poľnohospodárstva v najbližších 
siedmich rokoch majú členské štáty 
okrem iných dôležitých oblastí po-
vinnosť zadefinovať, ako konkrétne 
chcú zastaviť starnutie sektora a pri-
lákať do neho čerstvé pracovné sily.

Portál EURACTIV.sk oslovil Mi-
nisterstvo pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR (MPRV SR) s otáz-
kami, aké opatrenia v tejto oblasti v 
strategickom pláne pripravuje.

„Aké formy podpory pre mladých 
farmárov budú obsahom národného 
strategického plánu, vyplynie z po-
súdenia potrieb sektora, diskusie s 
hlavnými sociálno-ekonomickými 
partnermi v tejto oblasti a následné-
ho stanovenia intervenčnej logiky a 
stratégie, na ktorej sa v súčasnosti pra-
cuje,“ odpísal Daniel Hrežík z komuni-
kačného oddelenia ministerstva.

Pôvodný plán počítal s dokonče-
ním strategického plánu do konca 
tohoto roka, no podľa informácií por-
tálu EURACTIV.sk sa termín pravde-
podobne posunie do roku 2020. Jeho 

prípravu brzdia aj pomalé rokovania 
o reforme únijnej agropolitiky na 
európskej úrovni. Ešte stále sa naprí-
klad čaká, akú pozíciu k  minuloroč-
nému návrhu eurokomisie  zaujme 
Európsky parlament.

Rezort dnes má už v rukách dva 
materiály, ktoré navrhujú hlavné 
opatrenia pre zlepšenie kondície slo-
venského agrosektora, vrátane pod-
pory mladých farmárov:  Revíziu vý-
davkov na poľnohospodárstvo, ktorú 
pripravil Inštitút pôdohospodárskej 
politiky spolu (IPP) s  vládnym útva-
rom Hodnota za peniaze.

Druhým príspevkom je analý-
za Výskumného ústavu ekonomiky 
poľnohospodárstva a potravinárstva 
(VÚEPP) pri Národnom poľnohospo-
dárskom a potravinárskom centre 
(NPPC). Jeho SWOT analýza pomenú-
va silné a slabé stránky v deviatich 
oblastiach, ktoré Európska komisia 
určila ako hlavné ciele v poľnohospo-
dárstve po roku 2020. Jednou z nich je 
aj podpora generačnej obnovy. Druhý 
materiál – Identifikácia potrieb – po-
tom na základe toho cieli, na čo kon-
krétne by sa štát mal zamerať.

PÔDA – VLASTNÁ, 
PRENAJATÁ, ŠTÁTNA
Najväčšou brzdou začínajúcich 

farmárov je prístup k pôde. V ceste k 
pozemkom  mladým poľnohospodá-
rom stoja hlavne dve prekážky: mie-
ra pozemkovej regulácie a  obrovská 
rozdrobenosť vlastníctva pozemkov. 
Analytici vláde radia, aby tieto pre-
kážky odstránila.

Slovenské pravidlá pre nadobúda-
nie pôdy patria medzi najprísnejšie v 
celej EÚ. Legislatíva napríklad stano-
vuje, ktoré osoby môžu nadobudnúť 
pôdu, pričom zohľadňuje predošlú 
poľnohospodársku činnosť. To po-
chopiteľne znevýhodňuje začínajúce-
ho farmára so skromnými skúsenos-
ťami. Revízia výdavkov navrhuje toto 
pravidlo zrušiť.

Druhou príčinou je rozdrobenosť 
pozemkového fondu. Na Slovensku je 
v súčasnosti viac ako osem miliónov 
vlastníckych parciel a  štyri milióny 
vlastníkov pozemkov. Začínajúcim 
farmárom prístup k pôde komplikujú 
aj jej dlhodobé prenájmy už existu-
júcimi veľkými poľnohospodársky-
mi podnikmi. Potenciálny farmár 
tak má niekedy problém dostať sa aj 
k vlastnej pôde.

Podľa analytikov by štát mal roz-
trieštenosť pôdy znižovať cez pozem-

kové úpravy. Toto rozhodnutie má 
súčasná vláda už za sebou. V  augus-
te schválila program, ktorý podľa ag-
rorezortu v  nasledujúcich tridsiatich 
rokoch prinesie vysporiadanie vlast-
níctva k pôde.

Podľa Milana Jurkyho, predsedu 
Združenia mladých farmárov na Slo-
vensku, má začínajúci poľnohospo-
dár okrem prenajatej a vlastnej pôdy 
problém dostať sa aj k tej štátnej. Štát 
prostredníctvom Slovenského po-
zemkového fondu (SPF) vlastní okolo 
125 tisíc hektárov pôdy. SPF okrem 
toho spravuje aj vyše 300 tisíc hektá-
rov pôdy nezistených vlastníkov. Tú 
ale zo zákona štát môže záujemcom 
len prenajať. „Keby štát chcel, môže 
túto pôdu prenajať mladým farmá-
rom a môže to fungovať ako inkubá-
tor na naštartovanie podnikania,“ 
približuje predstavu o využití pôdy v 
správe SPF Milan Jurky.

Ako však tvrdí ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 
právne možnosti na prenájom poľ-
nohospodárskej pôdy v správe SPF v 
prospech mladých a začínajúcich far-
márov už existujú. Odkazuje na  zá-
kon o prenájme poľnohospodárskych 
pozemkov a vládne nariadenie z roku 
2010, podľa ktorých má mladý farmár 
prednostné právo na nájom pozem-
kov, ak splní stanovené podmienky. 
Musí sľúbiť, že sa na prenajatej pôde 
bude venovať špeciálnej rastlinnej 
výrobe - napríklad vinohradníctvu, 
či ovocným sadom - alebo živočíšnej 
výrobe.

„Slovenský pozemkový fond tento 
postup už použil vo vzťahu k žiadate-
ľom, ktorí sa stali príjemcami nená-
vratného finančného príspevku pre 
mladých farmárov podľa opatrenia 
Programu rozvoja vidieka na roky 
2016 až 2020,“ uviedol agrorezort pre 
portál EURACTIV.sk

VIAC VÝZIEV V DRUHOM 
PILIERI
Začínajúci farmár na štarte pod-

nikateľskej dráhy potrebuje veľké in-
vestície do nákupu pôdy, zvierat, osi-
va, strojov a podobne. V očiach bánk 
sú však mladí poľnohospodári riziko-
vým subjektom a tak len malá časť z 
nich sa dostane k bankovým úverom.

S týmto problémom môže far-
márom aspoň čiastočne pomôcť fi-
nančná podpora z druhého piliera 
Spoločnej poľnohospodárskej politi-
ky EÚ – Programu rozvoja vidieka. V 
súčasnom programovom období je na 
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uvedenie mladých farmárov do od-
vetvia zameraná výzva z roku 2015. 
Ak poľnohospodár mladší ako 40 ro-
kov vypracuje dobrý podnikateľský 
plán, môže získať štartovnú dotáciu 
do výšky 50 tisíc eur.

Výzvu ale sprevádzalo viacero 
problémov a pôvodný cieľ podporiť 
500 začínajúcich farmárov, sa po 
štyroch rokoch zatiaľ nepodarilo na-
plniť. Podľa revízie výdavkov by ag-
rorezort pre optimálne nastavenie 
takýchto výziev v budúcnosti mal 
spraviť prieskum potrieb mladých 
poľnohospodárov. Podporu na začatie 
podnikania a vytváranie startupov 
na vidieku odporúča zvýšiť až na 100 
tisíc eur, pričom výzvy by sa mali vy-
hlasovať každý rok.

„Snahou Ministerstva pôdohos-
podárstva a  rozvoja vidieka je za-
bezpečenie plynulej implementácie 
podpory,“ uviedol rezort v  reakcii na 
otázku, či plánuje zvýšiť pravidelnosť 
výziev pre mladých farmárov.

PRIAME PLATBY MLADÝM
Základným nástrojom podpory 

príjmu poľnohospodárov sú priame 
platby. Ich koncentrácia je na Sloven-
sku najvyššia z celej EÚ. Až 94 percent 
z každoročného 400-miliónového 
balíka získa 20 percent najväčších 
fariem. Centralizovaná štruktúra ag-
rosektora ale nie je problémom iba na 
Slovensku.

Európska komisia chce preto po 
roku 2020 priame platby rozdeliť spra-
vodlivejšie a cielenejšie. Čo sa týka 
zvýhodnenia mladých farmárov, exe-
kutíva EÚ navrhuje, aby členské štáty 
na ich podporu alokovali dve percentá 
z objemu priamych platieb. Túto sumu 
môžu potom využiť na opatrenia v 
rámci priamych platieb alebo v projek-
toch v Programe rozvoja vidieka.

Agrorezort tvrdí, že k  tomuto 
opatreniu nemá žiadne pripomienky. 

Štát ale môže na prilákanie nováčikov 
naviazať aj vyššiu časť prostriedkov, 
ako navrhuje Brusel. Či to Slovensko 
využije, podľa ministerstva záleží od 
posúdenia potrieb sektora, finanč-
ných možností strategického plánu 
a toho, či sú mladí vôbec schopní vy-
čerpať viac peňazí.

Revízia výdavkov štátu tiež radí, 
aby zvýšil hektárovú hranicu pre 
podporu mladých poľnohospodárov 
z priamych platieb. Tá je dnes stano-
vená na 28 hektárov, čo je jedno z naj-
nižších čísel v rámci európskej dvad-
saťosmičky. V záujme vyššieho počtu 
mladých farmárov by sa podľa analy-
tikov táto hranica mala zdvihnúť na 
100 hektárov.

Ministerstvo pôdohospodárstva 
zatiaľ iba zvažuje, ako sa k obidvom 
opatreniam postaví. „Intervenčná lo-
gika jednotlivých opatrení na pomoc 
mladým poľnohospodárom (či už z I. 
alebo II. piliera, respektíve z oboch), 
ako aj alokovaná suma, bude výsled-
kom analýzy potrieb sektora poľno-
hospodárstva, ktorá sa v súčasnosti 
realizuje,“ dodáva rezort.

Prerozdelenie finančnej podpory 
od veľkých k malým a stredným pod-
nikom má podporiť aj stropovanie 
priamych platieb a takzvaná redistri-
butívna platba.

Stropovanie v preklade znamená 
určenie maximálnej sumy platieb na 
jednu farmu na úrovni 100 tisíc eur 
s tým, že od úrovne 60 tisíc eur sa 
budú priame platby znižovať. Podľa 
ministerky Gabriely Matečnej by ale 
túto hranicu nemala určovať euro-
komisia a ako uviedla na  nedávnej 
diskusii  v  rámci nitrianskeho Agro-
komplexu, stropovanie zrejme bude 
dobrovoľné.

Podľa mladých farmárov  však na 
stropovanie dozrel čas. Odporúča ho 
aj revízia výdavkov. Tento krok pod-
ľa analytikov zasiahne hlavne veľ-
ké farmy s nízkou produktivitou, čo 

umožní presun peňazí k menším a 
rodinným farmám.

MODERNÉ TECHNOLÓGIE
VÚEPP sa v identifikácií hlavných 

výziev sústredí hlavne na mäkké 
opatrenia. Podľa autora dokumen-
tu Štefana Adama je v  prvom rade 
potrebné zvýšiť príťažlivosť sektora 
v očiach absolventov poľnohospodár-
skych škôl, ako aj škôl z nepoľnohos-
podárskych odvetví podporou ďalšie-
ho odborného vzdelávania.

Tento cieľ naráža na súčasnú vzde-
lanostnú štruktúru odvetvia. Tá je 
stále založená hlavne na robotníc-
kych profesiách s  nízkym podielom 
pracujúcich so stredoškolským a  vy-
sokoškolským vzdelaním. V  dobe, 
keď aj agrosektor musí odpovedať na 
digitálnu revolúciu, bude potrebné do 
neho zapojiť viac pracovníkov s  vyš-
šou kvalifikáciou.

„Potreba zvýši informovanosť 
mladých ľudí o spektre potenciál-
nych faktorov, ktoré môžu byť pre 
ich kariéru príťažlivé,“ stojí v  doku-
mente. Tým podľa odborníkov môžu 
byť práve moderné technológie, kto-
ré v  sektore nachádzajú čoraz väčšie 
uplatnenie. „Mladí poľnohospodári 
sú často efektívnejší, vedia lepšie vy-
užívať informačné a  komunikačné 
technológie a sú schopní do odvetvia 
prinášať veľa nových inovácií,“ hovo-
rí jeden z  autorov Revízie výdavkov 
Ján Pokrivčák.

Jedným z  troch cieľov Identifiká-
cie potrieb je tiež zvýšenie prepoje-
nosti poľnohospodárskeho na potra-
vinársky sektor. Zapojenie   mladých 
farmárov tak má prispieť k  väčšej 
potravinovej sebestačnosti. „Bude 
využitý potenciál mladých a malých 
farmárov naplniť trh domácimi vý-
robkami s garantovanou kvalitou, po 
ktorých je zvýšený dopyt,“ argumen-
tuje Adam. n
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Č L Á N O K

Vedci kritizujú únijnú agropolitiku:  
Výsledkom členstva v EÚ 

nemajú byť tiché lúky a polia 
A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Jedným z vtákov, ktorý mizne zo slovenských polí a lúk,  
je aj Cíbik chochlatý. [Pixabay]
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Za posledných 35 rokov z európ-
skych polí a lúk zmizlo 55 per-
cent vtáctva. Európski vedci to 

pripisujú na vrub Spoločnej poľnohos-
podárskej politike EÚ, ktorá podľa nich 
farmárov podnecuje k intenzifikácii 
agrárnej výroby.

Súčasné nastavenie únijnej agro-
politiky spôsobuje vymieranie poľ-
nohospodárskej krajiny. To je názor 
organizácií, ktoré spolu združujú viac 
ako 2  500 vedcov v  celej Európskej 
únii. Europarlamentným výborom 
pre životné prostredie (ENVI) a  poľ-
nohospodárstvo (AGRI)  zaslali list, 
v ktorom na politikov apelujú, aby sa 
čo najskôr začali zaoberať „katastro-
fickým úbytkom“ populácie vtákov, 
cicavcov, plazov, obojživelníkov 
a hmyzu v agrárnej krajine.

Nástroje Spoločnej poľnohospo-
dárskej politiky EÚ (SPP) podľa nich 
vedú k intenzifikácii poľnohospodár-
skych postupov. Menujú odstraňova-
nie krajinných prvkov (stromoradia, 
remízky), používanie pesticídov, roz-
širovanie zavlažovaných plôch a zá-
nik pasienkov.

„Existuje jednoznačný vedecký 
konsenzus, že tieto činnosti medzi 
rokmi 1980 až 2015 spôsobili 55-per-
centný úbytok vtákov osídľujúcich 
poľnohospodárske plochy,“ argumen-
tujú v liste vedci.

Vtáčie stavy, ako dodávajú, okrem 
toho ohrozuje aj nelegálny lov sťaho-
vavých vtákov. Podľa  nedávnej štú-
die  medzinárodnej organizácie na 
ochranu vtáctva BirdLife Internatio-
nal iba v  Stredomorí takto padne za 
obeť 25 miliónov vtákov, ktoré migru-
jú medzi zimoviskami a  hniezdiska-
mi.

Niektoré druhy vtákov ale postup-
ne miznú aj zo slovenského vidieka. 
Podľa Jána Gúgha zo SOS/BirdLife 
Slovensko je hlavným dôvodom prá-
ve nastavenie európskej agropolitiky, 
ktorá podporuje veľkoplošné poľno-
hospodárstvo. Od roku 2006 sa zníži-
li počty vtákov agrárnej krajiny o  32 
percent.

„Ale u niektorých vlajkových dru-
hov poľnohospodárskej krajiny ako 
cíbiky, či lastovičky je to často aj oveľa 
viac percent. V prípade jarabíc je úby-
tok v niektorých regiónoch aj 80 per-
cent,“ popisoval na minulotýždňovej 
debate portálu EURACTIV.sk sloven-
ský stav Gúgh.

Vedci tiež poukazujú na to, že v 
nemeckých prírodných rezerváciách 
za posledných 27 rokov zaznamenali 
76-percentný úbytok hmyzu. Podob-
né trendy zaznamenali aj pri iných 
skupinách živočíchov, ktoré žujú na 
poliach a lúkach.

ZELENÉ OPATRENIA 
NEFUNGUJÚ
„Výsledkom členstva v  Európskej 

únii by nemali byť tiché jari,“ odkazu-
jú europoslancom v liste výskumníci. 
Aby z poľnohospodárskej krajiny ne-
zmizol život úplne, európska dvadsa-
ťosmička by sa podľa nich mala od-
hodlať k „zásadnej reforme“ Spoloč-
nej poľnohospodárskej politiky.

Hlavným problémom SPP podľa 
Gúgha je, že systém priamych platieb 
motivuje k priemyselnej poľnohospo-
dárskej výrobe zameranej na  mono-
kultúrne plodiny, kedy sa na jednom 
stanovišti opakuje pestovanie troch 
až piatich plodín. Typickým príkla-
dom je repka olejná či kukurica.

Na priame platby dnes ide 72 per-
cent rozpočtu SPP. Ich kritici dlho-
dobo upozorňujú, že väčšina z nich 
nie je podmienená plnením environ-
mentálnych požiadaviek. V súčas-
nom programovom období existuje 
niekoľko nástrojov, ktoré majú posil-
ňovať ekologický rozmer priamych 
platieb. Poľnohospodársky podnik 
môže napríklad získať takzvané „gre-
eningové platby“ ak časť pôdy vyčle-
ní na „oblasti ekologického záujmu.“ 
Farmár si napríklad môže prilepšiť, 
ak nechá ležať pôdu úhorom.

Podľa signatárov listu ale tieto 
nástroje v  praxi nefungujú. „Súčas-
né environmentálne schémy sú pod-
financované a  nie sú postačujúce na 
zastavenie škôd v biodiverzite poľno-
hospodárskej krajiny,“ stojí v liste.

Nepresvedčil ich zatiaľ ani minu-
loročný návrh reformy únijnej agro-
politiky z dielne Európskej komisie, 
ktorý v oblasti ochrany prírody sprí-
sňuje niektoré podmienky pre člen-
ské štáty. Priame platby majú byť po 
novom podmienené zvýšenými envi-
ronmentálnymi požiadavkami.

Všetky krajiny EÚ navyše musia 
vytvoriť ekologické režimy, ktorými 
majú farmárov motivovať napríklad 
k nulovému využívaniu umelých 
hnojív. „Až 70 percent prostriedkov 
z II. piliera (Program rozvoja vidieka) 
má mať priamu väzbu na adaptáciu 
na klimatickú zmenu a riešenie envi-

ronmentálnych problémov,“ dodáva 
ďalšie zelené opatrenie v návrhu exe-
kutívy EÚ vedúci Zastúpenia Európ-
skej komisie na Slovensku Ladislav 
Miko.

ZACHRÁNIA PRÍRODU 
MLADÍ FARMÁRI?
Podpísaní vedci ale tvrdia, že 

návrh Komisie neponúka skutočnú 
reformu a dokonca hrozí, že v tomto 
ohľade bude krokom späť. Únii radia, 
aby sa sústredila na podporu poľ-
nohospodárov, ktorí chcú úprimne 
chrániť prírodu. Nádej vidia v malých 
farmároch.

S tým súhlasí aj Ján Gúgh a do-
dáva, že biodiverzite môže pomôcť aj 
väčšie zapojenie mladých a začínajú-
cich farmárov do odvetvia. Myslí si, 
že mladí majú väčší záujem o eko-
logické formy poľnohospodárstva. 
Okrem toho sa neboja pestovania plo-
dín, ktoré sú pre veľké farmy komerč-
ne nezaujímavé, či chovu poľnohos-
podárskych zvierat a pasienkarstva. 
„Na malej farme, kde sa chovajú zvie-
ratá, môžu hniezdiť lastovičky alebo 
sovy, ktoré lovia hraboše,“ vysvetľuje 
slovenský ornitológ, ktorý sám chová 
ovce a kozy.

Podpora mladých farmárov zo 
strany Európskej únie je však iba 
prvým krokom k záchrane biodi-
verzity. Ešte dôležitejšie bude, ako 
sa ochrane prírody postavia členské 
štáty a samotní farmári. Na Sloven-
sku dnes väčšinu agrodotácií – až 94 
percent – zhltne štvrtina veľkých ag-
ropodnikov.

„Ak nedôjde k zásadnej reforme 
SPP, a ak nevytvoríme priestor pre 
prírodu, hrozí, že všetky záväzky v 
oblasti ochrany biodiverzity a klímy 
zostanú len zdrapom papiera a z na-
šich polí sa vytratí bzukot včiel a vtáčí 
spev,“ uzatvára Gúgh. n
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Č L Á N O K

Európske poľnohospodárstvo 
prejde technologickou 

revolúciou, hlavným heslom  
bude udržateľnosť

A u t o r :  A d a m  Š e b e s t a  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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Výzvu lepšej udržateľnosti agro-
sektora budú musieť zohľadniť 
aj slovenskí farmári. Nesmú 

však byť obeťami klimatických ambícií, 
ale prirodzenými spojencami v ich na-
plnení, píše ADAM ŠEBESTA.

Adam Šebesta pôsobí ako konzultant 
v oblasti poľnohospodárskej politiky EÚ. 

Európa je poľnohospodárska veľ-
moc, vyvážame najviac poľnohospo-
dárskych produktov. Často však so 
škodlivým dopadom na klímu a  ži-
votné prostredie a to aj v krajinách 
Afriky či Južnej Ameriky. Vyššia udr-
žateľnosť agrosektora je preto nevy-
hnutná a prispôsobiť sa budú musieť 
aj slovenskí farmári. Nesmú však byť 
obeťami klimatických ambícií, ale 
prirodzenými spojencami v ich napl-
není.

Napriek snahám v rámci ostatnej 
reformy Spoločnej poľnohospodár-
skej politiky EÚ o väčší dôraz na eko-
lógiu farmárčenia, monokultúry a 
intenzívna agroprodukcia sú v Euró-
pe stále „normou.“  Status quo je dnes 
ale neudržateľný, čo si uvedomujú už 
aj samotní farmári. Niekoľko rokov 
je na vzostupe napríklad biologické 
poľnohospodárstvo. Naráža však na 
svoje limity, napríklad, v Rakúsku už 
nevedia zvýšiť objem predaja biopro-
duktov a nie je ani univerzálnym 
riešením vysokej uhlíkovej stopy ag-
rosektora. Viaceré štúdie naznačujú 
vyššie plytvanie kvôli nižšej úrod-
nosti a dokonca celkovo vyššiu mieru 
CO2 pri biopoľnohospodárstve.

Preto je nevyhnutné presadiť nový 
model farmárčenia, pozostávajúci nie 
z jedného „všelieku,“ ale balíka racio-
nálnych a vedecky overených riešení. 
Biologické poľnohospodárstvo môže 
naďalej prosperovať, avšak popri 
precíznom farmárčení založenom na 
digitálnych technológiách a  inováci-
ách, agrolesníctve či regeneratívnom 
poľnohospodárstve.

KEĎ PRIEMERNÝ VEK 
FARMÁROV DOSAHUJE 57 
ROKOV
Farmári sú pre transformáciu 

agrosektora kľúčoví, bez ich podpo-
ry a  porozumenia to nebude možné. 
Rovnako je ale nereálne očakávať, že 
títo ťažko pracujúci ľudia prejdú na 
model, ktorý nebude ekonomicky vý-

nosný. Na tento fakt sa dnes pri ambi-
cióznych požiadavkách na uhlíkovo 
neutrálnu ekonomiku do roku 2050 
akosi zabúda. Pritom ide o čoraz zra-
niteľnejšiu komunitu ľudí. Na Sloven-
sku jej najväčšie zastúpenie vo veku 
55 až 59 rokov prakticky čaká na dô-
chodok. Okrem výnimočných a  skôr 
raritných prípadov mladých farmá-
rov a  farmárok, napríklad nomino-
vaných na Forbes 30 pod 30 za inova-
tívne pestovanie čučoriedok, nevidieť 
zástupy mladých ľudí, ktorí by svoje 
kariéry plánovali napĺňať v  sedadle 
kombajnov.

TECHNOLÓGIE SÚ 
KĽÚČOVÉ PRE BUDÚCNOSŤ 
AGROSEKTORA
Dnes je stále viac badateľné, že 

budúca podoba poľnohospodárstva 
spočíva v  precíznom farmárčení, t. j. 
masívnom zapojení digitálnych tech-
nológií ako satelitných snímok polí, 
v sondáži a aplikácii prostriedkov na 
ochranu rastlín pomocou dronov, či 
vo využití kombajnov automaticky 
navádzaných GPS, ako aj v rozvoji bio-
technológií.

Geneticky modifikované rastliny 
sa v Európe nepresadili v širšom roz-
mere. Lenže nové a odolnejšie plodi-
ny sú dnes nevyhnutné kvôli zhoršu-
júcim sa podmienkam farmárčenia, 
čo súvisí so zmenou klímy. Uvedo-
muje si to čoraz viac politikov naprieč 
ideologickým spektrom.

Využitie editovania, respektíve 
krisprovania génov rastlín (nevkladá 
sa gén z iného organizmu, ale upravu-
je sa vlastný gén rastliny) ako moder-
nej technológie, by sa malo ukotviť v 
celkom novom právnom rámci, mimo 
existujúcej legislatívy o GMO. Hoci 
akútna potreba pre odolnejšie plodi-
ny existuje už dnes, proces vývoja a 
následne schválenia na úrovni EÚ a 
dodania na trh bude trvať minimálne 
20 rokov, a to za predpokladu, že by 
sme novú legislatívu o editovaní gé-
nov mali platnú už dnes.

Európska komisia vidí šancu na 
pritiahnutie mladých práve v  rozší-
rení agrotechnológií a  firmy si tento 
trend pomaly ale isto začínajú všímať. 
Súčasne je potrebné myslieť na dva 
aspekty: akým spôsobom nastaviť 
spoločnú poľnohospodársku politi-
ku tak, aby tento trend podporovala, 
a ako ním prispieť k ochrane životné-
ho prostredia, biodiverzite a zníženiu 
uhlíkovej stopy.

KEĎ REFORMA 
AGROPOLITIKY 
EÚ PREDSTAVUJE 
HISTORICKÝ MÍĽNIK
Spoločná poľnohospodárska po-

litika EÚ tvorí najväčšiu položku v 
rozpočte Európskej únie (takmer 60 
miliárd eur ročne). Je preto nesmier-
ne dôležité nastaviť jej budúcu podo-
bu v  prospech životného prostredia 
a  súčasne potrieb farmárov, ako aj 
meniacich sa preferencií spotrebite-
ľov. Nová tvár tejto politiky by mala 
pozostávať z  balíka opatrení. Ten by 
tvorilo okolo 50 rôznych nástrojov na 
udržateľnejšie poľnohospodárstvo, 
napríklad ekologické prostriedky 
na ochranu rastlín či agrolesníctvo, 
nové spôsoby hnojenia, ekologickej-
šie využitie nekultivovanej časti pôdy 
a „regionálne-relevantná“ implemen-
tácia.

To znamená koniec centrálnej 
podoby tejto politiky a  lepšia odozva 
na lokálne potreby, ktoré sa naprieč 
Európou značne líšia. Farmár v  An-
dalúzii naráža na iné agronomické 
problémy ako farmár v Poprade. Ten-
to regionálny aspekt bude kľúčový 
pre úspešnosť budúcej spoločnej ag-
ropolitiky, keďže má šancu na vyš-
šiu podporu od farmárov. Bude však 
potrebné posilniť kapacity regionál-
nych samospráv a  orgánov, ktoré by 
na implementáciu dohliadali.

Financovanie by však malo byť 
naviazané na dosiahnutie spoločne 
stanovených cieľov platných pre všet-
ky členské štáty EÚ. Farmári by mali 
dostať možnosť vybrať si najlepšiu 
možnú variantu, ako tieto ciele do-
siahnuť. Ambiciózni farmári, ktorí 
sa rozhodnú ísť ešte ďalej a napríklad 
dosiahnuť nižšiu uhlíkovú stopu (aj 
za pomoci ekologických hnojív), mu-
sia byť za svoj prístup odmenení na-
vyše. To sa javí ako vhodná motivácia 
v starostlivosti o  životné prostredie 
a zároveň to farmárom umožní uživiť 
svoje rodiny.

MONOKULTÚRY BUDÚ 
MINULOSŤOU, POLIA 
MUSIA DAŤ ŠANCU 
BIODIVERZITE
Diskusia v rovine  veľkí farmári 

proti malým nikam nevedie. V skutoč-
nosti by sme mali začať hovoriť o  ta-
kom manažmente fariem, ktoré je čo 
najekologickejšie a  najudržateľnejšie, 
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a tým nebudú len malé farmy, ktoré si 
nemôžu dovoliť investovať do náleži-
tého vybavenia a digitalizácie. Konso-
lidácia fariem preto bude nevyhnutná 
a dá príležitosť na hlbšiu profesionali-
záciu farmárčenia a s tým súvisiacich 
agronomických poradenských slu-
žieb. Od majiteľov profitujúcich fariem 
sa však bude očakávať aj pridaná hod-
nota pre ekológiu a životné prostredie.

Investície do agrolesníctva (vy-
sádzanie stromov na poliach) a  re-
generatívneho poľnohospodárstva 
(pestovanie viacerých vzájomne sa 
obohacujúcich plodín za menšieho 
použitia prostriedkov na ochranu 
rastlín) by mali byť nutnosťou. Toto 
bude veľkou výzvou pre slovenských 
farmárov, kde veľké farmy majú jed-

no z  najvyšších zastúpení z  celej EÚ. 
Za niekoľkomiliónové priame platby 
ročne pre jednu farmu je na mieste 
očakávať pridanú hodnotu pre život-
né prostredie.

KEĎ EÚ JASNE UKAZUJE 
PRIDANÚ HODNOTU
Aj keď sa názory na Úniu rôznia, 

jediným aktérom, ktorý môže účin-
ne koordinovať proces transformácie 
agrosektora, sú inštitúcie Európskej 
únie. Skoordinovať záujmy farmá-
rov, agrofiriem, sprocesovateľov, vý-
robcov potravín, ako aj   občianskej 
spoločnosti, a pretaviť ich do nového 
legislatívneho rámca, aplikovateľné-
ho v každom členskom štáte, dokáže 

jedine robustná inštitúcia, akou je 
Komisia a Rada EÚ.

Nechýbajú však aj iní aktéri ako 
napríklad Skupina na vysokej úrovni 
pre ekonomiku biosféry, ktorej  pred-
bežné odporúčania pre budúcnosť ag-
rosektora a lesníctva majú napomôcť 
Komisii pri diskusii o  reforme budú-
cej poľnohospodárskej politiky. Vstup 
tretieho sektora je vítaný, dôležité je 
ale popri ambicióznych cieľoch pre-
javiť aj empatiu voči farmárom, ktorí 
budú čeliť zmenám ako prví. Dialóg 
medzi všetkými aktérmi založený 
na faktoch a vedeckých poznatkoch 
(a menej na politických pozíciách) je 
vhodným prostriedkom udržateľnej 
podoby novej spoločnej poľnohospo-
dárskej politiky. n
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R O Z H O V O R

Farmár Jurky: Vďaka práci 
Jána Kuciaka sa slovenské 

poľnohospodárstvo ozdravuje
A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku - ASYF. 
[EURACTIV.sk]
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Priame platby zo Slovákov robia 
zberateľov hektárov, hovorí 
predseda Združenia mladých 

farmárov na Slovensku MILAN JURKY. 
Začínajúcim farmárom odporúča, aby 
maximalizovali pridanú hodnotu svo-
jej výroby na malej výmere a vyrábali 
hlavne pre ľudí z ich okolia.

Milan Jurky vlastní rodinnú farmu v 
obci Vasiľov. Je tiež predsedom Združenia 
mladých farmárov na Slovensku – ASYF.

Veľa ľudí si dnes pod prácou na 
farme naďalej predstavuje poloroz-
padnuté maštale, staré vraky trakto-
rov a skostnatené výrobné postupy. 
Faktom však je, že aj na Slovensku 
čoraz viac poľnohospodárov nasadá 
na vlnu digitálnej revolúcie. Jedným 
z nich je Milan Jurky, majiteľ malej 
farmy v oravskej obci Vasiľov, ktorý 
hovorí, že bez moderných technológii 
si už svoju prácu nevie predstaviť.

Jeho slová hneď pri príchode do 
redakcie portálu EURACTIV.sk po-
tvrdzuje  bluetooth  slúchadlo, ktoré 
si z ucha skladá len počas rozhovo-
ru. S úsmevom dodáva, že je už jeho 
ôsme. Jedno zabalíkoval pri práci na 
poli do sena, ďalšie mu zožrala krava, 
iný mu zas oprala manželka a ostatné 
nezvládli pracovné prostredie na far-
me. Iba vďaka nemu ale vraj vie skĺbiť 
ťažkú prácu na statku s jeho aktivita-
mi v Združení mladých farmárov na 
Slovensku – ASYF, ktorého je predse-
dom.

„Keď som pri zvieratách alebo na 
poli a dostanem email s nejakým do-
kumentom, aplikácia mi to do ucha 
prečíta v  zvukovej podobe,“ popisuje 
a  dodáva, že slúchadlo využíva aj na 
počúvanie podcastov, ktoré si rýchlo 
osvojujú aj slovenské médiá. „Pod-
castov by ale malo byť oveľa viac, lebo 
poľnohospodári nemajú veľa času na 
čítanie,“ smeje sa Jurky.

Pri práci na farme používa aj ďal-
šie technológie. Na chytrom telefó-
ne  ukazuje aplikáciu, ktorá ho na 
diaľku informuje o  jeho zvieratách. 
Každá krava má svoje meno a  vedľa 
neho údaj o tom, kedy sa otelila, kedy 
bola zasušená (moment, od ktorého 
sa krava už nedojí) a  kedy bude mať 
ruju. Existujú aj chytrejšie programy, 
ktoré vedia merať teplotu kravy, či 
rozrušenie, keď sa k nej blíži nebezpe-
čie. Tie sú podľa Jurkyho pre malých 
farmárov zatiaľ finančne náročné. 

V  budúcnosti by ale chcel využiť aj 
žuvacie senzory. „Keď krava presta-
ne prežúvať, na mobil mi hneď príde 
upozornenie, a ja budem vedieť, že má 
nejaký problém,“ objasňuje Jurky.

Iná aplikácia mu umožňuje pora-
diť si s jedným z najväčších problé-
mov slovenského poľnohospodárstva 
– rozdrobenosťou vlastníctva pozem-
kov. Jeho dvadsať hektárov pôdy je 
rozptýlených v 1 200 parcelách. Snaží 
sa ju preto sceliť vzájomnou výmenou 
za inú pôdu.

„Táto aplikácia mi vie pripraviť 
nájomnú zmluvu, alebo rovno návrh 
výmeny medzi jednotlivými vlast-
níkmi,“ hovorí Jurky. „Keby som ne-
mal takýto program, tak zo štátnych 
dát sa v tom nemám šancu vyznať,“ 
dodáva.

Okrem farmárov vedia moderné 
technológie podľa Jurkyho uľahčiť 
prácu aj štátu, napríklad so štatisti-
kami o hospodárskych zvieratách. 
„Keď sa otelí krava, nemusí vám šta-
tistický úrad volať, aké máte prírast-
ky, lebo tieto údaje už bude mať k dis-
pozícii.“ Sú mnohé ďalšie technoló-
gie, ktoré vedia uľahčiť a zefektívniť 
prácu farmára. Napríklad precízne 
hnojenie, GPS navádzanie, alebo celý 
koncept  smart farming  (chytré poľno-
hospodárstvo).

„Inteligentné technológie sú bu-
dúcnosťou poľnohospodárstva,“ 
predpovedá mladý farmár.

Ako ste sa dostali k práci farmára? 

Moje rozhodnutie nebolo jednodu-
ché, aj keď som vyrastal na rodinnej 
farme, práca na farme predstavovala 
hlavne drinu na poli. Výsledný efekt 
pritom z  toho nebol vidieť. Ja som sa 
preto vybral iným smerom, študoval 
som v automobilovom odvetví. V tom 
som pokračoval aj keď sme sa s man-
želkou vybrali do zahraničia. Našim 
cieľom bolo usadiť sa na Slovensku 
s  tým, že sa nebudeme zadlžovať 
a  predtým si mladí za hranicami za-
robíme. V Írsku som šesť rokov praco-
val aj ako mechanizátor na farmách. 
Práve tam sme videli malé rodinné 
farmy, ktoré síce nemajú na dvore 
BMW alebo Ferrari, ale žili si pokojne 
a  robota ich tešila. Tam sme si pove-
dali, že takto by sme chceli žiť.

Čiže za vaším rozhodnutím praco-
vať v  poľnohospodárstve bola skú-
senosť zo zahraničia? Alebo tam 
boli ešte aj iné dôvody? 

Ďalším dôvodom bolo, že sme 
si plánovali založiť vlastnú rodinu 
a  neskôr aj rodinný podnik. Zároveň 
sme videli množiace sa potravino-
vé škandály a  naša dcéra mala práve 
zdravotné problémy z potravín. Preto 
sme chceli byť vo výrobe potravín se-
bestační.

Ale najväčšia pridaná hodnota je, 
že sme ako rodina pokope a ja nemu-
sím – tak ako veľa Slovákov – odchá-
dzať za prácou do zahraničia. Toto nás 
drží nad vodou, aj keď to nie je jedno-
duché, pretože práca začína zavčasu 
ráno a končí neskoro večer. Takto ale 
vieme zasiahnuť do výchovy detí a 
sme pri nich, keď nás potrebujú.

S čím ste na štarte vašej farmy naj-
viac bojovali?

Na Írsku bolo pre nás najpozitív-
nejšie, že keď išiel Ír po meste a videl 
farmára, tak dal pred ním dole klo-
búk, keďže si ho vážil, pretože pre 
neho vyrábal potraviny. Nepočítali 
sme s tým, že to tak bude aj na Slo-
vensku, ale mysleli sme si, že aspoň 
priestor na začatie podnikania bude 
jednoduchší.

No opak bol pravdou. Predtým, 
ako sme vyrobili prvú hrudku syra, 
tak nás kontaktovali rôzne kontroly: 
hygiena, veterina, centrálna regis-
trácia zvierat, živnostenský úrad. To 
farmár musí spĺňať hneď na začiatku.

Niekoho by to možno odradilo, 
ale my sme boli vytrvalí. Hľadali sme 
farmárov s  podobnými problémami 
a narazili sme na Združenie mladých 
farmárov. Tu sme o  týchto problé-
moch začali hovoriť a  riešiť systé-
mové zmeny. Nešlo nám do hlavy, či 
aj v  ostatných sektoroch sú začiatky 
také ťažké.

Začínajúci farmár má na začiatku 
hlavne problém získať pôdu a samo-
zrejme peniaze na prvotné investície 
do podnikania. Ako to bolo u vás? 

Ja som mal výhodu, ktorú dnes 
začínajúci farmári nemajú. Môj otec 
vlastnil dvadsať hektárov pôdy, kto-
rá ale bola roztrieštená po celom ka-
tastri. V  minulosti fungoval zákon 
o  pozemkových úpravách a  pozem-
kových spoločenstvách, ktorý umož-
ňoval získavať náhradné pozemky. Ja 
som teda za tú roztrieštenú pôdu zís-
kal náhradné pozemky. Túto výhodu 
dnes mladí nemajú.
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Ak by ste dnes vypovedali nájom-
né zmluvy, alebo by vám niekto pre-
najal pôdu, musíte sa dohodnúť, kde 
vám tu pôdu vyčlení. Keďže môžete 
vlastniť niekoľko stoviek parciel, tak 
sa to niekedy ani nedá zrealizovať. 
V  našom katastri je roztrieštenosť 
pôdy obrovská. Mojich 20 hektárov sa 
nachádza v 1 200 parcelách. V každej 
parcele môžete vlastniť 10 alebo 20 
metrov a máte tam podielových spo-
luvlastníkov. To sú veci, ktoré mla-
dých odrádzajú.

Aké sú tie ďalšie prekážky? 

Ďalším problémom sú obrovské 
investície. Ak chce niekto založiť chov 
alebo rastlinnú výrobu, potrebujete 
mať techniku, budovy, zvieratá a po-
dobne. Mladý farmár je väčšinou pre 
banky rizikový, pretože nemá bonitu, 
históriu a príjem. Aj keď máte dobré 
úmysly a  chcete úver splácať, banky 
majú prísny režim poskytovania úve-
rov. To bola ďalšia vec, s  ktorou sme 
bojovali a bojujeme aj naďalej, ale po-
stupnými krokmi napredujeme.

Čomu sa na vašej farme venujete?

Chováme hovädzí dobytok, máme 
dvadsať kusov kráv. Špecializujeme 
sa na predaj mlieka a syrových výrob-
kov. Našim cieľom je maximalizovať 
pridanú hodnotu na tej malej výme-
re. Keby sme mali vytvárať len nejakú 
komoditu a predávať ju do mliekarne, 
pridaná hodnota by bola nízka a rodi-
na by z nej nevyžila.

Kto sú vaši hlavní zákazníci? 

Väčšinou sú to rodiny, blízki a 
známi. Ľudia, ktorí nás poznajú a kto-
rým si nemôžeme dovoliť dať syr, kto-
rý sa len tvári, že je syr. Stýkame sa s 
nimi dennodenne a nie sú to obchod-
né vzťahy, ale skôr rodinné väzby.

My sme limitovaní množstvom 
pôdy a mlieka, ktoré vyprodukujeme. 
Zatiaľ nemáme kapacity na nadobud-
nutie novej pôdy, vybudovanie novej 
maštale, alebo zmodernizovanie doje-
nia, aby sme vedeli uspokojiť aj ďalších 
ľudí v okolí. Ja sa riadim myšlienkou, 
že farmár by mal hlavne uspokojiť svo-
je okolie a až potom sa môže pustiť za 
hranice obce alebo regiónu. Práve to 
okolie je najviac ovplyvňované hlu-
kom a  zvieratami z  farmy a preto by 
malo mať najväčšie privilégiá. Preto aj 
tí naši známi, ktorých by som ani ne-

označil zákazníkmi, majú privilégium 
užívať produkty z našej farmy.

Keď budeme mať sebestačné dedi-
ny a sebestačné regióny, potom bude-
me mať aj sebestačné Slovensko.

Cítite, že sa zvyšuje dopyt po takejto 
výrobe? Uprednostňujú ľudia lokál-
ne potraviny pred nákupmi vo veľ-
kých obchodných reťazcoch?  

Určite áno. Po komunizme boli 
Slováci hladní po zahraničných chu-
tiach. Potom k  nám prišli reťazce, 
ktoré nás nimi zásobujú. Tam ale ide 
o  priemyselné poľnohospodárstvo 
a potravinárstvo. To, čo sa k nám do-
váža z  Brazílie, zrejme nebude z  ro-
dinnej farmy.

Potravinové škandály nahrávajú 
slovenským farmárom a regionál-
nym spracovateľom. My v združení 
máme každý mesiac telefonáty od 
maloobchodných prevádzok až po 
supermarkety, ktoré potrebujú naše 
produkty. Dopyt tu teda je. Ľudia si 
pýtajú slovenské výrobky. To je tiež 
šanca pre Slovensko, napríklad na 
zmenu legislatívy na začatie podni-
kania. Aby mladý farmár na začiatok 
nemusel mať úplne sterilnú miest-
nosť. On je v kontakte s ľuďmi, ktorí 
žijú v jeho blízkosti, nemôže si dovoliť 
pokaziť si meno nejakým škandálom.

Dá sa povedať, aká činnosť je ide-
álna pre naštartovanie podnikania 
v  poľnohospodárstve? Je to živo-
číšna výroba, alebo skôr špeciálna 
rastlinná výroba? Pretože repkou 
a  kukuricou by mladý farmár zrej-
me začínať nemal. 

Časy, keď sa privatizovali družstvá 
a kupovali podiely, sú už za nami. Mla-
dý farmár teda nezíska hneď dvetisíc 
hektárov. Prenajme si pôdu od suseda 
alebo rodiny a získa nejakých 20 až 
100 hektárov. To je výmera, kde mladí 
chcú žiť.

Odporúčať, čomu by sa mladí mali 
venovať, by bolo nezodpovedné, preto-
že oni sami vedia, po čom je dopyt v ich 
okolí. Čo je potrebné v Trnave, nemusí 
byť v Prešove. Odporúčam ale, aby čo 
najviac maximalizoval v  menšom. 
Aby nebol odkázaný na reťazec.

Keď ste chovateľom stovky dojníc 
a spracované mlieko predávate za 
30 centov za liter. Vstupuje do toho 
človek, ktorý skupuje mlieko, potom 

mliekareň a napokon obchodný re-
ťazec, ktorý mlieko spracované vo 
výrobku predáva. Farmár je len jeden 
článok tohto reťazca, ktorý ale nikto 
nevidí.

Mojou myšlienkou je skrátiť ten 
reťazec s tým, že farmár nemusí mať 
sto kusov dobytka, ale stačí mu 30 
kráv. Keď zvýši pridanú hodnotu tým, 
že mlieko premení na syry či jogurty, 
nebude predávať mlieko za 30 centov. 
Môže sa posunúť na euro, alebo euro 
dvadsať. A  súčasne má kontakt so 
spotrebiteľom. To mu ten dlhý reťazec 
nikdy nedá. A ani zákazník v ňom ne-
vie, kde bolo vyrobené mlieko a či sa 
farmár správa dobre k zvieratám.

Vy hovoríte, že v minulosti, keď nie-
kto nevedel, čo bude v živote robiť, 
tak ho dali robiť baču alebo kydať 
hnoj. Mení sa pohľad spoločnosti na 
prácu v agroodvetví? 

Je to pomalý posun vpred, ale 
mladí sa ani dnes húfne nehlásia na 
poľnohospodárske školy a univerzity. 
Je to práve pre takýto pohľad na poľ-
nohospodárstvo. Je to veľká škoda, 
že to v minulosti takto bolo. Veľa ľudí 
vrátane našich rodičov pracovali na 
družstvách a  smrdeli hnojom. Ľudia 
ale vedeli, že aj „cez ten hnoj“ majú 
potravinu na stole a vážili si to.

Dnes si to nevážia? 

Dnes máme dostatok všetkého. 
Stretol som sa s názorom, že farmárov 
nepotrebujeme. Vymysleli sme nejaké 
pilulky a vitamíny, ktorými zrazu na-
hradíme napríklad aj vajíčko. To nie je 
správne. Úctu treba vzdať farmárovi 
aj potravine, pretože to je boží dar. Ne-
súhlasím, že farmárčenie je otázkou 
biznisu. Má to hlbší rozmer. Je úlohou 
každého jedného farmára, aby napra-
vil pohľad v médiách, podľa ktorého 
sme len poberatelia podpôr a nič ne-
robíme. Musíme sa jasne dištancovať 
od špekulantov a podporiť tých, ktorí 
skutočne chcú pracovať. Farmári, kto-
rí vytvárajú hodnoty a zamestnávajú 
ľudí, sú nenahraditeľní – či sú to malí 
alebo veľkí farmári.

Slovenskému agrosektoru dnes 
stále dominujú veľ ké farmy. Aký 
vplyv má centralizovaná štruktúra 
poľnohospodárstva na jeho postup-
ne starnutie? 
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Zdedili sme z minulosti veľké poľ-
nohospodárske podniky. V roku 1948 
nastala veľká krivda pre vlastníkov 
pôdy a drobných gazdov, ktorým štát 
zobral pôdu. Zabrzdilo to rozvoj ma-
lých rodinných podnikov. Na druhej 
strane to ale zamestnalo celú dedinu, 
vytvárali sa potraviny a hodnoty.

Po revolúcii sme mali možnosť od-
raziť sa od tejto situácie, no Slovensko 
to nevyužilo. Vybralo sa cestou priva-
tizácie podnikov, prepúšťania ľudí, 
skupovania podielnických listov. 
Veci sme riešili krátkodobo, nezaobe-
rali sme sa, čo príde za desať – dvadsať 
rokov. Zabudli sme vychovávať géno-
vú generáciu. Preto mladí zo sektora 
odchádzajú.

Má na odliv mladých z odvetvia 
vplyv aj jeho mediálny obraz, ktoré-
mu v posledných rokoch dominovali 
podvody s agrodotáciami? Máte skú-
senosť, že by si niekto práve pre spô-
soby, o ktorých sa väčšina verejnosti 
dozvedela až po článkoch zavražde-
ného novinára Jána Kuciaka, roz-
myslel prácu v poľnohospodárstve? 

Čo sa minulý rok stalo na Sloven-
sku, nás všetkých veľmi prekvapilo. 
Keď sme si postupne čítali články Jána 
Kuciaka o agropodvodoch na výcho-
de Slovenska, mrzelo nás to, ale ihneď 
sme sa k tomu vyjadrili. Dlhé obdobie 
sme upozorňovali na to, že na Sloven-
sku nie je všetko tak v poriadku, ako 
to podávajú niektorí farmári, hlavne 
tí, ktorým takýto systém vyhovuje. 
Ešte predtým sme hovorili, že sú utlá-
čané práva vlastníkov pozemkov a je 
tu aj cieľ odradiť mladých farmárov. O 
tom písal aj Ján Kuciak a má to obrov-
ský dopad na pohľad na Slovensko zo 
zahraničia.

Sme (ASYF) členom Rady mladých 
farmárov Európy. V zahraničí to vte-
dy všetci intenzívne s nami prežívali a 
pýtali sa nás, čo sa to tam na Sloven-
sku stalo a čo sme to za krajina EÚ, keď 
u nás zabili novinára. My Slováci sme 
to možno nebrali až tak vážne, ako na-
príklad vo Fínsku alebo Francúzsku.

Na druhej strane to odhalilo dlho-
dobo zanedbávané veci. Napríklad to, 
že agrodotácie nám viac škodia, ako 
pomáhajú. Motivačné priame platby 
vytvorili zo Slovákov zberateľov hek-
tárov, čím viac pôdy máš, tým viac do-
staneš, bez ohľadu na tvorbu pridanej 
hodnoty na vidieku. Vytvoril sa sys-
tém poberateľov podpôr niekedy aj na 

nezmyselné veci ako sú parkoviská, 
letiská ale aj cintoríny. Začala sa tým 
zaoberať Európska komisia a médiá.

Je to smutné, ale agrosektor sa 
vďaka tomu začal ozdravovať. Ja ni-
kdy nebudem stáť za farmárom-špe-
kulantom, ktorý sa chce priživovať na 
systéme ako pijavica. Je veľmi dôleži-
té, aby sa pokračovalo vo vyšetrova-
ní a  odhaľovaní všetkých nekalostí. 
A netýka sa to len podpôr na plochu, 
ale aj projektových podpôr (z Progra-
mu rozvoja vidieka, – pozn. red.).

Financie zo Spoločnej poľnohospo-
dárskej politiky EÚ sú dnes veľmi 
dôležitým zdrojom príjmov poľno-
hospodárov. Aký prístup dnes majú 
mladí farmári k finančnej podpore, 
ktorú Slovensko dostáva z Únie? 

Naše združenie je od roku 2007 
členom Rady mladých farmárov Eu-
rópy – CEJA , ktoré obhajuje záujmy 
viac ako dvoch miliónov mladých 
farmárov zo všetkých krajín EÚ. Na 
stretnutiach hovoríme o tom, že rôz-
ne formy podpory, ktoré fungujú v za-
hraničí, sa u nás stále neuplatňujú. V 
Poľsku si uvedomili, že potrebujú ge-
neračnú výmenu a štát hneď od vstu-
pu do EÚ podporuje mladých farmá-
rov. V druhom rozpočtovom období 
túto podporu uplatnili ďalšie krajiny. 
My sme na Európskej rade mladých 
farmárov žiadali, aby táto schéma 
podpory bola povinná pre všetky 
členské štáty. Niektorí to nechápa-
li, pretože hovorili, že „nás štát sám 
podporuje, lebo generačná výmena je 
priorita“. Na Slovensku to tak nebolo 
a mnohokrát boli mladí chápaní ako 
konkurencia, ktorá ide po pôde.

Nakoniec sa podarilo schému na-
staviť povinne a  na základe toho sa 
na Slovensku alokovala časť pre mla-
dých farmárov.

Aký prístup majú mladí farmári 
k priamym platbám. 

My hovoríme, že je to najfunkč-
nejšia forma podpory mladých far-
márov, keďže stačí preukázať, že ste 
mladý farmár do 40 rokov a  prvých 
päť rokov od začatia podnikania do-
stávate podporu na hektár. Okrem 
veku treba deklarovať aj vzdelanie, 
ktoré sa dá doplniť cez  akreditovaný 
kurz v Agroinštitúte v Nitre.

Spomínali ste už tu výzvu pre začí-
najúcich farmárov (podopatrenie 

6.1. Pomoc na začatie podnikateľ-
skej činnosti pre mladých poľno-
hospodárov). Prečo boli s tou výzvou 
také problémy?

Bola to historicky prvá takáto 
výzva. Počet žiadateľov štvornásob-
ne prevýšil pôvodný plán výzvy. Už 
počas vyhlásenia výzvy sa objavili 
rôzne nedorozumenia zo strany bý-
valého vedenia ministerstva (v rokoch 
2012 až 2016 bol ministrom Ľubomír 
Jahnátek, SMER-SD, – pozn. red.), ktoré 
deklarovalo, že ak sa prihlási dvetisíc 
mladých farmárov, dá prostriedky 
pre dvetisíc farmárov. Okrem toho 
sa garantovalo, že sa vytvorí štatút 
mladého farmára. Ten, kto dostane 
projekt, bude môcť získať štátnu pôdu 
v  správe Slovenského pozemkového 
fondu. Ďalej sa sľubovali úvery pre 
mladých farmárov zo Slovenskej zá-
ručnej a rozvojovej banky (SZRB), prá-
ve na kúpu pôdy. To všetko bolo spísa-
né v  Koncepcii podpory pre mladých 
farmárov. Bolo tiež medializované, 
že sa budú môcť zapojiť aj farmári 
s  päťročnou históriou, čo bola ďalšia 
dezinformácia.

Mnoho mladých farmárov si uro-
bilo SHR (forma podnikania fyzických 
osôb, Samostatne hospodáriaci roľník, – 
pozn. red.), ale do projektu sa nemohli 
zapojiť, pretože podmienkou výzvy 
bolo, že žiadateľ v  čase prihlášky 
prvýkrát zakladá poľnohospodár-
sky podnik. Čiže každý, kto založil 
podnik pred 15. júlom 2015, bol vylú-
čený. Napriek tomu sa zapojilo viac 
ako dvetisíc žiadateľov, no podpora 
bola nastavená len pre 500 farmárov. 
Naše vedenie preto začalo intenzívne 
rokovať s  novým vedením minister-
stva a  novou ministerkou (Gabriela 
Matečná, SNS, – pozn. red.).  Žiadali 
sme do tohto podopatrenia presunúť 
18 miliónov eur pre mladých farmá-
rov z  dvoch podopatrení určených 
na modernizáciu fariem. Bohužiaľ sa 
to nepodarilo. To odrádzalo mladých 
farmárov.

Aké boli ďalšie problémy s  tou vý-
zvou? 

Stalo sa aj, že niektorí farmári 
dostali dvojité rozhodnutia. Jeden 
z  nich napríklad dostal rozhodnutie 
o schválení (dotácie), pustil sa do svoj-
ho podnikateľského zámeru, začal sa 
venovať chovu sliepok, kúpil halu. 
O  niekoľko mesiacov dostal rozhod-
nutie o neschválení.  Poľnohospodár-
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ska platobná agentúra (PPA) prehod-
notila ten projekt. Bol tam nejaký sys-
témový problém, ktorý sa ale za  rok 
podarilo vyriešiť. Žiadali sme, aby 
sa zverejňovali bodové hodnotenia. 
V tom čase sa to ešte nerobilo, dnes to 
už máme nastavené. Ďalej sa to však 
naťahovalo: menili sa podmienky 
výzvy, odďaľoval sa podpis zmluvy, 
výplata prvej platby. To všetko zase 
znechucovalo mladých.

Dá sa s tým pred koncom programo-
vého obdobia ešte niečo robiť? 

V prvom rade, ak chceme od mla-
dých farmárov, aby plnili lehoty, 
musí to plniť aj agentúra, ktorá vyhla-
suje výzvy. Chápem ale, že je tam veľa 
roboty a málo ľudí.

Hovorí sa, že na jeseň bude nová 
výzva. No tí mladí už radšej mávnu 
rukou a povedia, že do toho znova ne-
pôjdu a radšej si zoberú úver. Štát ne-
využil potenciál dvoch tisíc mladých 
farmárov, ktorí od spustenia výzvy 
stáli na štartovacej čiare.

V  priebehu administrácie výzvy 
mnoho mladých farmárov prehod-
notilo zámer a  nepodpísali zmluvy 
a uvoľnili sa prostriedky pre ďalších. 
Je tu stále šanca pre tých, ktorí sú pod 
čiarou. My sme žiadali ministerstvo, 
aby čo najviac podporilo tých, ktorí sú 
už v systéme, ich projekty boli dobré 
a čakajú na tú platbu. Ak by sa hrani-
ca posunula na 700 podporených pro-
jektov, verím, že nebudú znechutení 

a budú pokračovať v projektoch, ktoré 
si nastavili v roku 2015.

Čo by sa malo zmeniť v  podpore 
mladých farmárov? 

Mali by sme hlavne zmeniť mysle-
nie. Potrebujeme systémové riešenia 
zo strany štátu, ktoré ale pomaly za-
čínajú naberať na obrátkach. Pre mňa 
je to síce ľahké povedať – pretože  som 
človek z malej farmy a nemám pod se-
bou stovky ľudí -, ale cieľom by mal byť 
hotový produkt. Ak máte farmu, vedľa 
by mala byť chladnička, v ktorej môže-
te ukázať, čo ste vyrobili. Tým pádom 
sa maximalizuje aj pridaná hodnota.

Je jasné, že sto alebo tisíchektárové 
podniky, ktoré naozaj robia, nepreda-
jú všetko na farme. Ale vidiek by mal 
aspoň vidieť, že tam bolo niečo vypes-
tované. Určite by sme sa nemali uberať 
smerom minimalizácie nákladov, pre-
daja komodity do zahraničia a sloven-
ským spotrebiteľom potom dávať za-
hraničné mäso, ktoré je z našich kráv.

Ďalej by sa mala zmeniť legislatí-
va. O tom, ako sú nastavené pravidlá 
na začatie podnikania by sme mohli 
dlho hovoriť.  Získať pôdu – aj tú štát-
nu – , získať podpory, zriadiť malú 
prevádzkareň na spracovanie potra-
vín, to všetko je náročný proces. Toto 
treba zjednodušiť.

Keď vidím mladého farmára, ktorý 
sa zaujíma o poľnohospodárstvo, ja sa 
ho vždy snažím získať na našu stranu. 
Keď mu ale povieme, že plánujeme pod-

pory o tri roky a o päť rokov mu dáme 
nejakú pôdu, tak to nie je riešenie. On 
potom zuteká do jednoduchšieho sek-
tora. Automobilky mu poskytnú uby-
tovanie a prostriedky za to, že sa vy-
sťahujete z vidieka. Potrebujeme ľudí 
dostať naspäť na vidiek, dať im slušnú 
obživu a prácu, ktorá ich baví. Mladí 
chcú robiť na svojom a po svojom.

Veríte ešte, že sa to podarí? 

Ja som optimista. Na Slovensko 
sme sa vrátili pred piatimi rokmi 
a veľa vecí ma znechucuje. Ľudia okolo 
mňa ma ale utvrdzujú, že je to zmysel 
života. My vydržíme, niekam neod-
chádzame. Na vidieku sme sa narodi-
li a na vidieku aj zomrieme. Máme tu 
našu pôdu, naše rodiny, náš život. n
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