
Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej 
výrobe  

Kód projektu: 011NR350002 

 

Cieľ projektu:  

Zvyšovanie úrovne ľudských zdrojov formou ďalšieho 
vzdelávania v poľnohospodárskom sektore so 
zameraním na začínajúcich poľnohospodárov a mladých 
poľnohospodárov v oblasti výroby, spracovania a 
predaja produktov a legislatívy. 

 

Prijímateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

    

Nenávratný finančný príspevok:       68 541,73 EUR 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opis projektu: 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre realizuje projekt „Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej“ kód projektu 011NR350002 v rámci programu Rozvoj vidieka 

s podporou Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. 

Jeho cieľom je zvyšovanie úrovne ľudských zdrojov formou ďalšieho vzdelávania v poľnohospodárskom sektore so zameraním na začínajúcich poľnohospodárov a mladých poľnohospodárov. 

Odborné vzdelávanie cieľovej skupiny  je zamerané na nasledovné oblasti: 

 Základy špecializovanej živočíšnej a rastlinnej výroby 

 Ekonomika, manažment a marketing poľnohospodárskeho podniku 

 Základy spracovania a výroby produktov z obilnín, mäsa, mlieka, zeleniny a ovocia 

 Poľnohospodárska a výrobná technika pre prvovýrobu a spracovanie poľnohospodárskych produktov 

 Pozemkové úpravy 

 Právne a sociálno-etické aspekty agropodnikania 

Projekt  je zameraný na inovácie, zavádzanie vedecky podložených, inovatívnych postupov výroby a/alebo spracovania do praxe.  Inovatívny postup vychádza z výsledkov výskumu v poľnohospodárstve, 

potravinárstve alebo rozvoji vidieka.  

Projekt realizuje vzdelávanie formou vzdelávacích kurzov v termíne od 11/2020 -  03/2021.  Celkový rozsah vzdelávacieho programu je 168 hodín. Z toho prezenčná forma 117 hodín, praktická forma 51 hodín.   

 

Vzdelávací program je štrukturovaný do šiestich modulov, z ktorých 3 moduly sú povinné a 3 moduly sú voliteľné. Každý účastník musí v rámci vzdelávacieho programu absolvovať 3 povinné moduly a jeden 

nepovinný modul. 

 

Počas realizácie projektu sa uskutoční 6 kurzov:  

1. kurz Modul A: Základy špecializovanej živočíšnej a rastlinnej výroby – povinný modul, termín realizácie: 11/2020 

2. kurz Modul B: Ekonomika, manažment a marketing poľnohospodárskeho podniku povinný modul, termín realizácie: 12/2020 

3. kurz Modul C: Základy spracovania a výroby produktov z obilnín, mäsa, mlieka, zeleniny a ovocia povinný modul,  termín realizácie: 01/2021 

4. kurz Modul D: Poľnohospodárska a výrobná technika pre prvovýrobu a spracovanie poľnohospodárskych produktov nepovinný (voliteľný) modul termín realizácie: 02/2021 

5. kurz Modul E: Pozemkové úpravy nepovinný (voliteľný) modul termín realizácie: 03/2021 

6. kurz Modul F: Právne a sociálno-etické aspekty agropodnikania nepovinný (voliteľný) modul termín realizácie: 04/2021 

 

Obsahové zameranie odborných modulov: 

I. Základy špecializovanej živočíšnej a rastlinnej výroby 

 Štruktúra a reštrukturalizácia živočíšnej a rastlinnej výroby a jej udržateľnosť v podmienkach SR. Osobitosť systémov pestovania plodín (integrovaný, ekologický, trvalo udržateľný) a chovu hospodárskych 

zvierat. Rajonizácia rastlinnej a živočíšnej výroby. Rozdelenie plodín na základe charakteru produktu a výrobných oblastí. Agrobiologická kontrola v rastlinnej a živočíšnej výrobe. 

 Súčasný stav a trendy v chove hospodárskych zvierat. Zásady a technológie chovu a kŕmenia hospodárskych zvierat. 

 Celospoločenský význam pestovaných plodín, postavenie v ekosystéme a perspektívy výroby, ekonomické a spoločenské dôsledky nedostatku potravín. Zásady technológie pestovania hustosiatych obilnín a 

využitie inovatívnych technológií prispôsobených pre súčasné podmienky a nároky na kvantitu a kvalitu finálnych produktov.  

 Zásady technológie pestovania teplomilných obilnín s možnosťou ich rozšírenia aj do lokalít doteraz menej vhodných pre ich pestovanie. Nové možnosti ich využitia v spracovateľskom priemysle.  

 Zásady technológie pestovania hľuznatých a buľvovitých okopanín bežne pestovaných a zároveň aj menej známych. Postavenie a zaradenie strukovín a olejnín v štruktúre rastlinnej výroby. Zvláštnosti ich 

pestovania, nároky na pestovateľské podmienky prostredia. Možnosti ich realizácie v trhových podmienkach SR.  



 Súčasný stav a trendy pestovania a využitia špeciálnych plodín (chmeľ, tabak, koreninová paprika). Možnosti pestovania alternatívnych a energetických plodín v podmienkach SR a spôsoby ich využitia. 

 Inovatívne technologické systémy pestovania poľnej a rýchlenej zeleniny, vrátane predpestovania sadby. Hydroponické systémy pestovania zeleniny založené na najmodernejších poznatkoch. Alternatívne 

systémy pestovania zeleniny (integrovaný, ekologický) vychádzajúce z potreby minimalizácie dopadov na životné prostredie. Najmodernejšie trendy v pestovaní koreninových a aromatických rastlín. 

Agrotechnika pestovania a spracovania jedlých a liečivých húb.  

 Zakladanie intenzívnych ovocných sadov a vinohradov. Inovatívne technológie výroby škôlkárskeho materiálu a produkcie ovocia. Technológia produkcie hrozna. Technológia spracovania hrozna a produkcie 

vína s ohľadom na terroir. Uplatnenie vína v modernej gastronómii a základy someliérstva. Vinársky agroturizmus ako cesta diverzifikácie podnikania a podpory rozvoja vidieka.  

 

II. Základy spracovania a výroby produktov z obilnín, mäsa, mlieka, zeleniny a ovocia 

 Základy spracovania a výroba inovatívnych produktov na báze obilnín - teoretické vedomosti a praktické skúsenosti z problematiky hodnotenia a spracovania obilnín (pšenica, raž, jačmeň, ovos): poznatky o 

chemickom zložení s následným využitím informácií pri výrobe tradičných potravín.  

 Inovatívne možnosti spracovania ovocia a zeleniny – základy spracovania ovocia a zeleniny, technologické postupy výroby jednotlivých druhov výrobkov na báze ovocia a zeleniny, optimalizácia procesu 

spracovania s cieľom zachovania vysokej kvality finálnych produktov.  

 Výroba ovocných, zeleninových, hroznových štiav a nápojov rôznych typov. Výber surovín na ich výrobu podľa požiadaviek na nutričné parametre konečného produktu. Inovatívne technológie výroby štiav 

a nápojov. Zvyšovanie obsahu bioaktívnych látok v šťavách a nápojoch využitím menej pestovaných a netradičných druhov záhradníckych plodín (ovocie, zelenina, koreninové a aromatické rastliny).   

 Základy spracovania a výroby produktov z mäsa - teoretické poznatky, zamerané najmä na procesy spojené so zrením mäsa, jeho skladovaním a správnymi technologickými zásadami, praktické ukážky 

vybraných častí spracovania mäsa a výroby mäsových výrobkov. 

 Inovatívne spôsoby spracovania a výroby produktov z mäsa - teoretické poznatky, zamerané najmä na procesy spojené so zrením mäsa, jeho skladovaním a správnymi technologickými zásadami, praktické 

ukážky vybraných častí spracovania mäsa a výroby mäsových výrobkov. 

 Inovatívne spôsoby spracovania a výroby produktov z mlieka – poznanie chemického zloženia mlieka, analýza vzájomných vzťahov medzi základnými zložkami mlieka, vlastnosťami mlieka a faktormi, ktoré 

ich ovplyvňujú, zásady hygienického programu dojenia mlieka, prvotné ošetrenie mlieka na farme, základné ošetrenie mlieka (čistenie mlieka odstreďovaním, štandardizácia mliečneho tuku, tepelné ošetrenie a 

homogenizácia), základy technológie výroby rôznych typov mliečnych výrobkov. 

 Bezpečnosť potravín na Slovensku – charakteristika politiky EÚ so zameraním na slovenskú legislatívu o aspektoch ochrany zdravia v celom potravinovom reťazci (vo všetkých fázach výroby potravín, od 

farmy až po konečného spotrebiteľa 

III. Poľnohospodárska a výrobná technika pre prvovýrobu a spracovanie poľnohospodárskych produktov 

 Konštrukcia a riadenie poľnohospodárskej techniky 

 Nové trendy v konštrukcii techniky pre chov zvierat 

 Spracovanie produktov pre bioenergetiku 

 Nové trendy vo výrobnej technike pre spracovanie poľnohospodárskych produktov 

 Nové trendy vo výrobnej technike pre spracovanie živočíšnych produktov 

 Presné poľnohospodárstvo  

 

IV. Pozemkové úpravy 

 Rozdrobenosť pozemkového vlastníctva – historické súvislosti 

 Vývoj a súčasný stav pozemkových úprav na Slovensku 

 Pozemkové úpravy – vysvetlenie procesu  

 Jednoduché pozemkové úpravy - prelomové riešenie organizácie právnych a užívacích vzťahov na limitovaných územiach 

 Krajinárske aspekty projektovania pozemkových úprav - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia ako jedinečný celok riešení problémov a rozvoja v krajine 

Realizácie pozemkových úprav - moderný nástroj na efektívne využívanie územia s prehľadnými právnymi vzťahmi k pôde a pozemkom.  



 

V. Ekonomika, manažment a marketing poľnohospodárskeho podniku 

 Ekonomika poľnohospodárstva – ozrejmenie základných ekonomických kategórií a vzťahov, intenzita poľnohospodárskej výroby, produktivita práce, rentabilita poľnohospodárskej výroby, a možnosti 

znižovania nákladov podniku, dotačná politika.  

 Ekonomické posúdenie rastlinnej a živočíšnej výroby – hlavné komodity rastlinnej výroby, obilnín, olejnín, cukrovej repy, zemiakov, ovocia, zeleniny a ostatných plodín. Hlavné komodity živočíšnej výroby, 

mlieko, hovädzí dobytok, ošípané, hydina a špeciálne chovy malých hospodárskych zvierat. 

 Dane, odvody sociálne, zdravotné, dôchodkové poistenie 

 Finančná analýza podniku – majetková a kapitálová štruktúra, likvidita a platobná schopnosť podniku, zadlženosť, peňažný tok podniku. 

 Výrobná štruktúra farmy – špecifiká výrobnej štruktúry poľnohospodárskeho podniku, faktory ovplyvňujúce proces jej tvorby. Inovatívne výrobné procesy v poľnohospodárskom podniku. 

 Organizačné zdroje podniku a ich vnútorné usporiadanie. Nové princípy riadenia fariem. 

 Nové trendy v oblasti manažmentu ľudských zdrojov v malých podnikoch, vedenie ľudí, motivácia a efektívna komunikácia.  

 Podstata marketingového prístupu - základné pojmy. Strategický marketing - marketingové plánovanie a jeho postupy. Marketingová analýza externého a interného prostredia, SWOT analýza, analýza 

konkurencie. Marketingové ciele a stratégie. Marketingový mix a jeho prvky (5P). Nové trendy v marketingu. 

 Nové a inovatívne formy predaja poľnohospodárskych produktov: predaj z dvora podniku (z farmy), predaj z poľa, predaj zo sadu, predaj z pojazdnej predajne, predaj na trhovisku, predaj vo vlastnej predajni, 

predaj na objednávku, vytváranie obchodných družstiev a asociácií. Ďalšie trendy v oblasti odbytu vlastných produktov. 

 

VI. Právne a sociálno-etické aspekty podnikania v agropotravinárstve 

 Úvod do problematiky, právny systém SR, vzťah vnútroštátnej úpravy k právu EÚ. Spoločná poľnohospodárska politika v období 2014-2020 s dôrazom na súvisiace legislatívne akty a financovanie programu 

Mladý Poľnohospodár - možnosti získania dotácie, podmienky. 

 Podporné mechanizmy v poľnohospodárstve – investičné a neinvestičné podpory. 

 Právne formy podnikania na pôde podľa Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. Vlastnícke právo a nájomné vzťahy k pozemkom. Katastrálne konanie a ďalšie vybrané správne konania. Trh s 

poľnohospodárskou pôdou, cena a hodnota pôdy, dane z nehnuteľností.  

 Obchodné záväzkové vzťahy, právna úprava v oblasti výroby, spracovania a predaja produktov. Poľnohospodárske výrobky a ochrana spotrebiteľa. 

 Organizačno-právne aspekty malého a stredného podnikania: formy podnikania, ich výhody a nevýhody.  

 Spoločensky zodpovedné podnikanie: základné princípy a koncepty spoločensky zodpovedného podnikania v kontexte udržateľného poľnohospodárstva. a rozvoja vidieka. Sociálne poľnohospodárstvo a 

sociálne inovácie v poľnohospodárstve. Etika v podnikaní: prvky etického kódexu v podmienkach podnikania v poľnohospodárstve. 

 

 


