
SEKTOROVÁ RADA   
pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov



Kompletný zoznam členov Sektorovej rady nájdete na www.sustavapovolani.sk.

BUDÚCNOSŤ  
JE V KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKOCH

PRÍHOVOR PREDSEDU SEKTOROVEJ RADY JOZEFA ARTIMA 
(SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA 
KOMORA)

Aktuálne programové vyhlásenie vlády SR deklaruje agropotravinársky sektor ako strategický, po-
važuje potravinovú sebestačnosť za prioritu a jej zvýšenie za kľúčové. Napriek tomu sa kroky k na-
plneniu tohto vyhlásenia v praxi zatiaľ neprejavili. Posilnenie postavenia poľnohospodárstva pritom 
dokáže vymaniť krajinu z pasce stredného príjmu a zvýšiť kvalitu života. Slovenský agrosektor má 
v súčasnosti veľký nevyužitý rastový potenciál. Zvýšenie potravinovej sebestačnosti totiž znamená 
surovinu nielen vyprodukovať, ale aj spracovať na potraviny a produkciu realizovať na trhu. 

Poľnohospodárstvo (za predpokladu, že je sektor vitálny) podstatne prispieva k napĺňaniu cieľov 
ozeleňovania. Životaschopné agropotravinárstvo vie totiž čeliť následkom zmeny klímy a zhoršo-
vania životného prostredia (napríklad zadržiavaním vody v krajine v rámci vodozádržných opat-
rení, zlepšovaním pôdnych vlastností a pod.). 

Agropotravinárstvo má v súčasnosti v  členských krajinách EÚ silné zastúpenie. Aby sme jeho 
postavenie podporili aj na Slovensku, musíme oveľa viac dbať na produkciu a spotrebu domácich 
potravín. Ďalšie zanedbanie sektora nebude totiž znamenať len ďalšie oslabenie konkurenčnej 
pozície, ale znižovanie produkcie domácich potravín povedie aj k zníženiu strategickej bezpeč-
nosti štátu a na dlhé obdobie môžeme zostať len dodávateľom suroviny pre iné krajiny. 

 

ČINNOSŤ SEKTOROVEJ RADY A JEJ PRACOVNÝCH SKUPÍN 

> Identifikácia inovácií, technologických zmien, nových alebo zdokonalených výrobkov a služieb 
v sektore 

> Tvorba a aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 a s výhľa-
dom do 2050 

> Výber kľúčových opatrení a odporúčaní pre MPSVR SR na tvorbu Národnej stratégie zamestna-
nosti Práca 4.0 

> Sektorové analýzy a prognózy vývoja na trhu práce 
> Iniciácia a podpora vytvárania aktívnych partnerstiev medzi zamestnávateľmi, strednými a vy-

sokými školami 
> Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní 
> Ranking poskytovateľov vzdelávania

ORGANIZÁCIE ZASTÚPENÉ V SEKTOROVEJ RADE
> Agrárna komora Slovenska
> Ematech s.r.o.
> CHATEAU MODRA, a. s.
> Komora veterinárnych lekárov SR
> Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR
> NPPC – VÚEPP
> Odborový zväz drevo, lesy, voda
> PLANTEX, s.r.o.
> Poľnohospodárske družstvo Mestečko
> Roľnícka spoločnosť KYJOV s.r.o.
> Slovenská poľnohospodárska  

a potravinárska komora

> SOŠ pôdohospodárska a veterinárna, 
Ivanka pri Dunaji

> SOŠ Pruské
> Spojená škola Ivanka pri Dunaji
> SPU Nitra, FZKI
> Štátny inštitút odborného vzdelávania
> Trenčiansky samosprávny kraj
> Univerzita veterinárskeho lekárstva  

a farmácie Košice
> Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
> Združenie chovateľov rýb na Slovensku
> Združenie mladých farmárov na Slovensku 

- ASYF, Vasiľov

KĽÚČOVÉ INOVAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZMENY 
OVPLYVŇUJÚCE SEKTOR S DOPADOM NA ĽUDSKÉ ZDROJE
> Presné poľnohospodárstvo
> Biohospodárstvo
> Digitalizácia a analytika dát
> Implementácia prvkov sociálnej ekonomiky 

v poľnohospodárstve - sociálne poľnohos-
podárstvo

> Nanotechnológie

> Technologické a marketingové inovácie
> Umelá inteligencia
> Vertikálne, mestské hospodárstvo a nové 

spôsoby hospodárenia
> Hydroponické pestovanie rastlín
> Pestovanie rias 

SEKTOR Z POHĽADU ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Generovaním pracovných príležitostí je poľnohospodárstvo významným činiteľom udržiavania 
pracovnej sily na vidieku, čím zároveň prispieva k neprehlbovaniu regionálnych disparít. Sektor 
poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu však v ostatných rokoch pociťuje narastajúci nedo-
statok pracovnej sily spôsobený starnutím pracovníkov v sektore. Stále je badateľný nedostatočný 
záujem absolventov stredných a vysokých škôl s poľnohospodárskym zameraním o prácu v sektore 
najmä z dôvodu pretrvávajúceho nízkeho spoločenského ohodnotenia a rozdielov medzi príjmami  
v poľnohospodárstve a ostatnými odvetviami ekonomiky. Sektor poľnohospodárstva, veterinárstva 
a rybolovu však vďaka silnému inštitucionálnemu zázemiu a fungujúcim profesijným zväzom pred-
stavuje príležitosť pre mladých poľnohospodárov. Využitím prvkov sociálnej ekonomiky vytvára 
nové alternatívne služby a rozširuje a diverzifikuje činnosti. V prípade využitia existujúceho poten-
ciálu inovácií a dostupnej modernej výkonnej techniky predstavuje aktuálna spoločenská situácia  
a dopyt po domácej produkcii silnú príležitosť pre rast sektora a uplatnenie mladých ľudí. 
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