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Úvod 
 
Agroekológia a s ňou súvisiaci ekologický agropotravinársky priemysel predstavujú zmenu paradigmy 
poľnohospodárstva a spracovania potravín s cieľom bojovať proti zmene klímy, obnoviť ekosystémy a chrániť 
vodu, pôdu a všetky ostatné zdroje, od ktorých závisí poľnohospodárska výroba. Je potrebné povzbudiť 
poľnohospodárov, ktorí sa zaviažu prehodnotiť svoje postupy a vzťah k ekosystému. Zníženie chemických 
vstupov, zavedenie väčšej rozmanitosti do striedania plodín a ochranného poľnohospodárstva a zachovanie 
biodiverzity sú kroky k agroekologickej transformácii všetkých poľnohospodárskych podnikov v Európe. 
 
Mnohé podniky praktizujú ekologické poľnohospodárstvo alebo uplatňujú iné ekologické metódy vo výrobe, 
ktoré nie sú kryté národnou značkou alebo značkou EÚ. Na podporu malej a ekologickej výroby a podporu 
jej ekonomickej životaschopnosti možno zaviesť rôzne podporné schémy. Krátke dodávateľské reťazce 
priamo spájajúce spotrebiteľov a výrobcov umožňujú ziskovosť a budovanie pridanej hodnoty takýchto 
malých výrobcov. Systémy správy miestnych tovarov, ako sú regionálne značky, spájajú rôzne subjekty, 
zabezpečujú kvalitu a podporujú používanie miestnych výrobkov. 
 
Často sa spochybňuje, či agroekológia, miestne reťazce a malovýroba potravín dokážu nasýtiť obyvateľov 
sveta. V Európe sa v nedávnej práci Inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj a medzinárodné vzťahy (IDDRI) 
uvádza, že do roku 2050 bude možné nakŕmiť všetkých obyvateľov Európy prostredníctvom postupnej 
agroekologickej transformácie s cieľom nulových emisií uhlíka. 
 
Táto príručka predstavuje rôzne prístupy a modely uplatňované v krajinách V4 a Moldavsku. Je súčasťou 
projektu, ktorého cieľom bolo zlepšiť znalosti a budovať kapacity malých poľnohospodárskych a 
potravinárskych podnikov na uplatňovanie agroekologických poľnohospodárskych metód a technológií na 
výrobu inovatívnych, zdravých a ekologických agropotravinárskych výrobkov.  
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Iniciatívy v partnerských krajinách 
 
Slovensko: Individuálne prístupy k začatiu výroby šetrnej k prírode  
 
Priamy predaj - alebo "predaj z dvora" zahŕňa predaj malých množstiev prvotných výrobkov prvovýrobcami. 
Poľnohospodári sú oslobodení od prísnych hygienických predpisov Európskej únie, nemôžu však predávať 
len tak hocičo. Takéto predajné zariadenia a farmy majú tiež povinnosti a musia sa napríklad registrovať a 
byť kontrolované veterinárnou a potravinovou správou. Ako prezentujú nasledujúce príklady zo Slovenska, 
zdravé a hodnotné potraviny sa dajú pripraviť doma alebo v malej firme a predávať "z dvora". 
 
Berta Stašková 
Pôvodom z mesta sa pred 15 rokmi presťahovala za manželom na vidiek, kde vlastnia 5 hektárov lúk a 2 
hektáre lesa. Ako lesníci, ktorých život je veľmi úzko spätý s prírodou, sa rozhodli obhospodarovať okolité 
lúky prírode blízkym spôsobom a využívať ich citlivo a udržateľne. Časť lúk je v stave nepokosenej 
medonosnej lúky, ktorá poskytuje pastvu pre ich včely, ale je aj zdrojom mnohých druhov liečivých rastlín. V 
iných častiach pestujú rôzne plodiny a liečivé rastliny. 

 
Po niekoľkých rokoch výroby pre svoju rodinu, blízkych a priateľov sa Berta 
Stašková v roku 2019 zaregistrovala ako oficiálny dvorný predajca. Vyrába 
sirupy z byliniek a ovocia, džemy a marmelády, sušené bylinné zmesi, 
ovocné a zeleninové šťavy. Sortiment výrobkov nie je vždy rovnaký, závisí 
od úrody v danom roku. 
 
Svoje výrobky ponúkajú na predaj priamo na svojom "dvore", čo však nie je 
veľmi efektívne, pretože žijú na mieste takmer odrezanom od rušného 
života, bez častého pohybu potenciálnych kupujúcich. Táto nevýhoda sa 
však stala ich konkurenčnou výhodou, pretože svoje výrobky predávajú bez 
použitia akýchkoľvek pesticídov, napriek tomu, že nemajú oficiálnu značku 
ekologickej výroby. 
 

Berta Stašková predáva svoje výrobky na rôznych trhoch, čo slúži aj ako dobrý marketingový nástroj. 
Zákazníci ju potom môžu ľahko nájsť vďaka kontaktným údajom na každej etikete. Po dohode objednávky 
doručuje priamo zákazníkom domov. Môže sa to zdať komplikované a neefektívne, ale funguje to. 

 

Berta Stašková na trhu  
Foto: archív Berta Stašková) 

Produkty 
Berty 
Staškovej - 
bylinné soli, 
ovocné sirupy, 
paradajková 
šťava  
Foto: archív 
Berta 
Stašková) 
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Andrej Homola 
Je predstaviteľom štvrtej generácie bylinkárov, súčasťou malej rodinnej firmy, ktorá vyrába tinktúry a čaje z 
liečivých rastlín pestovaných v ekologickej kvalite na vlastnej ekofarme Odorica pri Levoči.  
 
Andrej Franko, zakladateľ firmy, sa celý život zaoberá zberom, pestovaním a spracovaním liečivých rastlín, 
najmä rastlinných adaptogénov. Keď po roku 1989 odišiel do dôchodku a získal pozemky svojich rodičov 
Anny a Jána Frankových, rozhodol sa vrátiť na malú farmu Odorica, kde sa narodil.  Vytvoril vlastné receptúry 
na spracovanie liečivých rastlín a spolu s dcérou Zuzanou Homolovou založil v roku 1993 spoločnosť AFRA. 
 

Od roku 1996 je spoločnosť registrovaná v 
systéme kontrolovanej ekologickej 
poľnohospodárskej výroby a je držiteľom 
certifikátov BIO pre pestovanie 
bioproduktov aj výrobu biopotravín. 
Spočiatku bolo možné zakúpiť ich výrobky 
len v jednej predajni - Čajovni AFRA v Žiline 
Postupne sa záujem zvyšoval a od roku 
2006 začali dodávať svoj tovar aj do 
ďalších predajní, čajovní a lekární po 
celom Slovensku. Postupom času sa tieto 
výrobky rozšírili a zahŕňajú aj vankúše 
plnené bylinkami. 
 

Spôsob pestovania a spracovania liečivých rastlín sa dodnes nezmenil. Od semienka po dospelú rastlinu, cez 
zber, spracovanie až po konečné označenie sa na procese podieľajú len 2 - 3 ľudia, čo zaručuje najvyššiu 
kvalitu ich výrobkov. Všetky výrobky sa uvádzajú na trh so súhlasom Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky. 
 

Okrem pestovania liečivých rastlín sa na 
farme Odorica pestuje aj mangalica. Spolu so 
svojou mamou Zuzanou Homolovou 
každoročne organizujú eko-tábor, kde sa 
účastníci zapájajú do každodenného života 
farmy a každý deň majú aktivity zamerané na 
spoznávanie prírody, ekológiu, recykláciu, 
výrobu rôznych predmetov, ako sú 
magnetky, origami a rôzne iné zaujímavé 
predmety. 

Andrej Homola na trhu (Foto: archív Andrej Homola) 

Zuzana Homolová medzi bylinkami na farme 
Odorica (Foto: archív Andrej Homola) 
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Česko: Zavedenie regionálnej ochrannej známky 
 
Biele Karpaty sú jedinečnou krajinou na moravsko-slovenskom pomedzí, neobyčajne pestrou a bohatou 
prírodou s tisíckami hektárov jedinečných kvetnatých lúk s mohutnými solitérnymi dubmi, rozsiahlymi lesmi 
a vápencovými skalami. Krajina so zachovanými prvkami pôvodného pastierskeho osídlenia vrátane 
ľudových tradícií a kultúry. Mozaika lesov, lúk, záhrad, ktorú dopĺňajú aj zachované sady so starými odrodami 
ovocných stromov. 
 
Biele Karpaty boli v roku 1980 vyhlásené za chránenú 
krajinnú oblasť a v roku 1996 za biosférickú rezerváciu 
UNESCO. Má rozlohu 746,9 km2 a rozprestiera sa v 
pásme približne 80 km. Bohatstvo tunajšej flóry a fauny 
je spôsobené nielen geografickou polohou s 
karpatskými (horskými) aj panónskymi (teplomilnými) 
prvkami, ale predovšetkým šetrným spôsobom 
hospodárenia a pravidelným kosením alebo 
extenzívnou pastvou. Vznik lúčnych spoločenstiev 
chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty sa datuje do 
obdobia neolitu, keď človek začal svojou 
poľnohospodárskou činnosťou prispôsobovať krajinu svojim potrebám. Jedinečná krajina Bielych Karpát je 
vzácnym dôkazom toho, že ľudská činnosť môže spoluvytvárať cenné prírodné a kultúrne hodnoty. Spolužitie 
miestnych ľudí s prírodou môže slúžiť ako jeden z príkladov trvalo udržateľného rozvoja. 
  
V roku 1998 ľudia, ktorí si uvedomujú úžasnú rozmanitosť miestnej prírody a živých tradícií, založili združenie 
Tradícia Bielych Karpát s cieľom zachovať prírodné a kultúrne dedičstvo regiónu a využiť ho na trvalo 
udržateľný rozvoj. Tradícia Bielych Karpát, z.s. je dobrovoľné, mimovládne a neziskové združenie fyzických a 
právnických osôb, ktoré spája záujem pomáhať všetkým aktivitám, ktoré trvalo udržateľným spôsobom 
rozvíjajú tradičnú poľnohospodársku a remeselnú výrobu Bielych Karpát. Od svojho vzniku sa združenie snaží 
rozvíjať ovocinárstvo s cieľom zachovať jedinečný genofond regionálnych odrôd ovocných drevín. Za týmto 
účelom mapuje staré a regionálne odrody, zakladá genofondové sady a nové výsadby. Od roku 2000 sa 

Vidiecka krajina Bielych Karpát 
 (Foto: archív ZO ČSOP Veronica) 

Jablkové sady a výroba jablkovej šťavy v 
muštárni Hostětín  

(Foto: archív ZO ČSOP Veronica) 
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významnou aktivitou stalo spracovanie miestneho ovocia, najmä výroba jablkovej šťavy v odšťavovni 
Hostětín.  
 
ZO ČSOP Veronica je mimovládna nezisková organizácia, pobočka Českého zväzu ochrancov prírody, ktorá 
vznikla v roku 1986 v Brne a od roku 1995 pôsobí v obci Hostětín, kde sa podieľa na realizácii projektov 
udržateľnej obecnej infraštruktúry. Tu na praktických príkladoch, realizovaných projektoch a výsledkoch ich 
monitoringu ukazuje, že vzťah k prírode, miestnym zdrojom a tradíciám spolu s ohľaduplným hospodárením 
môže chrániť životné prostredie a globálnu klímu, ekonomicky stabilizovať vidiek a riešiť nezamestnanosť aj 
v pomerne odľahlých oblastiach. ČSOP Veronica je členom a jedným zo zakladateľov združenia Tradície 
Bielych Karpát. 
 
Regionálna ochranná známka pre bielokarpatské remeslá a služby 
Združenie Tradícia Bielych Karpát sa snaží podporovať aj zachovanie 
miestnych výrobkov a remesiel. Jedným z nástrojov je regionálna ochranná 
známka Tradícia Bielych Karpát®, ktorá umožňuje zviditeľniť miestnych 
remeselníkov medzi obyvateľmi a návštevníkmi Bielych Karpát. Tradícia 
Bielych Karpát® je prvou cezhraničnou ochrannou známkou v strednej Európe, 
keďže označuje výrobky v moravských aj slovenských Bielych Karpatoch. 
Podrobnosti nájdete na www.tradicebk.cz a www.tradiciebk.sk. Regionálne značenie pomáha nielen 
výrobcom, ale aj spotrebiteľom, obyvateľom a celému regiónu. Je to jeden zo spôsobov, ako zviditeľniť 
vidiecke regióny a podporiť rozvoj miestnej ekonomiky v oblastiach, ktoré sú zaujímavé svojím prírodným a 
kultúrnym bohatstvom.  
 
Výrobky a služby s regionálnou ochrannou známkou Tradícia Bielych Karpát® musia spĺňať súbor presných 
kvalifikačných kritérií, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na tieto zásady: 
-  Jedinečnosť vo vzťahu k Bielym Karpatom  
- Tradícia výroby v regióne s ručnou výrobou 
- Kvalita a miestny pôvod surovín 
- šetrnosť k životnému prostrediu 
- Prevádzka v regióne a podpora miestneho 

hospodárstva 
 
Regionálna ochranná známka je určená pre 
všetkých výrobcov, poľnohospodárov, 
remeselníkov, firmy a ich výrobky a služby z 
Bielych Karpát. Je pre zákazníkov a spotrebiteľov 
zárukou overenej kvality, ktorú musí dosahovať 
každý výrobok chránený regionálnou ochrannou 
známkou.  
 

Výrobky s regionálnou ochrannou známkou 
Tradícia Bielych Karpát® 

(Foto: archív ZO ČSOP Veronica) 
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V súčasnosti je 44 držiteľov regionálnej značky Tradícia Bielych Karpát na českej (moravskej) strane a 18 
držiteľov na slovenskej strane hranice.  
Čo regionálna značka prináša: 
- Pomáha výrobcom v Bielych Karpatoch propagovať ich výrobky a služby. 
- Posilňuje konkurencieschopnosť výrobkov a služieb a ich postavenie na trhu. 
- Podporuje výrobcov, ktorí prispievajú k hospodárskemu oživeniu regiónu a pomáhajú obnovovať 

regionálny trh. 
- Záujem o miestne výrobky podporuje rozvoj zanikajúcich remesiel a zručností. 
- Regionálna výroba zohráva dôležitú úlohu pri zachovávaní regionálnych odrôd a plemien. Príkladom je 

Hostětínsky mušt vyrábaný z jabĺk tradične pestovaných v Bielych Karpatoch.  
- Zvyšuje sa podiel miestnych potravín v bio kvalite, ktorých výroba je šetrná k životnému prostrediu. 
- Regionálna výroba, pestovanie alebo spracovanie poľnohospodárskych produktov pomáha životnému 

prostrediu, pretože produkty necestujú tisíce kilometrov.  
- Zákazníci majú záruku splnenia nadštandardných podmienok a kritérií značky. 
- Zákazníci majú väčšiu záruku "čerstvosti" vďaka krátkym distribučným cestám. 
- Zákazník môže vidieť, ako sa výrobok vyrába - združenie organizuje dni otvorených dverí, farmárske dni, 

exkurzie, ukážky výroby a osvetové podujatia.  
- Výroba pre regionálny trh je jedinečná - vo väčšine prípadov nejde o veľkovýrobu. 
- Posilňuje príslušnosť miestneho obyvateľstva k regiónu, podporuje zapojenie obyvateľstva do regiónu a 

uľahčuje kontakty medzi výrobcami a ďalšími miestnymi aktérmi. 
- Podpora a propagácia regiónu - podpora cestovného ruchu, udržateľného turizmu, udržateľného 

podnikania, regionálnych tradícií, podpora poľnohospodárstva a ochrany prírody a krajiny.  
- Podpora zamestnanosti v regióne. Prosperujúci poľnohospodári, spracovatelia a maloobchodníci sú 

zárukou udržania alebo dokonca rozšírenia pracovných miest. 
 
Významnou udalosťou pre regionálnu značku a samotných nositeľov bola návšteva princa Charlesa v 
Hostětíne v apríli 2010. Súčasťou tejto návštevy bola aj návšteva remeselného jarmoku držiteľov regionálnej 
značky. Princ Charles si s každým z držiteľov podal ruku a vymenil niekoľko slov. Výrobkami bol nadšený a 
išiel si kúpiť ďalšie výrobky od držiteľov, hoci boli súčasťou daru, ktorý dostal počas návštevy. 
 

Návšteva princa Charlesa v 
Hostětíne 

(Foto: archív ZO ČSOP Veronica) 
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Maďarsko: Akcia na zlepšenie pôdy 
 
Experiment na zlepšenie pôdy v Koppányvölgy 
 
Stav miestnej pôdy 
Koppányvölgy sa nachádza v južnom Zadunajsku, v kopcovitej oblasti regiónu Somogy. Na strmých svahoch, 
ktoré pôvodne pokrývala hnedá lesná pôda s lužným podložím, sa v dôsledku intenzívneho 
poľnohospodárstva na ornej pôde v posledných 40 - 50 rokoch obrábané plochy zmenili na neúrodnú pôdu 
s veľmi nízkym obsahom organickej hmoty, čo spôsobilo rozsiahlu eróziu. Na veľkej časti územia sa erózia 
mierne spomalila na zhutnenú, vysoko vápenatú vrstvu so slabou priepustnosťou, čím vznikla tzv. biela hlina, 
ktorá je miestnym názvom "biela hlina", ktorá maximalizuje povrchový odtok a zabraňuje infiltrácii a ktorá 
je veľká a má minimálnu produktivitu. Tie sa spravidla vytvárajú na svahoch nad inflexným bodom svahového 
profilu a v dôsledku efektu zrýchlenia odtoku zhoršujú eróziu pôdy v úsekoch pod inflexným bodom. 

 
Zmena klímy zvyčajne zvyšuje frekvenciu klimatických extrémov (extrémne suchá, krátke obdobia 
intenzívnych zrážok) v dôsledku zrýchlenia hydrologického cyklu, takže adaptácia na zmenu klímy by sa mala 
prispôsobiť skôr extrémom než jednosmernej zmene v priebehu počasia. To je najťažšia úloha, pretože sa 
treba pripraviť na oba extrémy, napr. vodnú bilanciu, a to aj v rovnakom čase.  
 
Nejde o lokálny problém, ale o všeobecný problém v kopcovitých a hornatých oblastiach krajiny s lesíkovým 
podložím. V týchto oblastiach je takmer nemožné produkovať so ziskom, v mnohých prípadoch len kvôli 
dotáciám na pôdu, ale čoraz viac ľudí upúšťa od poľnohospodárstva na ornej pôde, čím sa uvoľňuje priestor 
pre spontánny rast krovín (najmä Alianthus).  Táto degradácia sa vyskytuje na prevažnej väčšine z 1,6 milióna 
ha ornej pôdy v kopcoch ohrozených eróziou a jej obhospodarovanie, najmä vzhľadom na adaptačné tlaky 
klimatických zmien, je významným ekonomickým faktorom. Jeho aktuálnosť a dôležitosť sa odráža v tom, že 
v súčasnosti neexistuje žiadny dohodnutý postup na rekultiváciu takýchto "bielych" plôch a že účtovné 
pravidlá a pravidlá udeľovania povolení na rekultiváciu pôdy nepodnecujú poľnohospodárov, aby vykonávali 
zásahy, ktoré sa im z dlhodobého hľadiska oplatia. Ďalším problémom je, že organické a anorganické 

Erózia pôdy na svahoch (Foto a ilustrácia: Géza Gelencsér) 
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materiály, ktoré možno použiť na zlepšenie pôdy a ktoré sú dostupné a cenovo prijateľné, sú prevažne 
odpadom (napr. kaly z čističiek odpadových vôd, drevný popol z elektrární), čo veľmi sťažuje ich využitie. 
 
Obnova takto znehodnotenej pôdy je kľúčom k zachovaniu konkurencieschopnosti a odolnosti príslušných 
regiónov voči zmene klímy. V týchto oblastiach zvyčajne úplne chýba humusová vrchná vrstva pôdy a bývalú 
horninu ("vrstva C") nemožno považovať za produktívnu vrstvu, pretože chýba humus a odumretá organická 
hmota zodpovedná za štruktúru pôdy a hospodárenie s vodou, ako aj pôdna mikro-, mezo- a makrofauny. 
Obnova je založená na obnove týchto pôdotvorných faktorov. 

 
Možnosti riešenia a zvolený postup  
Takmer pred desiatimi rokmi začali odborníci z rozvojového združenia Vox Vallis skúmať environmentálne 
faktory, najmä degradáciu pôdy, ktorá výrazne znižuje miestny agroekopotenciál. Riešením by samozrejme 
mohla byť zmena typu poľnohospodárstva, z ktorej by bolo najvýhodnejšie vytvoriť trvalé trávne porasty, ale 
vzhľadom na úpadok chovu hospodárskych zvierat to nie je reálny cieľ. Aby bolo možné účinne vysádzať 
plantáže alebo lesy, bolo by potrebné aj predchádzajúce zlepšenie pôdy. Vzhľadom na klimatické zmeny je 
cieľom aj zvýšenie obsahu C v pôde týchto oblastí a zvýšenie ich schopnosti absorbovať a zadržiavať viac 
dažďovej vody. 
 
Na vyriešenie tohto problému odborníci združenia vyvinuli novú inovatívnu metódu obnovy pôdy, ktorá 
spočíva vo vytvorení vrstvy biomasy na pôde počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov s použitím týchto 
materiálov a jej rotáciou pod obvyklou hĺbkou orby: 
- hrubá štiepka (fytomasy a dendromasy) z bezprostredného okolia obnovovaných polí, väčšinou z obnovy 

katastrálnych hraníc, alebo z blízkych spontánne zalesnených polí, ktoré boli zozbierané a naštiepané 
lokálne a z väčšej hmoty; 

- vrstva vytvorená mulčovaním plodín na zelené hnojenie s cieľom získať väčšiu zelenú hmotu; 
- vrstva slamy; 
- kultúry mikroorganizmov (prípravky pôdnej biológie, prípravky na zlepšenie života v pôde) na 

zabezpečenie správneho rozkladu biomasy. 
 

spraš spraš 

vybielená pôda pôvodná pôda 

Degradácia pôdy na oraných svahoch (Ilustrácia: Géza Gelencsér) 
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Takto vytvorené vrstvy biomasy sa v pôde obracajú pomocou hlbokého rotačného nástroja (rigolového 
pluhu) v hĺbke približne 70 cm v prvom roku a v druhom roku v hĺbke 40 až 50 cm. 
 

 
Zmenená štruktúra pôdy bude schopná účinnejšie absorbovať a zadržiavať dažďovú vodu a viazať živiny, 
ktoré sa následne aplikujú. Biomasa, najmä lesná drevná štiepka, je bohatá na huby a iné mikroorganizmy a 
pôsobí ako štepiaci prostriedok, ktorý pôdu oživuje a znovu osídľuje. Okrem toho táto metóda vedie k trvalej 
sekvestrácii približne 12 až 15 ton uhlíka na hektár v pôde. To je vzhľadom na to, že pôvodný obsah C v pôde 
je cca 40 t/ha a súčasné sprašové podložie sa blíži k 0 t/ha, významný výsledok. 
 
Postup projektu na zlepšenie pôdy 
Doba realizácie projektu je 36 mesiacov. Na základe meraní a poznania lokality bolo identifikovaných 10 ha 
už extrémne erodovanej pôdy, na ktorej boli založené 4 parcely s výmerou 0,25 ha s nárazníkovou zónou. 
Jedna z plôch sa používa ako kontrolná a neošetruje sa, zvyšné 3 plochy sa používajú s rôznymi variantmi 
ošetrenia. Na základe výsledkov dvoch vegetačných období sa vyberie najúčinnejšie ošetrenie na zlepšenie 
pôdy. Zohľadní sa nielen úroda plodín, ale budú sa sledovať aj rozdiely vo fotosyntetickej aktivite v rôznych 
fenofázach pomocou diaľkového snímania (RGB a NDVI snímanie kamerou dronu). 
 
Rok 1: 
- Príprava plánu odberu vzoriek a merania; 
- výber plôch na testovanie metódy zlepšenia pôdy; 
- Identifikácia miest na produkciu dendromasy a fytomasy; 
- Určenie pôdnych typov a pôdnych podmienok, ktoré sa majú použiť; 
- Výsev zelených bylín; 
- mulčovanie zeleným hnojivom; 
- Príprava, preprava, ukladanie a rozptyľovanie drevnej štiepky (fytomasy a dendromasy);  
- rozptyľovanie mikrobiologických a iných prísad; 
- Min. 70 cm hlboké, rovné obracanie; 
- Kontrolné testy; 
- Výsev jesenných obilnín. 
 
Rok 2: 
- Kontrolné merania (pôda, fotosyntetická aktivita); 
- Zber, po ktorom nasleduje výsev zeleného hnojiva; 

Sanácia pôdy v roku 1 a roku 2 (Ilustrácia: Géza Gelencsér) 

vrstva drevnej štiepky 
 mulčovacia vrstva zeleného hnojiva 

vrstva drevnej štiepky 
mulčovacia vrstva zeleného hnojiva 

Obnova pôdy ROK 1 Obnova pôdy ROK 2 

-80 cm -50 cm 
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- jesenné mulčovanie; 
- Príprava drevnej štiepky (fyto- a dendromasy), preprava, ukladanie, rozptyl; 
- Pridávanie mikrobiologických prísad a vylúhovanie; 
- Min. 50 cm hlboké striedanie riadkov. 
 
Rok 3: 
- Výsev kukurice na jar; 
- Kontrolné merania (pôda, fotosyntetická aktivita); 
- Zber úrody, kontrolné merania a hodnotenie; 
 
Priame účinky projektu - obnova produktivity erodovaných svahov s extrémne nízkou produktivitou 
prostredníctvom vývoja novej metódy zlepšovania pôdy - sú obzvlášť dôležité pre zmierňovanie zmeny klímy 
a adaptáciu na ňu. Zmierňujúci účinok spočíva vo významnej sekvestrácii uhlíka v pôde, a to jednak 
prostredníctvom menej rozložiteľného drevného materiálu dendromasy vneseného do hlbších vrstiev, 
jednak prostredníctvom zvýšenej biologickej aktivity vyplývajúcej zo zvýšenej odolnosti a regenerácie pôdy 
v dôsledku ďalších vstupov (zelené hnojivá, mikrobiálne kondicionéry). Dôležitým efektom je, že na zástavbu 
sa využíva najmä vegetácia miestnych druhov (Alianthus, Acer negundo atď.), ktoré nie sú vhodné na 
spracovanie dreva a nevyžadujú značné náklady na dopravu (energiu). Okrem toho na rozdiel od inej v 
súčasnosti populárnej alternatívy využitia, t. j. ťažby na spaľovanie v elektrárňach, táto forma využitia vedie 
k trvalej sekvestrácii uhlíka. 
 
Môže zvýšiť klimatickú odolnosť poľnohospodárstva v danej oblasti zlepšením infiltrácie a zadržiavania 
dažďovej vody, znížením erózie pôdy, rozptýleného zaťaženia povrchových vôd živinami a znečistenia 
pesticídmi. Závislosť zlepšenej ornej pôdy od poveternostných podmienok sa výrazne znižuje najmä vďaka 
výrazne zlepšenej vodnej bilancii vyplývajúcej zo zlepšenej štruktúry pôdy a zvýšeného obsahu organickej 
hmoty. To sa stáva pre poľnohospodárov veľmi dôležité v súvislosti s čoraz extrémnejšími prejavmi počasia 
(extrémna intenzita zrážok, sucho, teplotné šoky atď.). V záujme zvýšenia pozitívnych účinkov je vhodné na 
zlepšených plochách uplatňovať techniky pestovania šetrné k životnému prostrediu, najmä kombinované 
používanie zeleného hnojenia a mulčovania môže priniesť dobré výsledky vďaka zachovaniu pôdnej vlhkosti 
a biologickej aktivity. 
 
 
 

Ilustračné foto: archív Koppányvölgy Nature Park 
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Poľsko: Iniciatíva inšpirujúca ostatných - stredne veľké prírodné poľnohospodárstvo 
 
Tri vojvodstvá, ktorých východné hranice sú zároveň hranicou Poľska, sú vnímané ako krajina 
konzervatívnych ľudí, pasívne čakajúcich na vývoj udalostí, označovaná trochu pohŕdavo ako "východný 
múr". Je to tradičný poľnohospodársky región, bez veľkých priemyselných závodov, ktoré znečisťujú životné 
prostredie a hyzdia krajinu. Naopak, je preslávený krásnymi výhľadmi, hubárskymi lesmi a chutnou 
kuchyňou. A príklad farmy a spracovateľskej a obchodnej spoločnosti manželov Kurylukových dokazuje, že 
obyvatelia regiónu sú aktívni, inovatívni a otvorení svetu.  
 
Ekologická výroba pre ľudí a prírodu - príklad z východu Poľska  
Robert Kuryluk je miestny človek (krajan) z obce Holešov, ktorá sa nachádza v 
blízkosti poľských hraníc s Bieloruskom a Ukrajinou. Ako 20-ročný prevzal po smrti 
svojho otca vedenie farmy, hoci vyštudoval lesnícku technickú školu. Jeho 
naturalistický prístup ho rýchlo zaujal v ekologickom poľnohospodárstve: v roku 
1996 získal certifikát združenia ekologických poľnohospodárov EKOLAND ako 
jeden z najmladších prevádzkovateľov.  
 
Dlho sa trápil, hospodáril na ľahkých piesočnatých pôdach, ktoré si vyžadovali veľa úsilia na dosiahnutie 
uspokojivých výnosov vrátane starostlivého obrábania a starostlivosti, a to nielen o raž a pohánku - symbol 
ľahkých pôd. Veľa čerstvej energie priniesla Monika Styczek - obyvateľka Varšavy, absolventka Varšavskej 
univerzity prírodných vied so špecializáciou na ekologické poľnohospodárstvo, ktorá sa po niekoľkých rokoch 
práce v mestách (aj v kancelárii Medzinárodnej federácie hnutí ekologického poľnohospodárstva IFOAM) 
rozhodla presťahovať na vidiek a pripojila sa k Robertovi. 
 
Manželia Kurylukovci obhospodarujú viac ako 30 hektárov, z toho 24 hektárov ornej pôdy, 4 hektáre lúk, 2 
hektáre vlastného lesa a malý domáci ovocný sad, majú aj malé kŕdeľ nosníc, asi 30 kusov. Po niekoľkých 
rokoch spoločného hospodárenia, keď žili v starej chalupe so svojimi dvoma dcérami, si postavili krásny dom 
z dreva s využitím energeticky úsporných technológií a ekologických riešení. Naplánovali aj izby pre hostí a 
školiacu miestnosť, keďže Monika aj Robert sa venujú propagácii ekologického poľnohospodárstva a 
vzdelávacím aktivitám. Obaja sú aktívni v mimovládnych organizáciách. 
 
Vlajkovou loďou farmy je pestovanie tekvíc bez šupky, pre 
ktoré boli dokončené špecializované stroje: presný sejací 
stroj, špecializované plečky, zariadenie na tlačenie tekvíc 
do riadkov, mláťačka, umývačka kameňov, sušiareň, 
čistiareň a baliace zariadenia. Druhým vlajkovým 
produktom od roku 2014 je valeriána lekárska (Valeriana 
officinalis), dvojročná rastlina, ktorá si vyžaduje značnú 
ručnú prácu pri pletí. Sušený koreň valeriány sa používa 
vo farmaceutickom priemysle na extrakciu valeriány. 
Počas vegetačného obdobia dávajú Kurylukovci prácu 

Robert s dcérami (Foto: U. Soltysiak) 
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niekoľkým ľuďom a využívajú aj učňov z Ekologickej ľudovej univerzity.  Medzi ďalšie plodiny, ktoré pestujú 
na svojej certifikovanej ekologickej farme, patrí fazuľa červená, špalda, raž, pohánka, seradella, lupina 
úzkolistá a ovos.   
 
Podnikateľský duch Moniky Styczek-Kuryluk sa prejavil aj v 
založení podniku na farme, ktorý spracováva suroviny z 
vlastnej farmy Kuryluk, ako aj suroviny nakúpené od iných 
ekologických poľnohospodárov v regióne. Mnohí z nich sa 
rozhodli ekologicky hospodáriť na Robertovo naliehanie a tí, 
ktorí sú členmi združenia EKOLAND, dostávajú za svoje 
produkty dodatočnú prémiu. Ako podnik v potravinárskom 
priemysle musela Monikina spoločnosť riadne zriadiť 
skladovacie a baliace priestory, aby získala povolenie od 
štátnej hygienickej inšpekcie na uvádzanie výrobkov na trh.  
 
Od roku 2018 vyrába cukrovinky z bio 
tekvicového oleja a ražnej a špaldovej múky, ale 
fyzické spracovanie surovín zabezpečujú 
subdodávatelia. Sušený tekvicový olej z farmy 
lisuje špecializovaný certifikovaný spracovateľ v 
rakúskom Štajersku, ktoré je týmto produktom 
známe v celej Európe. Ražnú a špaldovú múku a 
pohánkové krúpy vyrába mlyn v regióne, ktorý 
v mene Kurylukovcov kontroluje AGRO BIO TEST 
(PL-EKO-07) - certifikačný orgán, ten istý, ktorý 
kontroluje ich farmu a obchodnú spoločnosť.   
 

Niektoré plodiny z farmy (najmä obilie) sa predávajú 
iným spracovateľom ekologických produktov a balené 
produkty v maloobchodnom balení - 
veľkoobchodníkom a ekologickým butikom. Niektoré 
výrobky putujú aj k dodávateľom do zahraničia. Dobre 
sa rozvíja priamy predaj a spolupráca s 
potravinárskymi družstvami, ktoré spájajú 
ekoproducentov s mestskými spotrebiteľmi.  
 
Monika Styczek-Kuryluk a Robert Kuryluk sa zaslúžili o 
svoj úspech na trhu ekologického poľnohospodárstva: 
vďaka tvrdej práci, vytrvalosti, otvorenosti inováciám 
a spolupráci a presvedčeniu, že pôvodná kvalita 
potravín začína v pôde. 

 

Monika pri práci 
 (Foto: archív rodiny Kuryluk) 

Monika a Robert a ich traktorový vyorávač riadkov  
(Foto: archív rodiny Kuryluk)  

Vlajkové produkty: špaldová múka a                                    
tekvicový olej (Foto: U. Soltysiak) 
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Moldavsko: Inovatívny start-up pre regionálny rozvoj v agropotravinárskej výrobe  
 
Agropotravinársky podnikateľský incubator 
V rokoch 2020-2022 bol v Moldavsku v obci Riškova, približne 40 km od Kišiňova, s podporou Programu 
slovenskej rozvojovej spolupráce vybudovaný agropotravinársky podnikateľský inkubátor (AFB inkubátor) so 
spoločnou kuchyňou na výrobu agropotravinárskych produktov. Cieľom bolo podporiť hospodársky rast 
Moldavska zlepšením podmienok pre rozvoj inovatívnych mikropodnikov a malých agropotravinárskych 
podnikov. Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj spolupracovalo s dvoma moldavskými organizáciami 
- mimovládnymi organizáciami Katalyst a EcoVisio. Obaja moldavskí partneri mali už pred realizáciou 
projektu bohaté skúsenosti so systematickou odbornou prácou v oblasti cielenej problematiky. 
 
Jadrom projektu bolo zriadenie tzv. certifikovanej zdieľanej kuchyne (ktorá sa v projekte stavala doslova od 
základu, od rekonštrukcie zdevastovaného pôvodného chlieva) a vytvorenia základnej skupiny 
„používateľov“ inkubátora, t. j. 6 novozaložených start-upov a 26 podporených, pristupujúcich malých a 
mikro- podnikov. V rámci vzniku tohto formátu vznikli aj nové pracovné miesta (16, z toho 4 pre „ohrozené 
skupiny obyvateľstva  - prednostne ženy”). 
 

 
  
 
 
 

Okrem vytvorenia fyzického 
priestoru (súčasťou ktorého 
bola aj experimentálna eko-
farma, lokalizovaná neďaleko 
zdieľanej kuchyne, v lokalite s 
názvom  Eco-village, ktorý bol 
pod starostlivosťou partnera 
EcoVisio) významným 
momentom projektu ako 
ucelenej koncepcie 

inkubátora boli aj tréningy, 
školenia a konzultačné 

poradenstvo pre MSP, zamerané na budovanie kapacít. Tieto školenia a tréningy mali veľmi praktický 
charakter a napĺňali rôzne indikované požiadavky, ktoré moldavskí partneri zisťovali v prieskume ešte pred 
začatím projektu. 
 
Cieľová skupina (drobní agropotravinárski podnikatelia alebo živnostníci - drobní poľnohospodári a 
spracovatelia potravín, začínajúci podnikatelia) bola pred žiadosťou o grant zapojená do rozsiahleho procesu 

tav priestoru budúcej zdieľanej kuchyne pred projektom (Foto: Iurie Popovici) 

..a stav v októbri 2021 (Foto: Zuzana Jezerská) 
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posudzovania potrieb s využitím Individuálnych rozhovorov na identifikáciu všeobecných silných a slabých 
stránok začínajúcich podnikov, ako aj konkrétnych potrieb a záujmov týkajúcich sa školení a spoločného 
kuchynského priestoru, v kombinácii s online prieskumom zameraným na uprednostňovanie a spresňovanie 
konkrétnych služieb poskytovaných inkubátorom potravín pre podniky.  
 
Veľký dôraz na všetky aktivity v projekte bol dávaný na ekologickú stránku, ktorá bola nedeliteľnou súčasťou 
všetkých plánovaných školení, tréningov, ako aj činností v inkubátore a zdieľanej kuchyni. Prierezovými 
témami bola aj rovnosť príležitostí a podpora podnikateliek – žien. 
 
Nadobudnuté skúsenosti z implementácie projektu (ako napríklad tá so zastúpením žien) znamenali overenie 
koncepcie AFB inkubátora a následne možnosti jeho replikácie v iných regiónoch Moldavska (prípadne v 
iných krajinách). 
 
Vybudovanie zdieľanej kuchyne  
Model zdieľanej kuchyne, konkrétne v moldavskom projekte bol inšpirovaný a prakticky „prenesený“ z USA, 
kde má už dlhšiu tradíciu („co-working kitchen space“). Tento model je už rozšírený v mnohých krajinách, aj 
v Európe, napr. vo Viedni (https://www.herd.wien/). V rozvojových alebo nízkopríjmových krajinách však 
treba voliť iný prístup, aký je ten v bohatších krajinách s iným príjmovým koeficientom. 
 
a) Na začiatku je dôležité dôsledne si dopredu 
zmapovať situáciu, kde má budúci AFB inkubátor 
fungovať, najmä ak nejde o priamu požiadavku 
lokálnych farmárov a/alebo podnikateľov. Ide 
predovšetkým o situáciu v poľnohospodárskych 
činnostiach, stav infraštruktúry, štruktúru a sociálne 
zloženie ako obyvateľstva, tak existujúcich MSP, 
alebo jednotlivých pestovateľov, ich potreby, 
prekážky, s ktorými bojujú. Často však už existuje 
jasné povedomie o tom, že  treba zmenu, farmári si 
uvedomujú, kde sú nedostatky a hľadajú riešenie a 
pomoc. 
 
b) AFB incubator musí ponúkať konkrétne, 
praktické riešenia, preto takúto iniciatívu treba 
chápať vždy ako „bottom -up“ , iniciatívu zdola. Opačne to jednoducho dlhodobo nefunguje. Ako ukázali 
skúsenosti, aj v menej priaznivej klíme štátnej podpory sa môže AFB inkubátor rozvíjať, samozrejme iniciálne 
finančné prostriedky sú nevyhnutné. 
 
c)  Neoddeliteľnou súčasťou AFB inkubátora, teda jeho materiálnej základne je technické vybavenie (za 
predpokladu, že existuje priestor). Prístroje musia mať profesionálne parametre, a práve tieto vlastnosti 
zvyšujú ich cenu, a preto sú priemerným MSP nedostupné. Ich možné používanie (optimálne za mierny 
poplatok) dodáva produktom hodnotu, ktorá ich robí konkurencieschopnými na trhu. Nie všetky MPS si však 
aj najmenšiu platbu môžu dovoliť. V prípade predmetného projektu títo malí podnikatelia odovzdávali 
namiesto finančných príspevkov 5 až 10 % svojich produktov inkubátoru. 

Zariadenie v zdieľanej kuchyni (Foto: Zuzana Jezerská) 
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Základné zariadenie musí obsahovať predovšetkým: 
- skladovací priestor na niekoľko variantov chladného skladovania (mraznička, potom 80 až 150 C,  

skladovanie cez zimu bez potreby elektriny) a suché skladovanie bez prístupu vlhkosti, 
- základné dehydratačné zariadenie, 
- profesionálne sporáky a rúry na pečenie, 
- veľkokapacitné mlynčeky a prístroje na krájanie, 
- umývačka, 
- dostatočný počet a veľkosť drezov, prístup k pitnej vode a vhodnému odpadovému systému. 
 
Investícia do technického zariadenia je podmienkou, bez ktorej nemôže tento koncept AFB inkubátora 
existovať. V moldavskom projekte bola táto suma približne 13 000 euro. 
 
d) Ďalším dôležitým faktorom je formálna certifikácia. Certifikát zaručuje, že zdieľaná kuchyňa má 
profesionálne parametre, drží si kvalitatívnu úroveň produkcie a produkty v nej vytvorené spĺňajú 
kvalitatívne podmienky prístupu na trh . Zvyšuje to viditeľnosť, kredibilitu, export, a pod. Proces certifikácie 
je však veľmi náročný a byrokratický, s mnohými, častokrát až absurdnými prekážkami. Čím menej 
demokratická krajina, tým je to ťažšie, až nemožné. Moldavskí partneri nedokázali získať certifikáciu počas 
dvoch rokov trvania projektu. 
 
Vytvorenie kritickej masy podnikateľov a ľudských zdrojov  
Je optimálne, aby inkubátor spoluvytvárali poľnohospodárske MSP alebo živnostníci, ktorí by zároveň 
vytvorili aj jadro, počiatočnú bunku inkubátora (približne 5-10 subjektov). Bez ľudského podnikateľského 
kapitálu sa AFB inkubátor ťažko naštartuje. Je to súčasne pohyblivá zložka, ktorá sa môže dynamicky meniť, 
preto je dôležité vytvoriť si bunku spojencov podľa možnosti už niekedy v čase mapovania potrieb. 
 
Dôležitou súčasťou prevádzky, rozvoja a udržateľnosti sú poskytované doplnkové služby inkubátorom, akými 
môžu byť tréningy, školenia, prezentácie, demonštrácie pestovania, prípravy, a pod. Táto hodnota, ktorá 
musí opäť vychádzať z konkrétne deklarovaného záujmu, pomáha tvorbe „klastru“ MSP, aj veľmi 
špecializovaných, ktoré si vzájomne vymieňajú svoje skúsenosti a praktiky, často experimentujú v zdieľanej 
kuchyni, a tak vytvárajú nové produkty. Je to aj oblasť, kde sa môžu generovať finančné prostriedky, 
potrebné na chod inkubátora, keďže tieto aktivity sú vždy otvorené pre zainteresovanú verejnosť. 

Trainings and workshops in shared kitchen (Photo: archive Katalyst) 
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V moldavskom projekte práve tieto demonštrácie a zaujímavé pracovné stretnutia motivovali aj veľké 
podniky k účasti. 
 
V tíme manažmentu inkubátora okrem bazálnych administrátorov a pracovníkov na zabezpečenie čistoty a 
hygieny by nemal chýbať potravinársky technológ, viacerí špecialisti môžu byť aj externí. Na základe 
skúseností sú konzultácie v technologických oblastiach, ako aj v ekonomických (účtovníctvo, promo, predaj) 
žiadané, veľakrát ad hoc. 
 
Distribúcia a predaj  
Výrobcovia v poľnohospodárstve si buď predávajú produkty sami, cez nimi vytvorenú sieť obchodníkov alebo 
distribútorov, ale v prípade menších a mikro podnikov, prípadne živnostníkov, táto časť reťazca väčšinou 
chýba, alebo je nerozvinutá, vzhľadom na nedostatok kapacít, či už finančných alebo ľudských. 
 
AFB inkubátor môže napomáhať dvoma spôsobmi - školeniami (marketing, obchodné zručnosti, a pod.), 
alebo zabezpečovaním vlastnej siete kontaktov, databázy predajcov, vlastnou distribúciou, účasťami na 
výstavách, a pod. - to všetko, čo by jednotliví farmári sami realizovali s ťažkosťami. 
 
Adaptabilita modulu v iných krajinách  
V prípade vytvorenia modulu AFB inkubátora, použiteľného v inom sociálno-ekonomickom kontexte sa nedá 
terminologicky vzaté hovoriť o replikovateľnosti, keďže (1) nejde o klasický výskumný proces, (2) pojem 
replikovateľnosti sa vylučuje v prípade rozvojových intervencií, ktoré sú postavené na základe prispôsobenia 
sa daným okolnostiam a lokálnym podmienkam.   Preto môžeme hovoriť o adaptabilite, ktorej základom je 
zmena. 
 
Koncept zdieľanej kuchyne a zdieľanej ekonomiky je starý ako ľudstvo samo. Dnešná moderná modifikácia 
je samozrejme niekde inde a musí mať nevyhnutné črty a predpoklady, aby sa realizovala efektívne, s 
pridanou hodnotou a v konečnom dôsledku aj komerčne. Ako už bolo spomínané, v prípade rozvojových 
projektov je najdôležitejšia pridaná hodnota perspektívneho rozvoja komunity. 
 
Predpoklady na realizovanie AFB inkubátora sú nasledovné 
- zhodnotenie sociálno-ekonomickej a politickej situácie, či vôbec umožňuje vytvorenie modulu 
- dôsledné oboznámenie sa s mikro-regiónom (lokálni partneri nutní) 
- zmapovať iniciálne ľudské zdroje a ľudský potenciál budúcej „bunky“ 
- zabezpečiť a zainteresovať odborníka/kov na všetkých základných úrovniach 
- uplatňovať prístup zdola-nahor 
- vybudovať technické zázemie AFB inkubátora 
- základný business plán 
- uplatňovať flexibilitu 
- systematické budovanie udržateľnosti 
 
Ako vo všetkých inovatívnych činnostiach základom úspechu sú ľudia. Toto snáď platí dvojnásobne v prípade 
rozvojových projektov. Bez vôle, presvedčenia a viery vo funkčnosť a prosperitu AFB inkubátora skupinou 
lokálnych obyvateľov je realizácia tohto progresívneho poľnohospodárskeho modulu beh na veľmi dlhé trate. 
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