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Abstract 
Nowadays, ecological agriculture is really ismportant for people. The most important thing of 
ecological farming is to minimalize human impact for environment and produce high-qualited 
bio-products without using chemical fertilizers and pesticides. The paper describes cooperation 
of chosen municipality and agricultural entity, which is oriented on organic farming. SWOT 
analysis is used to highlight strong, as well as weak aspects, opportunities and threats of 
business venture. In the results have been summarized possible suggestions of cooperation and 
development of business venture and municipality at the end of the paper as organic farming is 
really important for environment and residents of given territory. 

Key words: ecological agriculture, municipality, agricultural subject, cooperation, 
development 

Úvod 
Podnikanie každého poľnohospodárskeho subjektu ovplyvňujú nielen zákony, normy 

a určité pravidlá štátu, ale i pravidlá obce kde sa podnik nachádza. Vidiek je špecifický 
sociálnymi vzťahmi, ktoré sú odlišné od života v meste. Predpokladom úspechu 
poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v ekologickom poľnohospodárstve na vidieku je 
úzka spolupráca s obcou, spoločenskými organizáciami a inými podnikateľmi.  Spolupráca 
poľnohospodárskeho subjektu s obcou môže byť úspešná len vtedy, ak je zameraná na potreby 
a rozvoj obce a súčasne i na rozvoj a propagáciu podniku. 

Poľnohospodárstvo je neodlučiteľnou časťou života človeka. Vývoj poľnohospodárstva 
mal rôzne etapy, v ktorých boli aplikované rozličné poľnohospodárske systémy. Človek sa 
snažil čoraz viacej ovplyvňovať prírodu, hydrológiu krajiny, jej zákonitosti, pretváral ju, až do 
súčasnosti a poľnohospodárskej krajine začal opätovne vracať jej osobitý ráz, chovať sa k nej 
šetrne, ekologicky (Demo a kol., 2015). 

Kroupová (2010) povedala, že k najdynamickejším odvetviam v poľnohospodárskej 
výrobe  patrí ekologické poľnohospodárstvo. Z hľadiska výmery ekologicky obhospodarovanej 
pôdy a počtu hospodáriacich subjektov jeho pozícia v posledných rokoch rastie. 



	

46	

Poľnohospodárstvo svojou ekonomickou činnosťou ovplyvňuje poľnohospodárstvo 
rozdielnymi spôsobmi, najviac tým, že vytvára ponuku práce, obyvateľstvo zvýhodňuje pri 
poskytovaní služieb poľnohospodárskym podnikom,  takisto poskytuje služby netrhového 
charakteru, zároveň je poľnohospodárstvo zdrojom príjmov viacerých obyvateľov a pod 
(Kováč a kol., 2008). 

Podľa Galvasovej et al. (2007) „spolupráca je významným vzťahom vo všetkých 
oblastiach ľudskej spoločnosti. Umožňuje ľahšie a účinnejšie dosiahnuť potrebné výsledky, v 
niektorých prípadoch nie je vôbec možné bez spolupráce ciele dosiahnuť. Jej dôležitosť sa 
prejavuje v oblasti medziľudských vzťahov, ale aj v oblasti činnosti a komunikácie 
najrôznejších subjektov.“ 

Podľa Heywooda, A. (2008) sa spolupráca označuje aj slovom kooperácia a konkurencia 
je opak spolupráce. 

Demo, Jureková, Húska et al. (2011) hovoria o tom že, „ekologické farmy so sebou 
prinášajú aj sociálne a ekonomické prínosy regiónu. Na rozdiel od ostatného európskeho 
poľnohospodárstva, ktoré za posledné desaťročie ekonomicky stagnuje, sektor ekologického 
poľnohospodárstva v Európe prudko rastie. 

Základný cieľ pre rozvoj obce a regiónu je dosahovať prosperitu a blahobyt obyvateľov 
žijúcich na danom území. Slovo rozvoj má viacero významov. Pre verejný sektor rozvoj 
znamená zvýšenie príjmov, pracovných miest, produktivity a zníženie nezamestnanosti. Proces, 
ktorý je zameraný na dosiahnutie určitého pokroku v ekonomike, environmentálnej, sociálnej 
a kultúrnej oblasti nazývame rozvoj. (Hudec a kol., 2009). 

Druhý pilier spoločnej hospodárskej politiky je politika rozvoja vidieka. Je to politika, 
ktorá sa zaoberá potrebami rozvoja a riešením problémov v oblasti vidieka. Vidiek je 
spolupráca človeka a prírody, kde príroda a človek sú na sebe závislí.  Vidiek nemusíme chápať 
iba ako poľnohospodársky a lesnícky, ale nachádzajú sa tu aj demografické, sociálne, politické 
a kultúrne javy (Sarvašová, Šálka, 2011). 
 
Materiál a metódy 

Ekologické poľnohospodárstvo je šetrným spôsobom hospodárenia, ktorý berie ohľad na 
požiadavky zvierat a jeho výsledkom sú zdravotne nezávadné biopotraviny. V ostatnom období 
sa však čoraz viac dostáva do povedomia ľudí, a to predovšetkým spoluprácou ekofarmárov 
s rôznymi podnikateľskými subjektmi, združeniami a pod., so zameraním na priblíženie svojich 
ekoproduktov širokej verejnosti. 

Primárnym cieľom práce bolo zhodnotiť spoluprácu obce Chropov a Farmy Chropov s. r. 
o.. Farma Chropov s. r. o. je na trhu pomerne krátko, jej cieľom je však presadiť sa na 
regionálnom trhu produkciou vlastných biopotravín. V súčasnosti je na slovenskom trhu stále 
pomerne málo kvalitných potravín, ktoré možno označiť ako biopotraviny. S rastúcou životnou 
úrovňou slovenského obyvateľstva rastie i dopyt po takýchto potravinách. 

Informácie boli získavané z primárnych a sekundárnych zdrojov. Z primárnych zdrojov 
boli informácie čerpané z kníh, časopisov a článkov na webových stránkach. Informácie  o 
charakteristike obce boli získavané pomocou štruktúrovaného rozhovoru so starostom obce 
Jánom Bartalom, zástupcom obce Antonom Ivánkom a návštevou Záhorského múzea v Skalici. 
Informácie o podniku boli získavané  štruktúrovaným rozhovorom s konateľmi 
podnikateľského subjektu Farma Chropov s. r. o.. 
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Najdôležitejšou metódou, ktorá bola aplikovaná je metóda SWOT analýzy. Pomocou 
SWOT analýzy sa zisťovali silné a slabé stránky podniku, aké sú najväčšie prínosy a naopak 
minimalizovanie nedostatkov podnikateľského subjektu, ktoré obmedzujú 
konkurencieschopnosť daného podniku. Podniky častou využívajú SWOT analýzu na 
plánovanie v dlhodobom časovom období. 

SWOT analýza je skladaná z dvoch aspektov a to analýza vnútorných činiteľov a analýza 
vonkajších činiteľov. V prvom kroku bolo potrebné zamerať sa na identifikáciu a 
predpovedanie určitých zmien v externom prostredí. Pozornosť bola zameraná najviac na 
faktory, ktoré boli najdôležitejšie a zabezpečujú úspech. Podnik si určil 6 až 7 faktorov, ktoré 
sú hlavné pri spolupráci s obcou.  

V druhom kroku bolo hlavné určiť silné a slabé stránky. Podnik si určil 6 až 7 faktorov. 
V tretom kroku bolo hlavným cieľom určiť aké sú vzťahy osobitých silných a slabých stránok 
v SWOT Analýze. Bolo veľmi zložité určiť, či daný faktor je príležitosť alebo riziko. Napokon 
jednotlivé faktory v SWOT Analýze boli hodnotené od 1 po 8. Faktor ohodnotení číslom 1 
predstavoval najmenšiu hodnotu a naopak faktor ohodnotení číslom 8 predstavoval najvyššiu 
hodnotu.  

Zároveň  v práci boli použité metódy ako: metóda analýzy, pomocou ktorej sú spracované 
definície z publikácií a internetových stránok, metóda riadeného rozhovoru, použitá na 
spracovanie charakteristiky podniku a jeho činností a charakteristiky obce a metóda dedukcie a 
metóda syntézy, ktorá bola použitá pri SWOT analýze. 

 
Výsledky a diskusia 

Jedným z hlavných objektov, ktoré boli skúmané je obec Chropov. Obec Chropov leží na 
západnom Slovensku, pod úpätím Bielych Karpát v Skalickom okrese. Chropov patrí počtom 
obyvateľov 380 medzi najmenšie v okrese, ale nie však rozlohou. Obyvatelia Chropova sa v 
minulosti zväčša zaoberali poľnohospodárstvom a obrábaním viníc. V roku 1948 bolo 
v Chropove založené Roľnícke strojové družstvo, v roku 1952 sa utvorilo Jednotné roľnícke 
družstvo. V roku 1974 sa toto družstvo stalo súčasťou JRD Mier v Radošovciach, ktoré 
v súčasnosti nesie názov PD Radošovce. V Chropove sa nachádza hospodársky dvor tohto 
družstva, ktorý je v súčasnosti nefunkčný. 

Farma Chropov s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou dňa 3.2.2015, kedy bola 
spoločnosť zapísaná do Obchodného registra. Myšlienkou založiť spoločnosť, zaoberajúcu sa 
ekologickou poľnohospodárkou výrobou, sa spoločníci  zaoberali už dlhšie obdobie. Farma 
Chropov s.r.o. je v podstate minifarma, podnikatelia začínajú podnik rozvíjať postupne, bez 
dotácií a úverov.  

SWOT Analýza v tabuľke 1 poskytuje pohľad na silné a slabé stránky, príležitosti 
a ohrozenia farmy Chropov s.r.o.. 
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Tab. 1 
[SWOT Analýza] 

Silné stránky - STRENGHTS Váha Hodnota Vážená hodnota 
Ochota domáceho obyvateľstva 
pracovať 

0,1 6 0,6 

Vysoká kvalita predávaných 
produktov 

0,2 7 1,4 

Pravidelne sa opakujúce tradície 
v obci 

0,2 7 1,4 

Chránené krajinné oblasti v okolí 
obce 

0,2 8 1,6 

Vysoká informovanosť 
obyvateľstva 

0,1 6 0,6 

Napojenie obce na cyklotrasu 0,1 4 0,4 
Fungujúce vzťahy s okolitými 
obcami 

0,1 8 0,8 

Súčet 1 46 6,8 
Slabé stránky - WEAKNESSES Váha Hodnota Vážená hodnota 

Propagácia a reklama na nižšej 
úrovni 

0,15 7 1,05 

Neexistujúca internetová stránka 0,15 6 0,9 
Infraštruktúra na nízkej úrovni 0,15 5 0,75 
Menej rozvinutá spolupráca 0,2 7 1,4 
Krátke pôsobenie Farmy Chropov s. 
r. o. na trhu 

0,2 6 1,2 

Nižšia kúpyschopnosť domáceho 
obyvateľstva 

0,15 5 0,75 

Súčet 1 38 6,05 
Príležitosti - OPPORTUNITIES Váha Hodnota Vážená hodnota 

Rozvoj ekologického 
poľnohospodárstva v obce a regióne 

0,2 6 1,2 

Vytvorenie dominancie voči 
konkurencii 

0,15 7 1,05 

Zvýšenie počtu pracovných miest 0,15 5 0,75 
Expanzia produktov do Českej 
republiky 

0,1 4 0,4 

Rozvoj v oblasti ekologickej 
živočíšnej výroby 

0,15 7 1,05 

Rozvoj cestovného ruchu a 
agroturistiky 

0,1 5 0,5 

Dotácie na obrábanú pôdu a dotácie 
na chov včiel 

0,15 6 0,9 
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Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
Váha = Súčet 1 
Hodnota = 1 - 8 
Vážená hodnota = Váha x Hodnota 
 

       

 
 
   

Obr. 1 
[SWOT Analýza] 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Súčet 1 40 5,85 
Ohrozenia (THREATS)  Váha Hodnota Vážená hodnota 

Substitučné výroby 0,15 6 0,9 
Znečistenie pôdy a vody 0,2 7 1,4 
Konkurencia zo strany podnikov s 
rovnakým zameraním 

0,15 5 0,75 

Pasívny prístup súčasného 
manažmentu obce Chropov 
k ochrane životného prostredia 

0,1 5 0,5 

Sprísňovanie legislatívy vládnych 
nariadení, nariadení EU 

0,2 5 1 

Zvyšujúca sa kriminality určitej 
skupiny obyvateľstva v obci a okolí 

0,2 6 1,2 

Súčet 1 37 5,75 

Riziká 

VH = 6,8 

VH = 5,85 

Príležitosti 

Silné stránky Slabé stránky 
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Z obrázku 1, ktorý je zostavený z najvyšších dosiahnutých hodnôt zo SWOT analýzy je 
vidieť, že spolupráca obce a poľnohospodárskeho subjektu je dôležitá a prináša nové príležitosti 
na rozvoj. Silné stránky dosahujú váženú hodnotu 6,8 a príležitosti dosahujú váženú hodnotu 
5,85.  Medzi najsilnejšie stránky patrí chránené krajinné oblasti v okolí, fungujúce vzťahy 
s okolitými obcami a pravidelne opakujúce sa tradície. Medzi najlepšie príležitosti patrí 
vytvorenie si dominancie na trhu proti konkurencii, rozvoj ekologického poľnohospodárstva v 
obci a regióne a získanie dotácií na obrábanú pôdu a chov včiel. 

 
Analýza spolupráce obce Chropov a Farmy Chropov s. r. o. 
Jedným z problémov obcí v súčasnosti je efektívne financovanie chodu obce, správnych 

činností, získavanie zdrojov či rozvoj obce a jej okolia. Táto skutočnosť vedie obce k spolupráci 
s podnikmi v rámci obce, k spolupráci s organizáciami v obci, ale i k spolupráci s inštitúciami 
mimo obce. Spolupráca  obce a podnikateľov,  ktorí v nej uskutočňujú svoju podnikateľskú 
činnosť je veľmi dôležitá pre obidve strany.  

V dnešnej dobe sa život na vidieku začína výrazne diferencovať, čo platí aj pre život v obci 
Chropov. Začínajú sa objavovať sociálne nerovnosti medzi obyvateľmi, klesá kúpyschopnosť 
určitej časti  skupiny ľudí. Časť obyvateľstva v Chropove je ohrozená stratou existenčných 
prostriedkov a stala sa problematickou na trhu práce.  Ide o občanov odkázaných na 
príležitostné a sezónne práce, podporu v nezamestnanosti, resp. sociálne dávky. Časť 
obyvateľstva však možno zaradiť do strednej, ba až vyššej strednej vrstvy.  

Obec Chropov je členom viacerých združení, pričom členstvo v nich  slúži najmä na 
obhajobu spoločných záujmov všetkých členov združenia. Ide o Združenie miest a obcí 
Slovenska (ZMOS), Združenie miest a obcí záhorskej oblasti (ZMOZ) a združenie VIESKA.  

V obci pracujú aj viaceré spoločenské organizácie, pričom farma spolupracuje s viacerými 
z nich: Patira sem: Únia žien, FK Chropov, DHZ Chropov, COOP Jednota, Poľovné združenie 
Daniel Raková Chropov a Základná organizácia Jednoty dôchodcov.  

Spolupráca obce Chropov a  Farmy Chropov s. r. o. prebieha zatiaľ v pomerne malom 
rozsahu, vízie do budúcnosti majú však oveľa širšie dimenzie. 

Farma Chropov s.r.o. ako poľnohospodársky podnik, ktorý je charakterizovaný 
sezónnosťou, ponúka počas sezónnych prác možnosť práce na dohodu pre domácich 
obyvateľov a aj obyvateľov okolitých obcí. Ide najmä o práce spojené so zberom úrody 
zemiakov a hrozna, práce pri kosení lúk, sušení sena a zbere sena. Farma uprednostňuje 
uzatváranie dohôd s domácim obyvateľstvom, nakoľko v obci žijú aj nezamestnaní občania 
a študenti. Touto formou sa prehlbujú aj sociálne väzby medzi domácim obyvateľstvom 
a manažmentom Farmy Chropov s. r. o., pričom pán Mrázek  - konateľ firmy je rodákom 
z Chropova. Sociálna súdržnosť na vidieku by mala byť silnou črtou vidieckeho života.  

V nedávnej minulosti boli „záhumienky“ v Chropove na celkom slušnej rozlohe, z roka na 
rok sa však ich rozloha zmenšuje. Táto skutočnosť je veľmi podstatná aj pri vzťahu medzi 
domácim obyvateľstvom a Farmou Chropov s.r.o. Značná časť poľnohospodárskej produkcie 
zemiakov, medu a kŕmnej repy bola realizovaná priamo v obci domácemu obyvateľstvu a 
organizáciám, ktoré pracujú v obci. V obci sa nachádza pohostinstvo, ktoré konáva v letných 
mesiacoch posedenia s občerstvením a živou hudbou, kde farma poskytuje svoje produkty na 
prípravu miestnych špecialít.  
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V Chropove sa v roku 2010 zrodila nová tradícia pod názvom „Deň erteplí“. Za jej 
zavedenie patrí vďaka pánovi Antonovi Ivánkovi, ktorý v rokoch 2010 - 2014 pôsobil ako 
starosta Chropova. Pán Ivánek dlhé roky pracoval v oblasti kultúry, zachovávanie tradičných 
hodnôt je preňho veľmi dôležité. Každoročne v septembri v kultúrnom dome v Chropove 
domáci obyvatelia pripravujú pre svojich spoluobčanov, rodákov z Chropov i hostí, rôzne 
špeciality so zemiakov. Jeseň tu vítajú aj výstavkou plodov záhradiek, kde svojimi exponátmi 
prispejú záhradkári z Chropova. Farma Chropov s.r.o. sa na  tejto udalosti podieľa sponzorsky, 
pretože z hľadiska rozvoje obce ide o veľmi významné podujatie, ktoré jej môže zabezpečiť 
propagáciu a reklamu. Súčasťou kultúrneho programu býva vystúpenie domácich, ale i 
známych ľudových umelcov. Poľovnícke združenie Daniel Raková  Chropov pripraví guláš pre 
všetkých účastníkov. Spoluorganizátorom je aj Únia žien v Chropove. Podujatie umožňuje 
vytvoriť silnejšie sociálne väzby medzi domácim obyvateľstvom, okolím, organizáciami 
a podnikmi v rámci obce.  

V Chropove sa v súčasnosti nenachádza základná ani materská škola. Deti navštevujú 
Základnú školu v Radošovciach, ktorú Farma Chropov s.r.o. pri niektorých jej podujatia 
sponzorsky podporuje ( Maškarný ples detí prvého stupňa, Reprezentačný rodičovský ples). 

Vo výrobnom programe farmy je i chov včiel. Majitelia veľmi dlho premýšľali, kde 
umiestniť stanovištia včiel, brali ohľad na obyvateľov obce. Stretli s však pomerne s kladným 
ohlasom od majiteľov okolitých pozemkov. Veľa  ovocných stromov je  pre dosiahnutie čo 
najvyššej úrody a kvalitného ovocia závislé na opeľovaní kvetov včelami. Z tohto pohľadu 
možno hodnotiť umiestnenie včiel v katastri obce Chropov ako pomoc domácim ovocinárom i 
záhradkárom.   

Farma  hospodári na pozemkoch v blízkosti lesov, kde žijú veľké stáda danielej, diviačej 
a srnčej zveri, je tu teda nevyhnutná spolupráca s Poľovným združením Daniel Raková 
Chropov. Aby sa predchádzalo konfliktom s poľovníkmi, farma sa rozhodla pozemky so 
zeleninou, strukovinami a kŕmnou repou oplotiť. Z pohľadu finančného hospodárenia farmy je 
to celkom značná nákladová položka, predíde sa tým však sporom s riešením zničenej úrody 
zverou. Po zbere úrody sa oplotenie zdemontuje, časť úrody farma voľne ponechá ako krmivo 
pre zver. 

Farma Chropov s.r.o. má prenajaté vinice v katastri obce Koválovec, ktoré patria do 
dedinky „Radošovské vinohrady“. Ide o komplex vinohradníckych domčekov a viníc, kde 
vládne veľmi čulý spoločensko-kultúrny život.  Každoročne sa tu oslavuje "Hurbánek", oslava 
patróna všetkých vinohradníkov sv. Urbana s bohatým kultúrnym programom. 
V Radošovských vinohradoch prebieha počas roka veľmi veľa podujatí, farma sa však doteraz 
zúčastnila len jedného z nich  v roku 2016, kedy sa konal už štvrtý ročník tohto podujatia – 
„Deň otvorených búd“.  Ide o prechádzku po regióne plnom dobrého vína, vinohradníckych 
domčekov -  „búd“ a krásnej prírody, ktorá je spojená s kultúrnym programom. Vinári, ktorí sa 
do projektu zapoja,  v tento deň otvoria svoje búdy, kde vítajú návštevníkov a ponúkajú im 
nielen víno a rôzne pochutiny, ale hlavne dobrú náladu a príležitosť pre komunikáciu.  Obec 
Radošovce sa vo všeobecnosti pýši bohatou  vinohradnícku tradíciou. O jej dodržiavanie dbá 
najmä Vinohradnícky spolok Radošovce, občianske združenie. 
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Návrhy spolupráce obce Chropov a Farmy Chropov s. r. o. 
Pri rozbore možnej spolupráce v budúcnosti treba brať do úvahy viaceré faktory. 

Rozvojová vízia obce predstavuje predstavy obyvateľov obce i obecnej samosprávy o tom, ako 
by obec v budúcnosti mala vyzerať a fungovať. Rozoberá aké podmienky pre život  dokáže 
obec v spolupráci s rôznymi inštitúciami, organizáciami v obci a podnikateľskými subjektmi 
v určitom časovom horizonte v obci vytvoriť. Je to vízia  pre všetky vekové  generácie obce, 
pre deti, mládež, obyvateľov v produktívnom i poproduktívnom veku.  

Demografický vývoj každej obce charakterizuje štruktúru obecnej komunity. Prirodzený 
prírastok obyvateľstva v Chropove má mierne kladné hodnoty, k čomu prispela nová 
individuálna výstavba rodinných domov v obci. Obec plánuje odkúpiť ďalšie stavebné 
pozemky od Rímskokatolíckej cirkvi na novú výstavbu rodinných domov. V obci žije 
v súčasnosti viac detí ako v minulých rokoch, preto spolupráca obce a farmy Chropov s.r.o. by 
mohla vychádzať z tejto skutočnosti. V objekte farmy je možné zriadiť kútik na oddych pre 
matky s deťmi, v spojení s prírodou a domácimi zvieratkami. 

Farma si dala vypracovať stavebný projekt na výstavbu novej budovy, v ktorej ráta do 
budúcnosti i s možnosťou vybudovania agropenziónu. Prevádzkovanie agropenziónu by 
znamenalo vznik nových pracovných miest v obci, lepšiu propagáciu obce s využitím 
cyklotrasy, ktorá vedie cez obec a samozrejme i propagáciou okolitých prírodných krás. 
Otvorenie agropenziónu predstavuje i ďalšie možnosti spolupráce s obcou, so školami v 
regióne, miestnou Jednotou dôchodcov i inými skupinami obyvateľstva pomocou vytvorených 
programov balíčkov služieb: 

• Program pre materské školy – „Spoznávanie života na farme, života hospodárskych 
zvierat  a ochrana poľnohospodárskych plodín“ – cieľom tejto aktivity je hravou formou 
ukázať deťom ako žijú hospodárske zvieratá, aký je rozdiel medzi mláďatkami 
a dospelými jedincami, čím sa živia, aký úžitok prinášajú človeku. Formou ochutnávok 
ovocia a zeleniny vysvetľovať deťom predškolského veku význam ochrany rastlín 
a ovocných drevín. 

• Program pre základné školy – „ Spoznávanie ovocných drevín, stavba tela rastlín 
a stromov, význam ekologicky pestovaných poľnohospodárskych rastlín pre život 
človeka, hospodárske zvieratá a včely“ – v tejto oblasti je možná spolupráca nielen so 
Základnou školu v Radošovciach, ale i so základnými školami z okolia. Pri návšteve 
farmy žiaci spoznajú jednotlivé druhy  ovocných stromov, kríkov, ich plody a možnosti 
využitia. Pri prehliadke farmy a agropenziónu budú môcť pozorovať život včiel 
a organizáciu života v úli, ako i pravidlá ekologického chovu hospodárskych zvierat. 
Upevnia si tak učivo z predmetov Biológia a Prírodoveda. 

• Program pre stredné školy – spolupráca so strednými školami v okolí je možná najmä 
so SOŠ  Jozefa Čabelku v Holíči, kde otvárajú  študijný odbor Cestovný ruch a to hlavne 
formou absolvovania odbornej praxe pre študentov tohto odboru. 

• Program pre dospelých – „Farmárske trhy“- je možnosťou propagácie farmy a zároveň 
možnosťou pre širokú verejnosť nakúpiť si kvalitné poľnohospodárske produkty.  

• Programy pre dôchodcov- ale i pre širokú verejnosť, súvisiace s udržiavaním tradícií 
v obci, napr. varenie slivkového lekváru, sušenie ovocia a zeleniny, maľovanie kraslíc, 



	

53	

pečenie medovníkov a tradičných chropovských a záhoráckych múčnikov, šúpanie 
a viazanie kukurice … 

Možnosťou spolupráce obce, farmy i spoločenských organizácií v obci  je  vybudovanie 
náučného chodníka v obci a okolí.  Náučné chodníky sú rôznou formou vyznačené turistické a 
exkurzné trasy rôznej dĺžky a zamerania, ktoré sú vytvorené v rôznych zaujímavých územiach. 
Náučné chodníky sa dnes podieľajú na prezentácii obcí, ich histórie, kultúry a prírodných 
daností, ako aj na propagácii činnosti podnikateľov a aktivít rôznych iných organizácií. V obci 
Chropov je predpoklad pre vytvorenie náučného chodníka hlavne z dôvodu využitia 
environmentálnych  cvičení žiakov základných a stredných škôl. Predpokladanou zastávkou 
náučného chodníka bude i farma. Náučný chodník môže obsahovať zastávky a  informačné 
tabule s nasledovným obsahom: 

• história: vytvorenie zastávok pri kostole sv. Jána Nepomuckého s informáciami 
o histórii kostola a zastávky pri obecnom úrade Chropov, s informáciami o histórii obce 
Chropov, 

• poľnohospodárstvo: vytvorenie zastávok u samostatne hospodáriacich roľníkov v obci, 
ktorí sú zameraní na chov koní a zastávky vo Farme Chropov s. r. o., ekologicky 
hospodáriaceho poľnohospodára,  

• prírodná pamiatka Chropovská strž: zastávka s informáciami  o výskyte skamenelín 
makrofauny z poslednej transgresie mora v mladších treťohorách, 

• židovský cintorín Chropov: ďalšou navrhovanou zastávkou sú ruiny židovského 
cintorína, v súčasnosti sú  múry po obvode ťažšie identifikovateľné, sú viditeľné už len 
ako terénne vlny z kamenia, vo vnútri cintorína sa nachádzajú zvyšky hrobov, 
informačná tabuľa môže poskytovať informácie o živote židovského obyvateľstva 
v obci s cieľom zdôrazniť význam multikultúrnosti v dnešnej dobe, 

• prírodná pamiatka Raková: z hľadiska náročnosti náučného chodníka je možné vytvoriť 
viaceré zastávky, no z hľadiska dostupnosti všetkým vekovým kategóriám je  táto 
zastávka volená ako posledná (dĺžka náučného chodníka predstavuje približne 6,5 km). 
Tu sa predpokladá umiestnenie informačných tabúľ so zameraním na územie na ochranu 
zvyškov typických bielo-karpatských trávnych porastov po ľavej strane potoka Raková, 
s veľkou druhovou pestrosťou rastlín a živočíchov, ktorých zachovanie má veľký 
význam pre ekologickú stabilizáciu okolitých intenzívne využívaných 
poľnohospodárskych kultúr. 

Vytvorenie nových pracovných miest pre domácich obyvateľov predpokladá i prenájom 
hospodárskej budovy a priľahlých pasienkov v areáli poľnohospodárskeho družstva. 
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia budovy, po jej ukončení tu farma plánuje umiestniť chov 
ďalších hospodárskych zvierat, čo bude predpokladom novovzniknutých pracovných miest.  

Jednou z ďalších možností rozvoja spolupráce sú činnosti spojené s ochranou životného 
prostredia. Ochrane životného prostredia sa musia venovať samotní obyvatelia obce, obecná 
samospráva i podnikatelia v obci. Farma Chropov s.r.o. môže v tejto oblasti pomôcť pri 
odstraňovaní čiernych skládok, hlavne v okolí poľnohospodárskych pozemkov, na ktorých 
hospodári. Keďže pozemky farmy sa nachádzajú i pri potoku Chropúvka, farma sa bude starať 
o čistotu a úpravu brehov a okolia potoka.  
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Ďalšou z možností ako podporiť rozvoj obce je založenie internetovej stránky farmy, ktorá 
by prilákala viac odberateľov. Poloha farmy je výhodná z hľadiska blízkej hranice s Českou 
republikou, čo by farma mohla využiť a pri presadení sa na  českom trhu. Všetky tieto aktivity 
by viedli k zviditeľneniu a propagácii farmy a aj obce.  

Farma Chropov s.r.o. patrí medzi malé podniky, preto jej pomoc pri investičných akciách 
obce zatiaľ nie je možná. Spoluprácu možno rozšíriť o sponzorovanie akcií, ktoré sa v obci 
konajú. Ide napríklad o detský maškarný ples, ples športovcov, posedenie s dôchodcami, 
silvestrovský ohňostroj, súťaže hasičských družstiev, či obecná zabíjačka. V rámci „Dňa 
erteplí“ farma plánuje rozšíriť sponzorstvo i o výstavu vlastných produktov, ktorá by bola na 
záver súčasťou tombole.  

Obec by mala začať venovať pozornosť i čiernym stavbám, ktoré sa v nej nachádzajú, 
pretože vytvárajú veľmi zlú sociálnu náladu  medzi obyvateľmi. Významnou pomocou pre 
podnikateľov je i možnosť odkúpenia pozemkov vo vlastníctve obce, samozrejme za 
predpokladu výhodnosti predaja pre obidve strany.  

Ďalšou možnosťou pre obec je vyzývať obyvateľov, organizácie v obci i podnikateľov  
k spolupráci pri zveľaďovaní obce, pretože obec má v súčasnosti len jedného pracovníka 
zaradeného do aktivačných prác. Ak je obec pekne upravená, návštevník sa tam rád vracia. 
Prioritou pre obec je čistota námestia, úprava brehov a vodného toku Chropúvka,výsadba zelene 
v obecnom parku a v areáli obecného cintorína. 

 
Záver 

Pôda je jedným z obmedzených prírodných zdrojov, preto je nevyhnutné správať sa k nej 
tak, aby na nej mohli hospodáriť aj budúce generácie. Poľnohospodárske metódy konvenčného 
hospodárenia znižujú kvalitu pôdy , preto je vítaný každý ekologicky hospodáriaci subjekt, 
pretože jeho hospodárenie je k pôde a k životnému prostrediu oveľa šetrnejšie. Dôležitým 
faktorom pre rozvíjanie ekologického poľnohospodárstva je spolupráca medzi občanmi, 
obcami, podnikateľmi a inými organizáciami. 

Poľnohospodárske subjekty, ako Farma Chropov s. r. o., ktoré podnikajú v ekologickom 
poľnohospodárstve sa snažia  o šetrné zaobchádzanie s výrobnými faktormi ako je pôda, ktorá 
je z najdôležitejší prírodný zdroj. Takéto poľnohospodárske subjekty potrebujú vnímať význam 
spolupráce z viacerých zdrojov, lebo bez spolupráce rozvoj a efektívne využívanie výrobných 
faktorov je menej efektívne. 

Farma Chropov s. r. o. pôsobí v obci ako aj na trhu krátku dobu, ale už teraz sú viditeľné 
úspechy spolupráce týchto subjektov. Spolupráca je veľmi dôležitá a prináša pozitíva obom 
subjektom. Pomocou farmy a obce sú udržované tradície v obci, nastáva postupný nárast 
pracovných miest. Aktivity, ktoré prebiehajú medzi týmito subjektmi zlepšujú vzťahmi medzi 
obyvateľmi. Obec a jej okolie sa stáva viac atraktívne a zlepšuje sa kvalita života. 

Pri spolupráci okrem pozitív sa vyskytujú negatíva. Životný štýl časti obyvateľov vedie 
k znečisťovaniu pôdy, vody a životného prostredia. Ekologické poľnohospodárstvo sa stáva 
atraktívnejšie, čo má za následok silnejšiu konkurenciu. Pri efektívnej spolupráci nastáva rozvoj 
obce a subjektu, čo má za následok minimalizovanie negatív a zvýšenie pozitív. 

Cieľom farmy Chropov je starať sa o životné prostredie a zlepšovať spoluprácu a rozvoj 
s obcou, podnikateľmi a inými organizáciami. Ďalším cieľom farmy je propagovať a rozširovať 
ekologické poľnohospodárstvo v danom regióne. S pribúdajúcim rozvojom sa zvyšujú 
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pracovné príležitosti, klesá nezamestnanosť a zvyšuje sa zdravie obyvateľstva. Ekologické 
subjekty nachádzajúce sa prevažne na vidieku, pomáhajú k zlepšeniu života a môžu sa stať 
jedným z hlavných zdrojov pre rozvoj vidieka. 
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