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ÚVOD

Úvod

Sociálne poľnohospodárstvo a  zelená starostlivosť sa rozvíjajú v  rámci Európskej únie na far-
mách, ktoré „multifunkčnosť“ poľnohospodárstva, vyžadovanú politickými prístupmi zavádzajú 
do praxe. Týmto spôsobom multifunkčnosť poľnohospodárstva prispieva k  tvorbe pracovných 
miest vo vidieckych oblastiach prostredníctvom sociálnych služieb. Sociálne poľnohospodárstvo 
je realizované na poľnohospodárskych podnikoch, ktoré integrujú ľudí s  fyzickými, mentálnymi, 
psychologickými znevýhodneniami, poskytujú príležitosti pre sociálne znevýhodnených, dlhodobo 
nezamestnaných, závislých, pre mládež s poruchami učenia sa, ale aj pre aktívnych seniorov a ďal-
šie cieľové skupiny. V ostatných dekádach boli pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva v rámci 
EÚ realizované významné výskumné projekty, napr. COST Action 866 Green Care in Agriculture, EÚ 
výskumný projekt SoFar, MAiE a  ďalšie. Výskumné projekty ovplyvnili prijatie Stanoviska Európ- 
skeho hospodárskeho a sociálneho výboru k sociálnemu poľnohospodárstvu. Napriek spoločným 
aktivitám, vývoj sociálneho poľnohospodárstva prebieha v štátoch EÚ rôznymi smermi. Iniciatívy 
pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva je možné identifikovať aj v Slovenskej republike, avšak 
zatiaľ nedošlo k jeho oficiálnemu uznaniu a cielenej podpore. Rozvoj sociálneho poľnohospodárstva 
vyžaduje spoluprácu medzi rôznymi sektorovými politikami a administráciou na národnej, regionál- 
nej aj miestnej úrovni. Výmena výskumných poznatkov, profesionálnych a praktických skúseností 
sú základným predpokladom rozvoja. Predkladaná publikácia je jedným z výsledkov riešenia pro-
jektu „Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku“ realizovaného občianskym 
združením Druživa a podporeného z programu ACF Slovakia financovaného z Finančného mecha-
nizmu EPH 2014 – 2021. Zároveň jej vydanie bolo podporené projektom VEGA 1/0650/20 Modely 
sociálneho poľnohospodárstva ako nástroja podpory inkluzívneho rastu. 
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KAPITOLA 1

Sociálna ekonomika 
a sociálne podnikanie

Ciele kapitoly:
 � predstavenie konceptu sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania,
 � význam rozvoja sociálnej ekonomiky v štátoch EÚ.

Korene sociálnej ekonomiky môžeme nachádzať v  ďalekej minulosti, a  to v podobe sociálneho 
myslenia. Rodili sa rôzne učenia, úvahy, teórie, odporúčania a názory, ako efektívne riešiť aktuálne 
spoločenské problémy. Vývoj sociálno-ekonomického myslenia súčasnosti dáva do centra pozor-
nosti ekonomické, sociálne a environmentálne aspekty udržateľného rozvoja.

Z dôvodu negatívnych dopadov globalizácie, nedokonalosti sociálnych systémov a  zlyhávania 
sociálnych funkcií štátu sa do popredia dostávajú iniciatívy, ktoré reagujú na aktuálne spoločenské, 
sociálne či komunitné problémy. Rodí sa nová vedná disciplína, ktorá kladie dôraz na spoločenskú 
zodpovednosť všetkých subjektov ekonomiky.

Sociálnu ekonomiku definujeme ako vednú disciplínu, ktorá skúma motívy a spôsoby 
rozhodovania subjektov spoločnosti o využívaní vzácnych zdrojov na výrobu statkov a služieb 
a o ich rozdeľovaní medzi jednotlivcov a sociálne skupiny pri dodržaní zásad sociálnej solidarity 
a sociálnej spravodlivosti vo väzbe na rovnosť príležitostí.

Sociálna ekonomika vytvára rámec fungovania sociálnej ekonomiky a jej úroveň rozvoja závisí 
od historického a sociálno-ekonomického vývoja a tradícií danej krajiny, ako aj od aktuálneho legis-
latívneho pozadia a potenciálu občianskeho sektora. 

Sociálna a solidárna ekonomika podľa Medzinárodnej organizácie práce (MOP-ILO) spočíva 
v koncepte označujúcom podniky a organizácie (najmä družstvá, vzájomné spoločnosti, združenia, 
nadácie a sociálne podniky), ktoré realizujú výrobu tovarov, služieb a znalostí špecifickým spôso-
bom, pri ktorom sledujú hospodárske a sociálne ciele a podporu solidarity.

Sociálnu ekonomiku považujeme za súčasť ekonomiky, ktorá prostredníctvom svojich ná-
strojov prispieva k  riešeniu aktuálnych problémov v  oblasti nezamestnanosti, chudoby, demo-
grafického vývoja, sociálnej marginalizácie, ochrany životného prostredia a  pod. Vznikajú ino-
vatívne postupy na zmiernenie týchto výziev, na ktoré štát v rámci svojej sociálnej funkcie nevie 
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poskytnúť plnohodnotnú pomoc. Sociálna ekonomika tak reaguje na nerovnosti a negatívne exter-
nality súkromného a verejného sektora. 

Sociálnu ekonomiku ponímame aj ako faktor budovania a  rozvoja sociálneho kapitálu, a  to 
prostredníctvom ekonomickej činnosti združených občanov. Sociálna ekonomika rozvíja a posilňuje 
aj sociálne siete v alternácii aktivít tretieho a verejného sektora a v konsenze s nimi. Svojim poslaním 
výraznou mierou prispieva k demokratizácii spoločnosti, k sociálnej spravodlivosti a k vzájomnej 
sociálnej ochrane, teda k prejavom vedúcim k sociálnej kvalite.

Tabuľka 1.1 Základné sociálne predpoklady a legislatívne predpoklady rozvoja sociálnej ekonomiky 

Predpoklady Základné atribúty

So
ci

ál
ne

 – socializácia
 – sociálna spravodlivosť
 – sociálna inklúzia

 – zmierňovanie sociálnej exklúzie
 – zvyšovanie sociálnej inklúzie
 – znižovanie chudoby
 – akceptovateľná sociálna 

stratifikácia spoločnosti
 – participácia pri poskytovaní 

verejných statkov
 – spoločenská solidarita (zmierňovanie 

negatívnych externalít trhu)
 – participácia na spoločenskom živote
 – subsidiarita v rámci sociálnej inklúzie
 – filantropia
 – darcovstvo
 – dobrovoľníctvo
 – sponzorstvo
 – etické správanie

Le
gi

sl
at

ív
ne

 – garancia základných ústavných 
práv, slobôd a povinností

 – pôsobenie a zdokonaľovanie 
medzinárodného sociálneho práva 
a národného sociálneho práva s cieľom 
presadzovať hodnoty a štandardy 
svetovej a európskej sociálnej kultúry

 – garancia obsahu a rozsahu verejného záujmu
 – garancia cieľov, existencie 

a činnosti subjektov SE

 – akceptácia cieľov a subjektov SE
 – implementácia nadnárodných 

a národných právnych 
záväzkov SE do praxe

 – všeobecná prospešnosť
 – vzájomná prospešnosť

Zdroj: Korimová, 2007

 
Sektor sociálnej ekonomiky tvoria subjekty, ktoré ho vytvárajú, formujú a  rozvíjajú, a medzi 

ktoré zaraďujeme:
 � štátnu správu – ako tvorcu legislatívy, finančného podporovateľa, garanta, koordinátora,
 � územnú samosprávu – vstupuje do procesov ako iniciátor, zakladateľ, partner, koordinátor,
 � právnické a fyzické osoby – rešpektujúce princípy sociálnej ekonomiky a prinášajúce pozitívne 
spoločenské zmeny,

 � sociálne podniky – organizácie pôsobiace v priestore tretieho sektora a podnikateľského sek-
tora (bez ohľadu na ich právnu formu), ktoré rešpektujú princípy sociálnej ekonomiky s dôra-
zom na uprednostňovanie sociálneho cieľa pred maximalizáciou zisku,
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 � cirkev – organizácia združujúca a  vychovávajúca k  prejaveniu solidarity, spolupatričnosti 
a etických hodnôt, 

 � dobrovoľníci – zapájaním sa do aktivít sociálnych podnikov a občianskej spoločnosti.

OECD vymedzuje organizácie sociálnej ekonomiky s právnou formou združení, družstiev, vzá-
jomných spoločností a nadácií, ktorých činnosť je založená na hodnotách solidarity, nadradenosti 
ľudí nad kapitálom, demokratického a participatívneho riadenia.

V priestore sociálnej ekonomiky sa realizuje sociálne podnikanie, ktoré považujeme za inovatív-
ny nástroj riešenia spoločenských problémov. Je to hybridný model podnikania, ktoré uprednostňuje 
svoj sociálny, spoločenský či komunitný cieľ pred maximalizáciou zisku. Kombinuje princípy fungo-
vania subjektov tretieho sektora a obchodných spoločností. 

Sociálne podnikanie sa realizuje v sociálnom podniku. Podľa Korimovej (2007) sociálny pod-
nik považujeme za „podnikateľský subjekt, ktorý pôsobí v  konkurenčnom prostredí trhu tovarov 
a  služieb, prioritne zamestnáva zdravotne alebo sociálne znevýhodnené osoby a  jeho hlavným 
cieľom nie je maximalizácia zisku, ale kultúra dávania (pridaná sociálna hodnota) a spoločenské za-
čleňovanie svojich zamestnancov. Prípadné zisky v podstatnej miere reinvestuje do rozvoja svojich 
sociálno-ekonomických cieľov.“ 

Ashoka, medzinárodná organizácia podporujúca sociálne podnikanie, charakterizuje sociál-
nych podnikateľov ako jednotlivcov s inovatívnymi riešeniami najpálčivejších sociálnych problémov 
spoločnosti. Považuje ich za vizionárov a realizátorov, ktorí svoje vízie implementujú v praxi. 

Medzinárodná výskumná sieť EMES vymedzuje spoločné ekonomické a sociálne kritériá so-
ciálneho podniku. Kritériá v ekonomickej a podnikateľskej oblasti spočívajú v kontinuálnej činnosti 
výroby produktov alebo poskytovania služieb, vysokej miere samostatnosti, znášaní ekonomického 
rizika a v skutočnosti, že v sociálnom podniku sa vykonáva aspoň nejaké množstvo platenej čin-
nosti. Medzi základné sociálne kritériá zaraďujú: vytýčený cieľ predstavuje úžitok pre špecifickú 
skupinu občanov alebo komunitu, iniciatíva je zahájená skupinou občanov, rozhodovacie právomo-
ci nesúvisia s vlastníctvom kapitálu a v sociálnom podniku sa vyžaduje obmedzené delenie zisku.

Cieľom sociálneho podniku je dosahovanie vytýčeného spoločenského, sociálneho alebo ko-
munitného cieľa, čím prináša pozitívne spoločenské zmeny a prispieva k zvyšovaniu kvality života 
jednotlivcov, rodín alebo komunít. Možné cesty dosahovania pozitívnej spoločenskej zmeny vidíme 
spôsobmi:

 � vytvárania pracovných príležitostí pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a zraniteľ-
né osoby,

 � poskytovania produktov (tovarov a  služieb) pre znevýhodnené a  zraniteľné skupiny obyva-
teľstva, alebo pre ľudí a komunity žijúce v menej rozvinutých regiónoch,

 � aktivít, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia.

Špecifickou skupinou sociálneho podniku je sociálny podnik pracovnej integrácie, ktorý sa 
zameriava na vytváranie pracovných príležitostí pre tých, ktorí sú vystavení riziku trvalého vylúčeniu 
z trhu práce a bez cudzej pomoci by sa nevedeli zamestnať. Ide o tzv. WISE sociálne podniky (Work 
Integration Social Enterprises), ktoré sú založené s cieľom vytvárať pracovné miesta a zamestnať 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Tým napĺňajú svoje sociálne poslanie. Sú to sociál- 
ne podniky pracovnej integrácie – Work Integration Social Enterprises (WISE), ktoré Davister et al. 
(2004) zaraďuje podľa spôsobu integrácie znevýhodnených do podskupín. Ide o:

 � prechodné zamestnania, v rámci ktorých sa cieľovej skupine poskytuje možnosť nadobudnu-
tia zručností, získať pracovné skúsenosti a následne je umiestnená na tzv. otvorenom trhu 
práce,



/10/

ZÁKLADY SOCIÁLNEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

 � vytváranie trvalých pracovných miest so samofinancovaním – v počiatočnej fáze sú finan-
cované z  verejných zdrojov, a  to z  dôvodu predpokladanej zníženej pracovnej produktivity 
znevýhodnených uchádzačov, ktorí po zapracovaní budú svoju pracovnú činnosť vykonávať 
plnohodnotne,

 � pracovná integrácia prostredníctvom priebežnej dotácie z verejných zdrojov – ide o cieľovú 
skupinu (napr. osoby so zdravotným postihnutím), pri ktorej je isté obmedzenie pri dosa-
hovaní pracovnej produktivity, preto je žiadúca priebežná dotácia z  verejných zdrojov ako 
kompenzácia, 

 � socializácia prostredníctvom produktívnej činnosti – ide skôr o socializáciu resp. resocializáciu 
pri vykonávaní pracovnej činnosti, a zároveň o vybudovaní sociálnych kontaktov ľudí s vážnymi 
sociálnymi problémami (napr. alkoholici, bezdomovci, prepustení z väzenia).

1.1 Rozvoj konceptu sociálnej ekonomiky 
 v európskom priestore
V Európe sa koncept sociálnej ekonomiky začal etablovať v  osemdesiatych rokoch 20. storočia 
v úzkom napojení na družstevné hnutie. Za kolísku jeho rozvoja považujeme Francúzsko, neskôr sa 
postupne rozšíril do viacerých európskych krajín. 

Významným medzníkom bol rok 1989, keď Európska únia uznala sociálnu ekonomiku ako teó-
riu sociálneho podnikania a zároveň sa v Európskom parlamente zriadila medziskupina Európskeho 
parlamentu pre sociálnu ekonomiku. 

Subjekty sociálnej ekonomiky sú zastúpené aj v Európskom hospodárskom a sociálnom výbo-
re, v jeho Skupine iné záujmy III. funguje záujmová skupina „Sociálna ekonomika“. 

Je dôležité spomenúť aj európsku výskumnú sieť EMES (The Emergence of Social Enterprises 
in Europe) – Európsku sieť vedeckých inštitúcií pre štúdium vývoja sociálneho podnikania v Európe, 
ktorá združuje univerzitné výskumné centrá a zameriava sa na skúmanie rôznych aspektov sociál- 
nej ekonomiky. 

Najvyšším európskym partnerom zastupujúcim organizácie sektora sociálnej ekonomiky voči 
európskym inštitúciám je organizácia Social Economy Europe (s pôvodným názvom CEP-CMAF – 
Európska stála konferencia družstiev, vzájomných spoločností a nadácií). Tá v roku 2002 vydala tzv. 
Chartu sociálnej ekonomiky, v ktorej sociálne podniky boli uznané za subjekty sociálnej ekonomiky. 
Súčasne deklarovala, že sociálny podnik môže nadobudnúť rôzne právne formy vo väzbe na národ-
né špecifiká jednotlivých krajín. Členskými organizáciami sú:

 � AIM (International Association of Mutual benefits societies) – Medzinárodné združenie spo-
ločností vzájomnej pomoci,

 � AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe) – Združenie 
európskych družstevných a vzájomných poisťovateľov,

 � CASES (Cooperativa António Sérgio Para a Economía Social) – Družstvo António Sérgio 
pre sociálnu ekonomiku,

 � CECOP-CICOPA EUROPE (European Confederation of Industrial and Service Cooperatives) – 
Európska konfederácia priemyselných družstiev a družstiev poskytujúcich služby,

 � CEDAG (European Council of Associations of General Interst ) – Európsky výbor dobrovoľníc-
kych organizácií,
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 � CEPES (Spanish Business Confederation of Social Economy) – Španielska obchodná konfe-
derácia sociálnej ekonomiky,

 � CONCERTES (Concertation des organisations représentatives de l’Économie Sociale, Bel- 
gium) – Združenie organizácií sociálnej ekonomiky,

 � EFC (European Foundation Centre) – Európske centrum nadácií,
 � EMN (European Microfinance Network) – Európska sieť mikrofinancovania,
 � ENSIE (The European Network for Social Integration Entreprises) – Európska sieť pre podniko-
vú sociálnu integráciu, 

 � ESS-FRANCE (Chambre Française De L’économie Sociale Et Solidaire) – Francúzska komora 
sociálnej a solidárnej ekonomiky,

 � Eurodiaconia – Eurodiaconia,
 � FEBEA (European Federation of Ethical and Alternative Banks and Financiers) – Európska 
federácia etických a alternatívnych bánk a finančníkov,

 � FTS (Forum Nazionale Terzo Settore, Italy) – Národné fórum tretieho sektora,
 � IPSE (Institut de la Protection Sociale Européenne) – Inštitút pre európsku sociálnu ochranu,
 � REVES (European Networks of Cities & Regions for the Social Economy) – Európska sieť miest 
a regiónov sociálnej ekonomiky.

Dôležitým momentom v  rozvoji sociálnej ekonomiky bolo vydanie Memoranda k  sociálnej 
ekonomike v roku 2007, v ktorom Európska únia uznala družstvá, vzájomné spoločnosti, združenia 
a nadácie ako nástroje sociálnej ekonomiky. Tým poukázala na význam, úlohu a potenciál sociálnej 
ekonomiky.

Konferencia na tému sociálnej ekonomiky, konaná v Prahe v roku 2002, mala veľký význam 
pre náš región, a to z pohľadu rozširovania konceptu sociálnej ekonomiky v strednej a východnej 
Európe. Prijala sa tzv. Pražská deklarácia, ktorá zdôrazňovala dôležitosť partnerstiev aj v priestore 
sociálnej ekonomiky. Venovala sa otázkam v oblasti:

 � úlohy sociálnej ekonomiky na miestnej úrovni,
 � úlohy miestnych a regionálnych orgánov,
 � prínosu partnerstva pre miestny rozvoj, 
 � budovania silnejších partnerstiev,
 � politík a zdrojov Európskej únie a národných vlád.

Sociálna ekonomika prispievala aj k  naplňovaniu cieľov Lisabonskej stratégie a  na tieto 
úlohy sa kládol dôraz na viacerých konferenciách. Konferencia organizovaná v  Luxembursku 
v roku 2005 s názvom „Sociálna ekonomika: hlavný aktér sociálnej súdržnosti a Lisabonskej stra-
tégie“ uznala podniky sociálnej ekonomiky ako nositeľov sociálnej súdržnosti, solidarity, sociál- 
nej zodpovednosti. Vyzdvihla ich ako „iné formy podnikania“, ktoré reagujú na výzvy Lisabonskej 
stratégie. 

Sociálna ekonomika a jej subjekty zohrávali dôležitú úlohu aj v napĺňaní cieľov stratégie Európa 
2020. Konferencia organizovaná v Bruseli v roku 2010 s názvom „Sociálna ekonomika a stratégia 
Európa 2020“ identifikovala oblasti, v ktorých sa očakáva hlavný prínos tohto sektora: ekonomika 
založená na vedomostiach, udržateľný rozvoj a inklúzia.

Iniciatíva pre sociálne podnikanie (SBI – Social Business Initiative), ktorá bola spustená v roku 
2011, určila tri oblasti aktivít s cieľom zlepšiť situáciu v praxi pre sociálne podniky:

 � zlepšiť prístup k financiám,
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 � zviditeľniť sociálne podniky,
 � optimalizovať právne prostredie.

V rokoch 2007 – 2013 programy PROGRESS, EURES a nástroj mikrofinancovania Progress 
boli riadené samostatne, z ktorých sa v  roku 2014 vznikol Program EÚ v oblasti zamestnanosti 
a sociálnej inovácie (EaSI). Program EaSI má podporovať vytvorenie finančného ekosystému aj 
pre podniky a organizácie sociálnej ekonomiky. Prístup k financiám je kľúčovým prvkom verejnej 
politiky zameranej na podporu sociálnej ekonomiky, ktorý môže naštartovať intenzívnejší rozvoj 
tohto sektora.

Z pohľadu rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky je dôležité spomenúť deklaráciu s názvom 
„Sociálna ekonomika ako obchodný model pre budúcnosť Európskej únie“, ktorá bola podpísaná 
v Madride v roku 2017. Vlády viacerých členských krajín Európskej únie vyzvali Európsku komisiu, 
aby do svojho pracovného plánu zahrnula oblasť sociálnej ekonomiky s akcentom na posilnenie 
jej úloh a vyzdvihnutie prínosu v riešení spoločenských výziev a problémov trhu práce. Vyhlásenie 
vychádzalo z Rímskej stratégie, Luxemburskej deklarácie, Bratislavskej deklarácie a Ľubľanskej 
deklarácie, ktoré boli koncipované v rokoch 2014 – 2017.

Memorandum o rozvoji sociálnej ekonomiky bolo predstavené v roku 2019 na konferencii 
s názvom „Ekonomika pre budúcnosť Európskej únie“, ktoré prinieslo tieto odporúčania:

 � vypracovať akčný plán pre sociálnu ekonomiku,
 � obnoviť medziskupinu pre sociálne hospodárstvo v Európskom parlamente,
 � upevniť štruktúrovaný dialóg medzi sociálnym hospodárstvom a inštitúciami Európskej únie,
 � pokrok smerom k európskemu právnemu rámcu pre všetky podniky a organizácie v sociálnej 
ekonomike,

 � zlepšiť prístup k financovaniu EÚ pre podniky a organizácie sociálneho hospodárstva,
 � posunúť sociálne hospodárstvo do pozornosti európskeho piliera sociálnych práv, politiky 
súdržnosti, cieľov trvalo udržateľného rozvoja a diskusie o budúcnosti zamestnanosti,

 � stimulovať sociálne a technologické inovácie a vzájomnú spoluprácu medzi spoločnosťami 
a organizáciami v sociálnej ekonomike,

 � zlepšiť viditeľnosť sociálnej ekonomiky,
 � podporovať úlohy sociálneho hospodárstva vo vonkajšej činnosti Európskej únie,
 � podporovať spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie.

Medziskupina pre sociálnu ekonomiku v  roku 2019 vypracovala dokument s názvom 
„Budúcnosť politík EÚ v sociálnej ekonomike: smerom k akčnému plánu“. Cieľom tohto dokumentu 
je zvýšiť viditeľnosť sociálnej ekonomiky a odstrániť prekážky pre sociálne podniky v Európe. Boli 
formulované návrhy pre Európsku komisiu k vypracovaniu Európskeho akčného plánu pre sociálnu 
ekonomiku (European Action Plan for Social Economy), s akcentom na tieto oblasti:

 � formovať nové politické opatrenia a opatrenia na podporu rozvoja sociálnej ekonomiky,
 � stanoviť časový harmonogram jeho vykonania,
 � zabezpečiť pridelenie rozpočtových prostriedkov na akčný plán,
 � vypracovať ukazovatele na hodnotenie dosiahnutia cieľov plánu. 

Návrhy a opatrenia obsiahnuté v tomto dokumente môžu slúžiť ako východisko ku koncipo-
vaniu pre budúci európsky akčný plán pre sociálnu ekonomiku. Európska komisia aktuálne pracuje 
na Európskom akčnom pláne pre sociálnu ekonomiku, ktorý by mal byť finalizovaný v priebehu roka 
2021.
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1.2 Etablovanie a rozvoj sociálnej ekonomiky 
 v štátoch Európskej únie
Sociálna ekonomika v  Európe, na rozdiel od americkej cesty, vychádza hlavne z  organizačných 
modelov, v úzkom napojení na hodnoty európskych spoločností. Je stavaná na solidarite, účasti, 
kolektívnej dynamike, inkluzívnom a udržateľnom raste. 

Etablovanie sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania v členských krajinách Európskej únie 
nie je na rovnakej úrovni. Závisí od národných tradícií, sociálno-ekonomickej situácie, rozvoja ob-
čianskej spoločnosti a politickej vôle podporovať tento sektor. Z uvedeného dôvodu je zrejmé, že 
neexistuje ani jednotná definícia pojmov týkajúcich sa tejto oblasti. 

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) v roku 2012 navrhol vymedziť sektor sociálnej 
ekonomiky ako „súbor súkromných podnikov s formálnym usporiadaním, autonómnym rozhodova-
ním a dobrovoľným členstvom, vytvorený za účelom naplňovania potrieb členov prostredníctvom 
trhu, výrobou tovarov a poskytovaním služieb, poistenia a financovania, kde rozhodovanie ani distri-
búcie zisku či prebytkov nie sú priamo odvodené od kapitálu či príspevkov jednotlivých členov, každý 
má jeden hlas, prípadne sú vždy podriadené demokratickým a participatívnym rozhodovacím proce-
som. Sociálna ekonomika zahrnuje aj súkromné subjekty s formálnym usporiadaním, autonómnym 
rozhodovaním a dobrovoľným členstvom, ktoré produkujú netrhové služby pre domácnosti a v ich 
prípade prebytky nemôžu prejsť do vlastníctva hospodárskych subjektov, ktoré ich zriaďujú, riadia 
alebo financujú.“ Uvedené vymedzenie môže slúžiť ako východisko pre definície na úrovni jednotli-
vých krajín vo väzbe na národné špecifiká.

Štúdia EHSV, publikovaná v  roku 2014, identifikuje tieto zásady pre fungovanie subjektov 
sociálnej ekonomiky:

 � nadradenosť jednotlivca a sociálnych cieľov nad kapitálom,
 � dobrovoľné a otvorené členstvo,
 � demokratická kontrola zo strany členov,
 � spojenie záujmov členov/užívateľov a/alebo všeobecného záujmu,
 � ochrana a uplatňovanie zásad solidarity a zodpovednosti,
 � samostatné hospodárenie a nezávislosť od orgánov verejnej moci,
 � väčšina prebytkov sa využíva na účely cieľov udržateľného rozvoja, služieb, ktoré sú predme-
tom záujmu členov alebo všeobecného záujmu.
Európsky hospodársky a sociálny výbor monitoruje etablovanie a rozvoj sociálnej ekonomiky 

v Európe, a od roku 2008 vydáva štúdie za účelom podpory a presadzovania sociálnej ekonomiky. 
Poskytuje spoľahlivé a porovnateľné údaje, ktorými môžeme poukázať na pokrok. 
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Tabuľka 1.2 Miera akceptácie koncepcie sociálnej ekonomiky v jednotlivých štátoch do roku 2007

Štát Zo strany verejných 
orgánov 

Zo strany podnikov 
sociálnej ekonomiky 

Zo strany akademickej 
a vedeckej obce 

Belgicko ** ** *** 

Francúzsko *** *** ** 

Írsko ** *** ** 

Taliansko ** *** *** 

Portugalsko *** *** *** 

Španielsko *** *** *** 

Švédsko ** *** ** 

Rakúsko * ** ** 

Dánsko * ** ** 

Fínsko ** ** ** 

Nemecko * * ** 

Grécko ** ** ** 

Luxembursko ** ** ** 

Holandsko * * * 

Spojené kráľovstvo * * ** 

Nové členské štáty 

Cyprus ** ** ** 

Česká republika * ** * 

Estónsko ** * * 

Maďarsko * * * 

Lotyšsko * *** ** 

Litva ** * * 

Malta ** *** ** 

Poľsko ** ** ** 

Slovensko1 neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa 

Slovinsko * ** ** 

Zdroj: CIRIEC
Pozn.: * žiadna alebo nízka úroveň, ** stredná úroveň, *** vysoká úroveň akceptácie koncepcie sociálnej 
ekonomiky. 
1 – prvotné informácie boli získané prostredníctvom dotazníka adresovaného tímu spravodajcov, ktorí 
disponujú odbornými vedomosťami o koncepcii sociálnej ekonomiky. Dotazníky boli doručené do všet-
kých členských štátov. Dáta o akceptácii koncepcie sociálnej ekonomiky neboli zistené. Ostatné údaje za 
Slovensko boli získané z iných zdrojov
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Tabuľka 1.3 Vývoj počtu platených pracovných miest v sociálnom hospodárstve v Európe

Štát 2002/2003 2009/2010 2014/2015 Δ% 2010 – 2015

Rakúsko 260 145 233 528 308 050 31,9 %

Belgicko 279 611 462 541 403 921 -12,7 %

Bulharsko – 121 300 82 050 -32,4 %

Chorvátsko – 9 084 15 848 74,5 %

Cyprus 4 491 5 067 6 984 37,8 %

Česko 165 221 160 086 162 921 1,8 %

Dánsko 160 764 195 486 158 961 -18,7 %

Estónsko 23 250 37 850 38 036 0,5 %

Fínsko 175 397 187 200 182 105 -2,7 %

Francúzsko 1 985 150 2 318 544 2 372 812 2,3 %

Nemecko 2 031 837 2 458 584 2 635 980 7,2 %

Grécko 69 834 117 123 117 516 0,3 %

Maďarsko 75 669 178 210 234 747 31,7 %

Írsko 155 306 98 735 95 147 -3,6 %

Taliansko 1 336 413 2 228 010 1 923 745 -13,7 %

Lotyšsko 300 440 19 341 (-)

Litva 7 700 8 971 7 332 -18,3 %

Luxembursko 7 248 16 114 25 345 57,3 %

Malta 238 1 677 2 404 43,4 %

Holandsko 772 110 856 054 798 778 -6,7 %

Poľsko 529 179 592 800 365 900 -38,3 %

Portugalsko 210 950 251 098 215 963 -14,0 %

Rumunsko – 163 354 136 385 -16,5 %

Slovensko 98 212 44 906 51 611 14,9 %

Slovinsko 4 671 7 094 10 710 51,0 %

Španielsko 872 214 1 243 153 1 358 401 9,3 %

Švédsko 205 697 507 209 195 832 -61,4 %

Spojené kráľovstvo 1 711 276 1 633 000 1 694 710 3,8 %

EÚ-28 SPOLU 11 142 883 14 137 218 13 621 535 -3,6 %

Zdroj: CIRIEC/EHSV
(-) nie je k dispozícii/neuplatňuje sa 



/16/

ZÁKLADY SOCIÁLNEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

V roku 2014 sektor sociálnej ekonomiky zamestnával 6,3 % pracujúcej populácie (v roku 2012 
to bolo 6,5 %). V niektorých krajinách koncept sociálnej ekonomiky bol uznávaný, naopak našli sa 
štáty, v ktorých rozvoj tohto sektora bol len v zárodkoch:

 � štáty, v ktorých pojem sociálna ekonomika je plne uznávaný: Španielsko, Francúzsko, Portugal-
sko, Belgicko, Luxembursko, pričom Španielsko a Francúzsko boli lídrami;

 � štáty, v ktorých sa pojem sociálna ekonomika teší priemernému uznávaniu: Taliansko, Cyprus, 
Dánsko, Fínsko, Švédsko, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Spojené kráľovstvo, Bulharsko, Grécko, 
Maďarsko, Írsko, Rumunsko a Slovinsko. V týchto krajinách sa používa popri pojme sociálna 
ekonomika napríklad pojem neziskový sektor, dobrovoľný sektor, sociálne podniky;

 � štáty, v  ktorých pojem sociálna ekonomika je málo známy alebo vôbec sa nepoužíva: Ra- 
kúsko, Česká republika, Estónsko, Nemecko, Lotyšsko, Litva, Malta, Holandsko, Slovensko, 
Chorvátsko. 

V súčasnosti sektor sociálnej ekonomiky v Európskej únii tvorí 2,8 milióna podnikov a organi-
zácií, ktoré zamestnávajú 13,6 milióna ľudí a predstavuje 8 % HDP Európskej únie. Sociálna ekono-
mika je preto rozhodujúcou súčasťou sociálno-ekonomického prostredia Európskej únie.

Najrozšírenejšie právne formy subjektov sociálnej ekonomiky v krajinách Európskej únie sú:
 � družstvá,
 � vzájomné spoločnosti,
 � združenia,
 � nadácie.

Treba však poznamenať, že v mnohých krajinách sú rozšírené iné právne formy v kontexte 
národných špecifík. 

Tabuľka 1.4 Právne formy subjektov sociálnej ekonomiky v jednotlivých krajinách

Štát Družstvá Vzájomné 
spoločnosti

Združenia Nadácie Iné

Belgicko X X X –

Francúzsko X X X X X

Írsko X – – – X

Taliansko X X X X X

Portugalsko X X X X X

Španielsko X X X X X

Švédsko X X X X

Rakúsko X X X X X

Dánsko X X X X X

Fínsko X – – – X

Nemecko X X X X X

Grécko X X X X X

Luxembursko X X X X

Zdroj: Spracované podľa CIRIEC, 2007
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Pokračovanie tabuľky 1.4

Štát Družstvá Vzájomné 
spoločnosti

Združenia Nadácie Iné

Holandsko X X X X

Spojené kráľovstvo X X X X

Nové členské štáty 

Cyprus X – – –

Česká republika X – – – X

Estónsko X – X X 

Maďarsko X – – X X

Lotyšsko X – X X

Litva X – – – X

Malta X – X X

Poľsko X – X X X

Slovinsko X X X X X 

Zdroj: Spracované podľa CIRIEC, 2007

1.3 Sociálna ekonomika na Slovensku
V priestore sociálnej ekonomiky na Slovensku sú aktívne subjekty tretieho sektora, ktoré svojou 
činnosťou prinášajú pozitívne spoločenské zmeny, ale sem zaraďujeme aj pretransformované alebo 
nové sociálne podniky. Historické korene konceptu sociálnej ekonomiky u nás môžeme nájsť v soli-
darite, filantropickej, asociačnej a kooperatívnej tradícii, ako aj v prejavoch spoločenskej zodpoved-
nosti podnikania, ktoré boli prirodzenou súčasťou našej spoločnosti aj v minulosti. 

Je potrebné spomenúť vznik prvého úverového družstva na dnešnom území Slovenska a na 
európskom kontinente, v Sobotišti, dňa 9. februára 1845, a to len necelé tri mesiace po založení pr-
vého spotrebného družstva na svete v Rochdale. Učiteľ Samuel Jurkovič založil Gazdovský spolok, 
ktorý požičiaval financie za 6 %-ný úrok, pričom dbal na morálne hodnoty v živote svojich členov. 
Jurkovič bol ľudovýchovný pracovník, zakladal rôzne spolky učiteľské a čitateľské, knižnice a nedeľ-
né školy, bol aktívny v riešení sociálnych otázok. V poľnohospodárstve sa zameriaval na propagáciu 
nových plodín a na jeho modernizáciu. Vzhľadom na skutočnosť, že základné hodnoty družstevníc-
tva sú totožné s princípmi sociálnej ekonomiky, práve družstvo považujeme za ideálnu právnu formu 
pre sociálne podnikanie.

Základným predpokladom rozvoja sociálnej ekonomiky je spoločenská zodpovednosť všet-
kých hráčov ekonomiky, jednotlivcov, verejného sektora a podnikateľských subjektov. Dobrým príkla-
dom praxe sú podnikateľské praktiky Tomáša Baťu, zakladateľa obuvníckej firmy Baťa. Jeho prin-
cípy a osvedčené postupy môžu byť inšpiráciou pre nás aj dnes. Podľa neho „účelom podnikania 
je služba verejnosti, služba národu a služba svetu. Vždy a len služba. Vedenie a riadenie službou je 
základom úspechu v podnikaní. Podniky sú inštitúcie prinášajúce kvalitu života a možnosti národa“. 
A práve zlepšenie kvality života je strategickým cieľom sociálneho podnikania, prinášať pozitívne 
spoločenské zmeny v životoch jednotlivcov, rodín a komunít. Bol skôr lídrom ako šéfom. Prejavil 
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zodpovednosť za svojich zamestnancov a dôveroval im. Bol zástancom toho, že „vedenie obchodu 
nie je možné bez dôvery. Keby som nemal dôveru a musel všetko sám preskúmať, prišlo by to 
drahšie ako škoda, ktorá by z mojej dôvery vyplývala. Podnik takéhoto rozsahu, k akému smeruje-
me v Zlíne, by sa bez dôvery vôbec nedal viesť.“

 Na území bývalého Československa úspešne fungovalo veľa dobrovoľníckych a svojpomoc-
ných organizácií, pričom obdobie medzi dvoma svetovými vojnami považujeme za éru najväčšieho 
rozmachu. Nasledujúca politická situácia narušila kontinuitu rozvoja občianskej spoločnosti a sub-
jekty tretieho sektora sa na Slovensku plne rozvinuli až po revolúcii v  roku 1989. Vtedy niektoré 
organizácie sa postupne transformovali na modernejší typ neziskových organizácií, vznikali však aj 
úplne nové mimovládne organizácie, ktoré obhajovali záujmy rôznych skupín obyvateľstva. Tento 
proces rozvoja občianskej spoločnosti trvá dodnes. Podľa Dohnalovej (2006) „v globalizujúcom sve-
te ľudia reagujú na globálne a lokálne zmeny novým či posilneným združovaním. Táto „asociačná 
revolúcia“ je základom pre upevňovanie sociálnych väzieb a stanovovanie recipročne zdieľaných 
noriem a hodnôt.“
Na Slovensku subjekty tretieho sektora nadobúdajú tieto právne formy:

 � občianske združenia,
 � nadácie,
 � neinvestičné fondy,
 � neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Občianske združenia sú právnické osoby, ktoré združujú občanov alebo právnické osoby so 
spoločným záujmom. Na základe zákona č. 83/1990 Z. z o združovaní občanov môžu vzniknúť 
rôzne asociácie, spolky a združenia, ktoré vykonávajú verejnoprospešné aktivity alebo uspokoju-
jú potreby svojich členov. Registrujú sa na Ministerstve vnútra SR. Môžu vykonávať podnikateľskú 
činnosť. 

Nadácia je účelovým združením majetku, peňažných prostriedkov a akcií na podporu verej-
noprospešného účelu, aktivít hlavne v oblasti rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľud-
ských práv, ochrany životného prostredia, uchovávania prírodného a kultúrneho majetku, podpory 
zdravia, vzdelávania a vedy. Nadácie sa riadia zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách. Nadácie môžu 
vykonávať aj podnikateľskú činnosť, a to v presne vymedzených oblastiach (prenajímanie majet-
ku nadácie komerčným spôsobom, organizovanie kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo 
športových akcií za podmienok). 

Neinvestičné fondy sú ďalšou možnosťou zhromažďovania peňažných prostriedkov na plnenie 
všeobecne prospešného účelu alebo za účelom humanitnej pomoci osobám, ktoré sa ocitli v ohro-
zení života alebo potrebujú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Ich zriadenie a fungovanie 
upravuje zákon 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch. Prostriedky fondu sa nesmú použiť na 
podnikanie. 

Zriaďovanie a činnosť neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ur-
čuje zákon 35/2002 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, 
pričom za takéto služby považujeme poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a hu-
manitárna starostlivosť, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv, 
vzdelávanie, výchova, výskum, vývoj, tvorba a ochrana životného prostredia, služby na podporu 
regionálneho rozvoja a zamestnanosti, zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového 
fondu. Zisk neziskovej organizácie musí sa použiť v celom rozsahu na verejnoprospešné účely. 
Môže podnikať, ak touto činnosťou účelnejšie využije svoj majetok.
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Tabuľka 1.5 Prehľad právnych noriem upravujúcich druhy neziskových organizácií

Druh neziskovej organizácie Právna norma

Záujmové združenia právnických osôb § 20f a nasledujúce Občianskeho zákonníka (zákon 
č. 40/1954 v znení neskorších predpisov)

Občianske združenia vrátane 
odborových organizácií

zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 
v znení neskorších predpisov

Politické strany a politické hnutia
zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní 

v politických stranách a politických hnutiach 
v znení neskorších predpisov

Účelové zriadenia cirkvi, registrované 
cirkvi a náboženské spoločnosti

zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej 
viery a postavení cirkví a náboženských 

spoločností v znení neskorších predpisov

Nadácie zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách 
v znení neskorších predpisov

Neinvestičné fondy zákon č.147/1997 Z. z. o neinvestičných 
fondoch v znení neskorších predpisov

Neziskové organizácie poskytujúce 
všeobecne prospešné služby zákon č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov

Verejné vysoké školy zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
v znení neskorších predpisov

Školy a školské právnické osoby podľa 
zvláštneho právneho predpisu

zákon č. 245/2008 Z. z., o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) v znení neskorších predpisov

Obce zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov

Kraje
zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov

Rozpočtové organizácie 
a príspevkové organizácie

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších predpisov

Štátne a verejné fondy každý štátny aj verejný fond je 
zriadený osobitným zákonom

Organizácie s medzinárodným prvkom
zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach 
činnosti organizácií s medzinárodným 
prvkom v znení neskorších predpisov

Spoločenstvá vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov

zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Slovenský červený kríž
zákon č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom 

kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného 
kríža v znení neskorších predpisov

Zdroj: Strečanský a i., 2017

Treba však poznamenať, že v slovenských podmienkach sociálny podnik môže nadobudnúť 
právnu formu z neziskového sektora, ale aj obchodnej spoločnosti.
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Sociálna ekonomika v SR získala právnu legitimitu v roku 2008, keď sa zaradila medzi nástroje 
aktívnej politiky trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Od tohto ob-
dobia sociálne podniky dostali cielenú podporu v podobe peňažného príspevku na zamestnávanie 
znevýhodnených uchádzačov o  zamestnanie, maximálne v  priebehu dvoch kalendárnych rokov. 
Obdobie od roku 2013 po 2018 môžeme považovať za obdobie útlmu v oblasti sociálnej ekono-
miky, lebo cielené podpory poskytované v predchádzajúcom období sa zrušili, existujúce sociálne 
podniky zanikali a nové nevznikali. Komplexný zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 
nadobudol účinnosť v máji 2018 a od tohto obdobia môžeme sledovať intenzívnejšie napredovanie 
sektora sociálnej ekonomiky.
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KAPITOLA 2

História sociálneho 
poľnohospodárstva

Ciele kapitoly:
 � predstavenie historického vývoja sociálneho poľnohospodárstva,
 � charakteristika modelov sociálneho poľnohospodárstva v EÚ.

Od nepamäti žil človek v úzkom kontakte s prírodou, ktorá bola jednak zdrojom potravy, ale aj priro- 
dzeným životným prostredím. Človek si už dávno uvedomoval priaznivé účinky pobytu a pracov-
ných aktivít v prírode vo vzťahu k zdraviu a duševnej pohode. Z tohto dôvodu už pri kláštoroch boli 
budované záhrady ako oázy pokoja a rozjímania, pri sanatóriách pre duševne a dlhodobo chorých 
pacientov to boli parky, terapeutické záhrady pri nemocniciach z  dôvodu urýchlenia liečebného 
procesu. Psychiatrické zariadenia využívali farmy alebo záhrady, v ktorých pacienti svojou prácou 
produkovali potraviny pre potrebu zariadenia, ale aj na predaj. Liečebný proces pacientov bol pod-
porovaný fyzickou prácou prostredníctvom poľnohospodárskych alebo záhradníckych činností.

Využívanie prírody alebo poľnohospodárskych aktivít v starostlivosti o človeka je historické. Už 
v stredoveku v rôznych kláštoroch, nemocniciach, ale aj väzniciach boli budované vonkajšie priesto-
ry, ktoré by sme mohli v súčasnosti klasifikovať ako „terapeutické“.

Jeden z najstarších a najznámejších opatrovateľských programov bol založený v roku 1350 
v  Gheel (Flámsko). Vo vidieckom prostredí pracovali ľudia so špecifickými potrebami spoločne 
s farmárskymi rodinami ako súčasť každodenných poľnohospodárskych aktivít. Program v Gheel je 
prvým príkladom aktivity, ktorú by sme mohli dnes zaradiť do oblasti terapeutickej pracovnej komu-
nity (Chovanec a i., 2015).

Od 40. rokov minulého storočia sa v anglosaských krajinách rozvíja tzv. „zelená rehabilitácia“, 
ktorá sa stala základom camphillského hnutia. Zázemím sa stáva poľnohospodársky podnik, ktorý 
vytvára prostredie pre život, prácu, socializáciu osôb s postihnutím. Camphill je hnutie za zdravotnú 
pedagogiku založené v roku 1939 na základe antropozofickej filozofie Rudolfa Steinera. Camphill 
komunity ponúkajú mentálne alebo fyzicky znevýhodneným osobám príležitosť žiť a pracovať spo-
ločne s poskytovateľom starostlivosti a jeho rodinou. V Írsku a najmä vo Veľkej Británii sa zvyšuje 
význam terapeutických komunít aj vplyvom Camphill hnutia.

Poľnohospodárske činnosti až do obdobia priemyselnej revolúcie, industrializácie až výraznej 
urbanizácie, poskytovali pracovné príležitosti vysokému počtu obyvateľstva. Poľnohospodárske 
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gazdovstvá, statky, predstavovali organizačné jednotky, do ktorých činností boli začlenené takmer 
všetky spoločenské skupiny žijúce na vidieku. Poľnohospodárstvo vytváralo viac – menej uzatvore-
né pracovné kolektívy, poskytovalo pracovné príležitosti a útočisko rôznym ľudom s rôznymi potre-
bami. Pre prácu v poľnohospodárstve sa nevyžadovali náročné profesijné vedomosti a skúsenosti, 
manuálne pracovné príležitosti mohol využiť takmer ktokoľvek.

V období po II. svetovej vojne dochádza k postupnej industrializácii poľnohospodárstva, inten-
zifikácii výroby a využívaniu nových technológií. Pre osoby so špecifickými potrebami vzrastá vý-
znam inštitucionálnej starostlivosti v európskom meradle a dochádza k ich vytesňovaniu do štátom 
spravovaných, často vysokokapacitných zariadení, ktoré sú pred spoločnosťou uzatvorené.

Vývoj sociálneho poľnohospodárstva sa v  európskych krajinách výrazne líši v  závislosti od 
štruktúry zdravotnej starostlivosti, poľnohospodárstva, vzdelávacieho a sociálneho systému, kultúr-
nych rozdielov. V Nemecku sa prvé inštitucionalizované formy objavujú už začiatkom 19. storočia, 
avšak globalizácia trhu s poľnohospodárskymi komoditami v 60. rokoch takéto aktivity výrazne znižu-
je. Od konca 20. storočia nastáva znovuobnovenie aktivít sociálneho poľnohospodárstva, ktoré je pod-
porované záujmom konzumentov o pôvod potravín, a tiež o vplyv ich produkcie na životné prostredie.

Sociálne poľnohospodárstvo sa od konca 20. storočia postupne rozvíja na európskom vidieku 
ako nová, udržateľná činnosť, s kontinuálne pribúdajúcimi skúsenosťami. Medzi jednotlivými štát-
mi však existujú veľké rozdiely, vzhľadom na ich históriu, prístup aj zameranie. Preto sú v rôznych 
štátoch používané aj iné názvy aktivít, ktoré je možné zahrnúť pod pojem sociálne poľnohospo-
dárstvo, ako napr. Care Farming, Green care, Green therapies, Farming for health.

Za východisko pre súčasné sociálne poľnohospodárstvo je považovaný termín Green care (Ze-
lená starostlivosť), vymedzujúci široké spektrum rôznych činností založených na vzájomnej interak-
cii človeka a prírody za účelom dosiahnuť spokojnosť (blaho) človeka. Do Green care sú obyčajne 
zahrnuté terapeutické, pedagogické, vzdelávacie, relaxačné, sociálne inkluzíve pracovné činnosti, 
ktoré môžu prebiehať na rôznorodých miestach, rôznym spôsobom. Základnou podstatou je priamy 
kontakt ľudí s prírodou a využívanie pozitívnych účinkov prírody na kvalitu ľudského života.

Sociálne poľnohospodárstvo predstavuje komplexnejší termín a môže zahŕňať terapeutické, 
rehabilitačné, preventívne, zdravotnícke, relaxačné, pedagogické, resocializačné a ďalšie pracovné 
komponenty. Pre sociálne poľnohospodárstvo doteraz neexistuje právne vymedzenie a záväzná de-
finícia, ktoré by exaktne stanovovali čo do sociálneho poľnohospodárstva patrí a čo nepatrí.

Avšak táto neohraničenosť a neurčitosť prináša aj výhody pre široký priestor realizácie aktivít 
v širokom zmysle (Moudrý a i., 2015).

2.1 Sociálne poľnohospodárstvo v súčasnosti
Sociálne poľnohospodárstvo vychádza z európskeho modelu multifunkčného poľnohospodárstva, 
a preto je v plnej miere súčasťou koncepcie rozvoja vidieka, pričom umožňuje poľnohospodárom 
diverzifikovať svoje príjmy. Zároveň je prospešné pre spoločnosť, lebo poskytuje sociálne služby či 
zlepšuje existujúce v prospech obyvateľov vidieckych oblastí.

V EÚ postupy využívané v sociálnom poľnohospodárstve úzko súvisia s tradičnými činnosťami 
hospodárstva, vykonávajú sa v poľnohospodárskych podnikoch s vysokou mierou multifunkčnosti, 
s veľkou diverzitou, flexibilitou, vyšším podielom ľudskej práce.

Napriek vysokej rozmanitosti je možné diferencovať tri hlavné prístupy k  sociálnemu 
poľnohospodárstvu:

1. inštitucionálny, s  prevahou verejných a  zdravotníckych inštitúcií, takýto prístup prevažuje 
v Nemecku, Francúzsku, Slovinsku, Írsku;
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2. súkromný, založený na terapeutických farmách, ktorý prevažuje v Holandsku, Belgicku – časť 
Flámsko;

3. zmiešaný prístup, založený na sociálnych družstvách a  súkromných farmách (najmä 
Taliansko).

Zameranie sociálneho poľnohospodárstva je tiež diverzifikované. V Taliansku, Francúzsku 
súvisí hlavne so sociálnou oblasťou a zdravotnou starostlivosťou, v Holandsku viac inklinuje k zdra-
votníctvu, vo Flámsku k poľnohospodárstvu, v Nemecku, Veľkej Británii, Írsku sa pohybuje medzi 
sociálnou oblasťou, zdravotnou starostlivosťou a zdravotníctvom (Moudrý a i., 2015).
Sociálne poľnohospodárstvo sa rozvíja a uplatňuje vo viacerých formách:

 � môžu to byť súkromné podniky pod vedením podnikateľa, ktorému SP umožňuje diverzifikovať 
príjmy, pričom pokračuje aj v bežnej produkcii pre trh;

 � môže ísť aj o  sociálne podniky alebo družstvá, združenia, nadácie, neziskové organizácie. 
V iných prípadoch sa sociálne poľnohospodárstvo rozvíja v poľnohospodárskych podnikoch, 
avšak je závislé od verejných subjektov alebo agentúr z oblasti zdravotníctva.

Veľká rozmanitosť sa prejavuje aj v rôznych spôsoboch financovania:
a) verejné finančné zdroje, určené verejným subjektom, najmä v oblasti zdravotníctva, vzdeláva-

nia, zdravotnej starostlivosti (hlavne Nemecko, Írsko, Slovinsko),
b) verejné finančné zdroje určené poľnohospodárskym podnikom (v Holandsku), alebo sociálnym 

družstvám (Taliansko),
c) verejné projekty a charitatívne aktivity dobrovoľných združení a sociálnych družstiev (v Talian-

sku, Francúzsku),
d) verejné finančné zdroje prostredníctvom Programov rozvoja vidieka zamerané na podporu 

sociálnych fariem (Taliansko),
e) podpora priameho predaja etických (sociálnych) produktov priamym prístupom na potravinár-

sky trh (Taliansko, Francúzsko),
f) prípadne ďalšie spôsoby financovania.

Prostredníctvom terapeutických aktivít, zapojenia klientov do pracovnej sféry, sociálneho za-
členenia, pedagogických aktivít poskytuje sociálne poľnohospodárstvo významné služby a  pris-
pieva k udržateľnému rozvoju spoločnosti. Prostredníctvom diverzifikácie činností, prístupu zdola 
nahor, dynamického rozvoja môže mať významný vplyv na miestny rozvoj.

2.2 Rôznorodosť modelov sociálneho 
 poľnohospodárstva v EÚ
V tejto časti kapitoly sú charakterizované hlavné črty sociálneho poľnohospodárstva ako sociálnej 
inovácie s poukázaním na vzťahy medzi jeho poľnohospodárskym a sociálnym rozmerom, ktoré sú 
veľmi rôznorodé nielen v jednotlivých európskych krajinách, ale aj v rámci regiónov a dokonca i na 
miestnej úrovni. 

Sociálne poľnohospodárstvo je fenomén charakteristický rôznymi formami vzťahov (vrátane 
mimotrhových) medzi rôznymi aktérmi a zainteresovanými stranami. Ide v podstate o implemen-
táciu konceptu multifunkčného poľnohospodárstva a diverzifikácie v súlade s podporou modelov 
miestneho rozvoja, ktoré sú udržateľné v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti. Okrem 
toho sa sociálne poľnohospodárstvo rozvíja aj prostredníctvom zvyšovania povedomia verejnosti 
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o  význame hmotných a nehmotných statkov vytváraných poľnohospodárstvom. Poľnohospo-
dársky kontext sociálneho poľnohospodárstva je preto typický nielen zdôrazňovaním produkčnej 
funkcie poľnohospodárstva, ale tiež špecifickými sociálnymi vzťahmi a vzťahmi k životnému pro-
strediu, čo poskytuje potenciál reagovať na sociálne potreby najmä vidieckych komunít. Sociálne 
poľnohospodárstvo teda predstavuje istú formu diverzifikácie poľnohospodárskych činností, ktorá 
ponúka príležitosť definovať novú stratégiu pre malé a stredné poľnohospodárske podniky, čím sa 
môže zvýšiť ich šanca na prežitie (OECD, 2001; Wilson, 2007; Renting et al., 2009). 

Politiky a praktiky súvisiace so sociálnym poľnohospodárstvom predstavujú rôzne formy hyb-
ridizácie sociálnych a poľnohospodárskych opatrení, ktoré sa dajú všeobecne rozdeliť do niekoľkých 
kategórií. V Európe sa prvé aktivity sociálneho poľnohospodárstva realizovali už v šesťdesiatych 
rokoch 20. storočia, potom sa sociálne poľnohospodárstvo vyvíjalo v rámci jednotlivých krajín spô-
sobmi, ktoré možno charakterizovať prostredníctvom nasledovných dvoch hlavných geografických 
prúdov: 

1. Severoeurópskeho špecializovaného modelu;
2. Stredomorského komunitárneho modelu. 

Rozdiely medzi týmito modelmi sa týkajú predovšetkým toho, kto sú hlavní protagonisti so- 
ciálneho poľnohospodárstva, ale aj vzájomných prepojení a vzťahov medzi nimi. V Taliansku a Fran-
cúzsku napríklad sociálne poľnohospodárstvo organizujú a zastrešujú hlavne organizácie tretieho 
sektora, zatiaľ čo v Belgicku je to súkromný sektor a v Nemecku je sociálne poľnohospodárstvo for-
málne inštitucionalizované a profesionálne zabezpečované. Naopak, v Holandsku ide najmä o rodin-
né podnikanie a aktivity a v Írsku a v Taliansku o komunitou podporované modely (Van der Ploeg et 
al., 2000; Van der Ploeg, 2009; Di Iacovo, O’Connor, 2009; Di Iacovo et al., 2014; O’Connor et al., 2014). 

V poslednom desaťročí sa sociálne poľnohospodárstvo stalo súčasťou európskej politickej 
agendy pre rozvoj vidieka a i napriek tomu, že ešte nemožno komplexnejšie posúdiť vplyv doteraj-
ších investícií, dá sa predpokladať, že predstavovali a predstavujú relevantnú rozvojovú príležitosť. 
Investície zo štrukturálnych fondov pre praktizovanie sociálnych inovácií sú typické prístupom 
„zdola nahor“, čoho cieľom a výsledkom je vytváranie životaschopných a udržateľných vidieckych 
a prímestských oblastí predovšetkým zo sociálno-ekologického hľadiska. Tento prístup sa ozna-
čuje aj ako tzv. spájajúce poľnohospodárstvo (Leck, Evans, 2014), pretože zdôrazňuje prepojenie 
starostlivosti o ľudí so starostlivosťou o pôdu a interakciu medzi poľnohospodárskymi praktikami 
a poskytovaním sociálnej starostlivosti (Tulla et al., 2014; García-Llorente et al., 2016).

Existujú v podstate tri potenciálne oblasti, kde sociálne poľnohospodárstvo môže prispieť 
k politike regionálneho rozvoja:

1. potreba poskytovať služby skupinám obyvateľstva, ktorým hrozí sociálna marginalita a sociál- 
ne vylúčenie (Di Iacovo, O’Connor, 2009); 

2. tvorba inovatívnych stratégií pre vidiecke podnikanie a podnikanie na vidieku, ktoré sa zame-
riavajú na nové oblasti záujmu pre určité spoločenské segmenty a vytvárajú adekvátne príjmy 
(O’Connor et al., 2010);

3. nástroje Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorá považuje rozvoj vidieka za dôležitý 
a podporuje význam kvalitného životného prostredia napr. prostredníctvom tzv. ekologizačnej 
platby.

Je teda zrejmé, že sociálne poľnohospodárstvo môže byť veľmi prospešné aj ako nástroj stra-
tegického rozvoja pre vidiecke oblasti. 

Sociálne poľnohospodárstvo reprezentuje široká škála činností, ktoré sa vyznačujú určitými 
spoločnými znakmi, ako napr. tým, že poľnohospodárska výroba a poskytované služby sú určené 
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hlavne pre posilnenie postavenia znevýhodnených skupín osôb s telesným alebo duševným postih-
nutím, pre ľudí, ktorí sa usilujú o zotavenie z drogovej závislosti, bývalých väzňov alebo mladých 
ľudí so syndrómom zlyhania v škole, starších ľudí, týrané ženy, dlhodobo nezamestnaných, nere-
kvalifikovateľných zamestnancov, bývalých zamestnancov už neexistujúcich poľnohospodárskych 
podnikov a pod. V niektorých európskych krajinách existujú modely, ktoré kombinujú dobrovoľnícke 
a verejné iniciatívy v oblasti sociálnych služieb, verejné a súkromné financovanie a prepájajú legis-
latívu týkajúcu sa zamestnanosti, sociálnych služieb a poskytovania hospodárskej podpory riziko-
vým skupinám obyvateľstva i jednotlivcom.

Tradičný koncept sociálneho poľnohospodárstva v Európe bol pôvodne koncentrovaný najmä 
na tzv. zelenú starostlivosť (green care), postupne však začal rozširovať svoje pôsobenie aj v ďal-
ších oblastiach. Zelená starostlivosť je obmedzená najmä na činnosti a postupy podporujúce vyu-
žitie prírody na zlepšenie duševného a fyzického zdravia ľudí rôznymi spôsobmi – na jednej strane 
ide o zmyslové prežívanie pobytu v prírodnom prostredí, fyzickú aktivitu či využívanie liečivých a te-
rapeutických vlastností prírody, na druhej strane ide o prácu v prírodnom prostredí, ktorá zahŕňa 
napr. výsadbu, záhradníctvo alebo animoterapiu (Sempik et al., 2010). Ďalším spôsobom realizácie 
sociálneho poľnohospodárstva je využívanie komerčného poľnohospodárstva a poľnohospodár- 
skej krajiny ako základu pre podporu fyzického a duševného zdravia a zároveň vytvorenie koopera-
tívneho trojuholníka z poľnohospodárov, zdravotníkov a opatrovateľov (Hine et al., 2008). Sociálne 
poľnohospodárstvo však vždy zohľadňuje aj sociálny a územný kontext, hľadá možnosti pre diver-
zifikáciu hospodárskych činností, umožnenie lepšieho prístupu k službám a zlepšovanie celkovej 
kvality života obyvateľov, čím sa stáva užitočným nástrojom miestneho a regionálneho rozvoja.

V súčasnosti sa sociálne poľnohospodárstvo všeobecne považuje za poľnohospodársku ak-
tivitu alebo aktivitu vykonávanú prevažne vo vidieckom prostredí, ktorá má dva kľúčové charak-
teristické znaky – vplyv na široké spektrum rizikových sociálnych skupín a schopnosť realizovať 
ekonomické činnosti, ktoré prispievajú k lokálnemu a regionálnemu rozvoju. Na základe doterajších 
skúseností z európskych krajín je možné identifikovať šesť základných oblastí činností, ktoré sociál- 
ne poľnohospodárstvo pokrýva (SoFar, 2005, 2008; Cost Action 866, 2006 – 10; Tulla et al., 2014):

1. Terapia: zahŕňa napr. činnosti v oblasti záhradníctva a starostlivosti o zvieratá, ktoré sú 
prospešné pre jednotlivcov s duševným postihnutím, chorobami alebo poruchami, s osobitný-
mi vzdelávacími potrebami atď. 

2. Pripravenosť pracovnej sily: pripravuje jednotlivcov s telesným a/alebo mentálnym postihnu-
tím na trh práce so zohľadnením ich individuálnych schopností. Zahŕňa tiež odbornú prípravu 
tých, ktorí sú prepustení z väzenských a nápravných zariadení, mladých ľudí, ktorí zlyhali v ško-
le a ďalších, ktorí sa potrebujú začleniť do ekonomického a spoločenského života. 

3. Začlenenie študentov s rôznymi problémami do bežných škôl: to si okrem iného vyžaduje 
špecifické formy vzdelávania (poľnohospodárska škola, školské záhradné pozemky a pod.), 
prípadne doplnkové kultúrne aktivity, ktoré prehodnocujú a komunikujú vidiecke hodnoty a zvy-
ky ako súčasť procesu sociálnej integrácie znevýhodnených a ohrozených sociálnych skupín.

4. Práca s jednotlivcami a skupinami s vysokým rizikom sociálneho vylúčenia (v dôsledku 
bezdomovstva, prisťahovalectva, zneužívania, nezamestnanosti, veku a pod.): cieľom je uľah-
čiť ich začlenenie, čo môže tieto skupiny posilniť. Sociálna súdržnosť je cieľom komunitných 
projektov, ktoré zapájajú rôzne sociálne skupiny do aktivít realizovaných v prospech zlepšenia 
kvality medziľudských vzťahov (komunitné záhrady, spotrebiteľské družstvá atď.).

5. Podpora malých poľnohospodárskych podnikov a remeselníkov: realizuje sa hlavne pro-
stredníctvom podpory ekologickej poľnohospodárskej produkcie a diverzifikácie, čo spolu 
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s politikami štrukturálnej pomoci, SPP a inými inštitucionalizovanými schémami môže viesť 
k obnove vidieka a reformulovaniu priorít regionálneho rozvoja.

6. Spoločensko-rekreačné aktivity: ich cieľom je zlepšiť kvalitu života a osobnú alebo spoločen-
skú angažovanosť so zameraním na sociálne skupiny obyvateľstva s osobitnými potrebami 
(ľudia so zdravotným postihnutím, deti, rodiny, starší ľudia atď.). Príkladom sú tzv. sociálne 
uvedomelé agroturistické aktivity alebo vzdelávacie aktivity na farmách, ktoré sú financované 
ich účastníkmi, resp. čiastočne dotované súkromnými alebo verejnými subjektmi.

V Európe sa sociálne poľnohospodárstvo prispôsobuje rôznorodej legislatíve a modelom 
finančných podporných systémov, ktoré sa v jednotlivých krajinách líšia. Existujú rôzne prístupy 
k  poskytovaniu zdravotníckych služieb, k riešeniu nezamestnanosti, ako aj k politikám sociálnej 
integrácie rizikových skupín. Heterogénna je tiež miera angažovanosti verejných alebo súkrom-
ných subjektov, ktoré majú záujem o riešenie týchto problémov. Hlavnými prvkami ovplyvňujúcimi 
fungovanie sociálneho poľnohospodárstva sú preto regulácie v oblasti zdravotníctva a sociálnych 
služieb, úroveň tzv. spoločenského blahobytu (well-being), existujúce podporné finančné mecha-
nizmy, štruktúra kľúčových aktérov a systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných 
fondov. Uvedené prvky výrazne podmieňujú model a fungovanie sociálneho poľnohospodárstva 
v krajinách EÚ, na základe čoho sa dajú rozlíšiť štyri hlavné modely (Haugan et al., 2006; SoFar, 
2005, 2008; Tulla et al., 2014): 

1. Sociálno-demokratický model: typický je najmä v severnej Európe (Dánsko, Fínsko, Nórsko, 
Švédsko), je založený na základnom práve všetkých občanov mať prístup k zdravotníckym 
a sociálnym službám prostredníctvom národného systému zdravotnej starostlivosti a je pod-
porovaný aj vysokými daňami obyvateľov. Poľnohospodárske podniky sú dotované v prípade, 
že ich vlastník preberá zodpovednosť za rizikové skupiny či jednotlivcov. 

2. Korporatívny model: existuje predovšetkým v strednej Európe (Nemecko, Rakúsko, Belgicko, 
Francúzsko, Holandsko a Luxembursko). Zaručuje takisto rovnocenný prístup k verejným zdra-
votníckym službám pre každého jednotlivca tým, že prispieva do systému sociálneho zabezpe-
čenia, ale umožňuje vytvoriť aj súkromné systémy, ktoré sa tiež môžu sa stať poskytovateľmi 
zdravotníckych a sociálnych služieb na základe verejných zmlúv. 

3. Neoliberálny model: vyskytuje sa v Írsku a Spojenom kráľovstve a je založený najmä na 
poskytovaní pomoci rodinám a jednotlivcom s osobitnými potrebami a ťažkosťami, ktorú za-
bezpečujú rôzne združenia, nadácie, dobrovoľníci, či charita. Zodpovednosť znáša občianska 
spoločnosť s finančnou podporou súkromného sektora a čiastočnou podporou verejného 
sektora.

4. Zmiešaný model: je prítomný v krajinách Stredozemia (Taliansko, Španielsko) a je kombiná-
ciou prvých dvoch modelov. Súkromný a verejný sektor koexistujú ako poskytovatelia služieb. 
Mnohé iniciatívy v jednotlivých európskych krajinách súvisiace so sociálnym poľnohospo-

dárstvom majú pôvod a sú zakotvené v kultúrnych tradíciách uplatňovania princípu solidarity 
a dobrovoľníctva, či už v náboženskom, komunitnom alebo hospodárskom význame. Spoločensko-
-historicko-politický kontext každej európskej krajiny výrazne ovplyvňuje model sociálneho poľno-
hospodárstva. Záujem o jeho posilnenie však musí byť v súčasnosti nevyhnutne spätý i s novými 
príležitosťami a výzvami pre udržateľné poľnohospodárstvo a udržateľný rozvoj. Rôzne iniciatívy 
podporujúce formovanie sociálneho poľnohospodárstva je preto potrebné chápať ako významný 
príspevok ku konsolidácii politík regionálneho rozvoja, najmä prostredníctvom sieťovania subjektov 
sociálneho poľnohospodárstva a sprístupňovania špecifických sociálnych služieb na regionálnej 
a lokálnej úrovni.
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KAPITOLA 3

Uplatňovanie sociálneho 
poľnohospodárstva 

vo vybraných štátoch

Cieľ kapitoly:
 � charakterizovať hlavné črty sociálneho poľnohospodárstva ako sociálnej inovácie vo vybra-
ných štátoch.

V tejto časti kapitoly sú charakterizované hlavné črty sociálneho poľnohospodárstva ako sociálnej 
inovácie s poukázaním na vzťahy medzi jeho poľnohospodárskym a sociálnym rozmerom, ktoré 
sú veľmi rôznorodé nielen v jednotlivých krajinách, ale aj v rámci regiónov a dokonca i na miestnej 
úrovni. 

3.1 Holandsko
Farmy zdravotnej starostlivosti (Care farms) kombinujú poľnohospodárske aktivity so zdra-

votnou starostlivosťou. „Care farms“ nevznikli prijatím legislatívy, ale väčšina z nich sa samostat-
ným vývojom vypracovala do pozície Care farm. V Holandsku tak vzniklo množstvo fariem, ktoré sa 
postupne certifikovali na farmy zdravotnej starostlivosti.

„Care farms“ poskytujú služby rôznym skupinám klientov, v sektore zdravotnej starostlivosti 
aj v sektore welfare, napr. pre klientov s poruchami učenia sa, so psychologickými problémami, pre 
starších ľudí, pre klientov s problémami so závislosťou po „detoxe“, atď. Klienti prichádzajú na farmu 
a zapájajú sa do rôznych denných aktivít, terapií, alebo farma sa stáva miestom ich života. Dôvody, 
prečo klienti potrebujú špecifickú starostlivosť sú veľmi rôznorodé, prípadne dočasné, prečo nemô-
žu pokračovať v bežných pracovných aktivitách. Príkladom dočasných služieb je napr. pravidelný 
víkendový pobyt na farme pre deti s rôznym postihnutím.

Opatrovateľské farmy sa vzájomne líšia nielen službami pre rôzne skupiny klientov, ale aj 
rôznym počtom a skupinami zamestnancov. Za riadenie farmy je zodpovedný farmár, na prácach 
sa môžu podieľať príslušníci jeho rodiny, ďalší poľnohospodárski zamestnanci, ale ja odborníci 
v  oblasti opatrovateľstva, terapeuti, ktorí môžu byť zapojení do aktivít prostredníctvom inštitúcií 
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poskytujúcich opatrovateľstvo. Mnohí klienti, ktorí prichádzajú na farmu využívajú svoj personálny 
zdravotný účet, aby si uhradili výdavky na poskytnutú starostlivosť.

V  Holandsku všeobecný zákon o  výnimočných zdravotných výdavkoch (AWBZ) poskytuje 
všeobecné poistenie pre celú holandskú populáciu na potreby špeciálnej zdravotnej starostlivosti. 
Starostlivosť je poskytovaná jednak v rámci certifikovaných inštitúcií zdravotnej starostlivosti, ale-
bo si takúto starostlivosť môže objednať sám klient, napr. u konkrétneho farmára prostredníctvom 
svojho osobného účtu v poisťovni. Významná časť „Care farms“ v Holandsku je financovaná pro-
stredníctvom osobných účtov klientov. Nedávne zmeny AWBZ vyústili do certifikácie fariem alebo 
družstiev (spoločná certifikácia viacerých fariem) pre AWBZ za účelom poskytovania „inštitucioná-
lnej“ starostlivosti. Ďalším významným zdrojom financovania je miestna samospráva.

Počet „Care farms“ v Holandsku presahuje 1000 a počet klientov ktorí pracujú alebo žijú na far-
mách je približne 15 000. V ostatnom desaťročí počet fariem, ktoré kombinujú poľnohospodárske 
činnosti so starostlivosťou (opatrovateľstvom, terapiou) sa dramaticky zvyšuje, odhadovaný obrat 
pre tento sektor bol v roku 2008 takmer 50 mil. €. V roku 2009 založili niektoré družstvá farmárov 
Federáciu holandských farmárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, ktorá dostáva finančné 
zdroje ako z ministerstva poľnohospodárstva, tak aj ministerstva zdravotníctva (Ellings, 2012).

Veľa pozornosti sa venuje zabezpečeniu vysokých štandardov kvality poskytovaných služieb, 
ktoré ponúkajú farmy.

Bol vypracovaný systém kvality, ktorý zohľadňuje aj názory klientov a ich spokojnosť s posky-
tovanými službami. Je vypracovaná príručka kvality a klientský systém spokojnosti je napojený na 
Federáciu.

3.2 Česká republika
Sociálne poľnohospodárstvo si v  Českej republike získava pozornosť a  najmä formálne 

vymedzenie až začiatkom 21. storočia. Skúsenosti z krajín najmä západne Európy slúžia ako zdroj 
poznatkov a inšpirácie, ktoré sa historicky osvedčili. Koncept sociálneho poľnohospodárstva stojí na 
základoch multifunkčného poľnohospodárstva a otvára jeho nové možnosti a prínosy. Významným 
impulzom rozvoja SP bola participácia v medzinárodných projektoch najmä projekt Multifunctional 
Agriculture in Europe (MAiE), ktorý bol riešený v rokoch 2011 – 2014. Konceptom SP sa inšpirovali 
ako niektorí farmári, tak aj iní aktéri, ktorí sa zaslúžili o ďalšiu propagáciu. V roku 2014 vznikla pri 
Ministerstve poľnohospodárstva (MZ) medzirezortná Pracovná komisia sociálneho poľnohospo-
dárstva, ktorá je zložená zo zástupcov okrem MZ aj ministerstva práce a sociálnych vecí, zástupcov 
akademického, ziskového a neziskového sektora. Sú evidované prvé snahy o vzdelávacie aktivity 
v oblasti SP, najmä VOŠ Jabok v Prahe, na Poľnohospodárskej fakulte Juhočeskej univerzity v Čes-
kých Budějoviciach vznikol predmet Sociálne poľnohospodárstvo. 

Koncept SP v Českej republike podľa hlavného zamerania, aktivít a cieľových skupín je nasle-
dovný (Moudrý a i., 2015; Adámková, 2015):

1. Zameranie na produkciu
  Cieľom je najmä zamestnávanie, tvorba pracovných miest pre osoby z rôznych cieľových 

skupín, ich zamestnávanie na bežných alebo chránených pracovných miestach, s podporou 
finančných príspevkov (napr. príspevky na mzdy, povinné plnenie, atď.) a nefinančných prí-
spevkov (identifikácia špecifických prístupov, spolupráca s odborníkmi na zamestnávanie, 
atď.).
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2. Zameranie na služby a podporu
  Cieľom je starostlivosť a  príprava na zamestnanie a  aktivačné činnosti, pomocou aktivít 

smerujúcich k príprave osôb pre integráciu na bežný alebo chránený trh práce. Do tejto skupi-
ny patrí aj súbor sociálnych intervencií zameraných na aktivizáciu, sociálnu rehabilitáciu, pre 
osoby s minimálnou možnosťou integrácie na trh práce, a preto majú tieto služby terapeutický 
charakter.

3. Komunitné a vzdelávacie činnosti
  Cieľom je najmä vzdelávanie a  ostatné činnosti. Ide o  jednorazové aj dlhodobé aktivity 

priamo naviazané na poľnohospodársku činnosť a  vidiecke prostredie. Aktivity podporujú 
komunitu a vzťah k vidieku a k prírode. Cieľovými skupinami sú deti, mládež, starší ľudia, širo-
ká verejnosť. Aktivity sú vzdelávacieho, osvetového, aktivizačného charakteru, rozvíjajú život 
v komunite vidieckych oblastí.

Základnou jednotkou sociálneho poľnohospodárstva je farma, ktorá sa stáva nástrojom za-
mestnávania, vzdelávania, aktivizácie, rehabilitácie aj terapie. Svoj priestor môže zapožičať aj iným 
subjektom, ktoré majú záujem sa na činnosti farmy podieľať.
Hlavnými aktérmi, ktorí vytvárajú podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo v praxi sú:

 � poľnohospodár, podnikateľ v poľnohospodárstve podľa zákona č. 252/1997 Zb. o poľno-
hospodárstve, ktorý uskutočňuje poľnohospodársku činnosť ako sústavnú a  samostatnú 
činnosť,

 � registrovaný poskytovateľ sociálnych služieb, t. j. právnická alebo fyzická osoba, ktorá má 
k tejto činnosti oprávnenie podľa zákona č. 108/2006 Zb. o sociálnych službách,

 � sociálny pracovník vykonávajúci sociálnu prácu, vstupuje ako medzičlánok medzi zamestná-
vateľom (poľnohospodár) a klientom a jeho sociálnym zázemím (napr. rodinou)

 � realizátor projektov EŠIF, obyčajne právnická osoba, ktorá prostredníctvom projektu realizuje 
svoju činnosť, napĺňa ciele projektu a pracuje s cieľovou skupinou,

 � sociálny podnik, ako druh podnikateľského subjektu, pôsobiaci v poľnohospodárskych odvet-
viach, vytvárajúci pracovné príležitosti pre cieľové skupiny sociálneho zamestnávania,

 � neštátna nezisková organizácia, svojimi aktivitami napĺňa cieľ sociálneho poľnohospodárstva 
pre širokú verejnosť, hlavne v oblasti vzdelávania a ostatných činnostiach,

 � miestna samospráva, zriaďovaním a koordináciou sociálnych služieb na miestnej úrovni.

Inštitúcie a pravidlá podpory
V podmienkach Českej republiky sa koncept sociálneho poľnohospodárstva snaží využívať zave-
dené politiky a nástroje v oblasti poľnohospodárskych činností vo vidieckom priestore a v prímest-
ských oblastiach. Z  uvedeného dôvodu ciele SP napĺňajú inštitúcie, ktoré sú realizátormi politík 
a programov podpory, ktoré majú svoje pravidlá, postupy, zahrnuté v rôznych právnych opatreniach 
a pravidlách.
Koncept sociálneho poľnohospodárstva v ČR ovplyvňujú tieto inštitúcie a zákony:

 � Ministerstvo poľnohospodárstva (MZe) je gestorom a tvorcom poľnohospodárskej politiky, 
prostredníctvom zákona č. 252/1997 Zb. vymedzuje pravidlá pre poľnohospodárov, stanovuje 
poľnohospodárske činnosti, kto je podnikateľ v poľnohospodárstve, atď. Tiež je tvorcom a rea- 
lizátorom Programu rozvoja vidieka v rámci ktorého je možné získavať finančné prostriedky 
na činnosti, spojené aj s  konceptom sociálneho poľnohospodárstva. Ďalej je možné využiť 
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Podporný a garančný roľnícky a lesnícky fond, ktorý poskytuje garancie a dotácie časti úrokov 
z úverov.

 � Ministerstvo práce a  sociálnych vecí (MPSV) je tvorcom a  realizátorom sociálnych politík 
(napr. zamestnanosť). Pre ciele sociálneho poľnohospodárstva je dôležitá prax založená na 
zákone č. 435/2004 Zb. o  zamestnanosti, najmä o  zamestnávaní osôb so zdravotným 
postihnutím, o aktívnej politike zamestnanosti. Ďalej je to zákon č. 108/2006 Zb. o sociálnych 
službách, ktorý vymedzuje druhy sociálnych služieb. Prostredníctvom Operačného programu 
Zamestnanosť, je možné získať finančné prostriedky na činnosti v rámci konceptu SP.

 � Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy (MŠMT) môže prispievať k cieľom SP v oblasti 
vzdelávania a ostatných činností prostredníctvom zákona č. 563/2004 Zb. týka sa akreditácie 
vzdelávacích programov, realizáciou aktivít vzdelávania a osvety širokej verejnosti v oblasti 
ochrany prírody, poznávania potravinových zdrojov, atď. Tieto aktivity je možné realizovať na 
základe zákona č. 561/2004 Zb. – školský zákon. Aktivity môžu byť využité v programe Envi-
ronmentálnej výchovy, vzdelávaní a osvete, v súlade so zákonom č. 123/1998 Zb., o práve na 
informácie o životnom prostredí, ktorý je v gescii Ministerstva životného prostredia.

 � Ministerstvo pre miestny rozvoj (MMR) je pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva významné 
nakoľko rokuje o podmienkach pre politiky a fondy EŠIF. Ide konkrétne o programy Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka.

Cieľové skupiny SP
Vymedzenie cieľových skupín je dôležité vzhľadom na definovanie okruhu osôb, ktoré môžu byť 
podporované pomocou finančných a  nefinančných podpôr a  pre ktoré sú poskytované aktivity 
relevantné.

Sú vymedzené niektoré základné okruhu cieľových skupín, pre ktoré existujúci právny rámec 
upravuje možnosti služieb, starostlivosti, finančných podpôr (Chovanec a i., 2015; Přibík, 2015). 
Sú to:

 � osoby znevýhodnené na trhu práce, sú to osoby v súlade so zákonom č. 435/2004 Zb. o za-
mestnanosti, ktoré sú považované za osoby zdravotne postihnuté. Ďalej sú to osoby, ktoré sú 
prednostne zaraďované do využívania jednotlivých nástrojov aktívnej politiky zamestnanosti;

 � užívatelia sociálnych služieb u registrovaných poskytovateľov. Sú to osoby uvedené v zákone 
o sociálnych službách a klienti jednotlivých typov sociálnych služieb;

 � cieľové skupiny v  EŠIF, realizátor projektov spolupracuje s  cieľovými skupinami rôznymi 
formami pomocou projektov, podávaných v rámci výziev. Podporné cieľové skupiny sú vždy 
špecifikované vo výzve k podávaniu žiadostí o nenávratný finančný príspevok;

 � verejnosť zapojená do vzdelávacích a osvetových aktivít prostredníctvom najmä vzdelávacích 
inštitúcií, voľnočasových aktivít organizovaných rôznymi organizáciami.

V rámci Českej republiky sa koncept sociálneho poľnohospodárstva buď odvíja z bežného poľ-
nohospodárskeho podniku, alebo sa poskytovateľ sociálnych služieb rozhodol realizovať poľnohos-
podársku činnosť pre klientov, ktorým poskytuje služby. V prvom prípade je viac preferovaná oblasť 
zamestnávania, alebo vytvárania priestoru a podmienok pre zamestnávanie, pričom táto oblasť sa 
ľahšie dosahuje na funkčnej farme, ktorá realizuje ekonomické činnosti, a tak vytvára lepšie pod- 
mienky pre osoby z cieľových skupín. Postupne nastáva integrácia klientov do rôznych ekonomic-
kých činností. Bežnejším modelom praxe je však začiatok realizácie poľnohospodárskych aktivít 
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a ich pripojenie k sociálnym, príp. vzdelávacím. Poľnohospodárske činnosti sú využívané ako forma 
terapie, alebo nástroj sociálneho podnikania, či nástroj vzdelávania. Poľnohospodárska činnosť je 
mnohokrát doplnková, jej ekonomický výsledok je vedľajší.

V oblasti rastlinnej produkcie nachádzajú klienti dobré uplatnenie pri pestovaní plodín na men-
ších plochách, ako sú liečivé, aromatické rastliny, zelenina, ovocie a kde je vyššia potreba ľudskej 
práce. V oblasti živočíšnej produkcie sa pre SP javí vhodnejší chov malých hospodárskych zvierat, 
príp. chov včiel. Pri práci so zvieratami je významný aj terapeutický účinok. Dôležitou zložkou z po-
hľadu SP je aj vlastné spracovanie rastlinnej, alebo živočíšnej produkcie, nakoľko tieto činnosti 
zvyšujú motiváciu klientov pri pohľade na finálny produkt svojej činnosti.

3.3 Maďarsko
Prvé sociálne farmy začali svoju činnosť po roku 2000. Idea sociálneho poľnohospodárstva 

sa rozvíja pomaly, nové poznatky sa získavali prostredníctvom zapojenia osôb a inštitúcií do medzi-
národných projektov. Jedným z nich bol projekt Multifunctional Agriculture in Europe (MAiE), ktorý 
vymedzil štyri stupne vývoja sociálneho poľnohospodárstva nasledovne:

1. priekopnícky stupeň
2. stredne rozvinutý stupeň
3. dobre rozvinutý stupeň
4. oficiálne uznaný stupeň.

Priekopnícky stupeň charakterizuje realizácia niekoľkých projektov s konceptom sociálneho 
poľnohospodárstva, podobne ako v Slovinsku či Bulharsku. 

V roku 2003 bol zahájený program podpory založenia sociálnych fariem maďarským minister-
stvom zamestnávania a práce. Cieľom týchto fariem bola podpora pacientov s autizmom a ich ro-
dín. Výsledkom bolo založenie cca 15 fariem so špecifickým programom pre autistov a programom 
zamestnanosti. Po vyčerpaní finančných zdrojov sa ďalší vývoj týchto fariem zastavil. V  rokoch 
2005 – 2015 bolo rozvinutých niekoľko nezávislých iniciatív zameraných na rôzne cieľové skupiny 
(napr. komunitné programy založené na princípoch sociálneho poľnohospodárstva pre nezamest-
naných rómskych občanov; programy vzdelávania na farme pre deti základných škôl; terapeutické 
programy s využitím zvierat, najmä hipoterapia; sociálne programy pre znevýhodnené osoby využí-
vajúce poľnohospodárske aktivity, spracovanie potravín a eko-turistiku).

Významným obmedzujúcim faktorom v  Maďarsku je skutočnosť, že sociálne farmy nie sú 
oficiálne uznané. Napriek tomu, bola v roku 2015 iniciovaná súhrnná štúdia, detailne popisujúca 
princípy fungovania, ciele, cieľové skupiny, výhody a príklady dobrej praxe ako výsledok transferu 
zo západných a severských krajín (Ujj et al., 2017). 

V roku 2016 bola založená „Aliancia sociálnych fariem“. Cieľom Aliancie je podporovať zákonné 
a inštitucionálne uznanie sociálnych fariem, ako nového modelu poľnohospodárstva, založeného na 
sociálnych, zdravotných, výchovných a zamestnávateľských funkciách.

V Maďarsku doteraz nie je vypracovaná súhrnná stratégia rozvoja sociálnych fariem, vláda 
síce nedávno uznala ich potenciál, avšak administratívne prekážky stále pretrvávajú. Nie je zavede-
ný systém vzdelávania či už budúcich farmárov alebo sociálnych expertov pracujúcich so znevý-
hodnenými skupinami. Komunity rehabilitačných fariem malých producentov tiež nie sú zákonne 
uznané, pôda využívaná pre rehabilitačné účely nie je definovaná a  predaj poľnohospodárskych 
produktov ako výsledok rehabilitačných fariem je zakázaný. V ostatnom období sú evidované snahy 
o prípravu a schválenie politických návrhov na riešenie založenia a fungovania sociálnych fariem. 
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Existujúce sociálne farmy sú založené na stratégii multifunkčnosti z hľadiska dlhodobého pre-
žitia. Ponúkajú rôzne druhy aktivít, ktoré zabezpečujú diverzifikáciu príjmov, ako sú letné tábory pre 
deti, terapeutické aktivity, spracovanie potravín (syry, zaváraniny), remeselnícke výrobky. Využívajú 
tiež rôzne podporné mechanizmy zamestnávania či budovania infraštruktúry z projektov EÚ.

3.4 Taliansko
V Taliansku siahajú korene sociálneho poľnohospodárstva do začiatkov komunitných akti-

vít a sociálnych družstiev na vidieku v 70. rokoch minulého storočia zameraných najmä na psychic-
ké zdravie a  liečenie drogovo závislých mladých ľudí. Komunity pracovali na základe spolupráce 
medzi službou pre drogovo závislých (SERT) a poľnohospodárskymi družstvami. V 80. rokoch však 
po reforme psychiatrie došlo k útlmu týchto aktivít.

Pojem sociálny podnik bol v Taliansku zavedený skôr ako inde na označenie prvých „druž-
stiev sociálnej solidarity“, ktoré vyplynuli z dobrovoľnej iniciatívy skupín občanov uskutočňovať 
ekonomické činnosti, ktoré boli súčasťou sociálneho projektu. V roku 1991, po viac ako 10 rokoch 
neregulovaného rozvoja, boli tieto organizácie zákonom uznané ako „sociálne družstvá“, to zna-
mená družstvá, ktoré fungujú s cieľom „sledovať všeobecný záujem komunity (Borzaga, 2020). 
V súčasnosti sa činnosti sociálneho poľnohospodárstva v Taliansku uskutočňujú najmä vo for-
me pracovno-integračných sociálnch družstiev. Zákon č. 381/1991 upravuje dva typy sociálnych 
družstiev podľa toho, či ide o sociálne alebo vzdelávacie služby (sociálne družstvo typu A), alebo 
o iné činnosti: poľnohospodárska výroba, obchod alebo integráciu znevýhodnených ľudí (sociálne 
družstvo typu B). Oba typy sú podnikateľské a ich príjem závisí predovšetkým od predaja výrobkov 
a služieb. Okrem družstiev je v Taliansku aj množstvo jednotlivých farmárov, ktorí ponúkajú služby 
sociálneho poľnohospodárstva. Často sa využíva opustená pôda. Sociálne poľnohospodárstvo sa 
zameriava na dve prioritné oblasti aktivít: 

1. zamestnanosť (pracovná integrácia) a 
2. starostlivosť o deti, vzdelávanie a odborná príprava (Gallis, 2013). 

Iniciatívy v oblasti zamestnanosti sa zameriavajú na integráciu konkrétnej cieľovej skupiny 
na pracovný trh a následné sociálne začlenenie. Cieľovou skupinou sú ľudia s rôznymi probléma-
mi a zdravotným znevýhodnením (ľudia so stredným zdravotným znevýhodnením, ľudia s pro-
blémami duševného zdravia alebo s učením alebo ľudia čeliaci sociálnemu vylúčeniu) a zrani-
teľné cieľové skupiny (dlhodobo nezamestnaní, ľudia po výkone trestu, závislí od návykových 
látok). Pracovná integrácia pokrýva široké spektrum poľnohospodárskych činností, ako sú zá-
hradníctvo, vinohradníctvo alebo pestovanie olív, dobré životné podmienky zvierat, spracovanie 
potravín,  priamy predaj poľnohospodárskych výrobkov alebo iné činnosti, ako napríklad práca 
vo  farmárskej  reštaurácii.  Vďaka týmto aktivitám si zraniteľní ľudia zlepšujú svoje schopnosti 
a zručnosti, môžu tiež zlepšovať kvalitu svojho spoločenského života (SIMRA, 2017; Moruzzo et 
al., 2020).

Druhá prioritná oblasť zahŕňa iniciatívy starostlivosti o deti a vzdelávanie. Patrí sem flexibil-
ná starostlivosť a vzdelávanie detí v oblasti udržateľnej produkcie potravín a životného rostredia 
prostredníctvom ich priameho zapojenia do poľnohospodárskych činností. V Taliansku sa tieto 
vzdelávacie farmy, nazývané „fattorie didattiche“, stali v posledných rokoch veľmi populárny-
mi, najmä vo vidieckych alebo prímestských oblastiach. Je to tak hlavne preto, že významne 
prispievajú k systému sociálneho zabezpečenia, tam kde sociálna alebo zdravotná starostlivosť 
chýba (SIMRA, 2017). 
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Na území Talianska existujú silné regionálne siete sociálneho poľnohospodárstva (sieť v regió- 
ne Turín je znázornená na obrázku 3.1). Siete sú kľúčové pre marketing, pretože slúžia ako platfor-
ma, na ktorej môžu poľnohospodári prezentovať svoje aktivity. 

Obrázok 3.1 Sieť aktérov v regióne Turín
Zdroj: FAO, 2015

Silná stránka turínskej siete spočíva v zapojení rôznych typov aktérov, ako sú farmy, sociálne 
družstvá, poskytovatelia verejných a súkromných služieb, rodiny príjemcov, dobrovoľnícke organi-
zácie a spotrebitelia, zákazníci. V roku 2013 bolo účastníkmi siete 38 fariem, 15 sociálnych druž-
stiev, 5 obcí a jeden zväz obcí, jedna miestna akčná skupina, 2 verejní poskytovatelia zdravotných 
služieb a 2 verejní poskytovatelia sociálnych služieb. Dnes je počet členov ešte vyšší.

V Taliansku je tiež národné fórum o sociálnom poľnohospodárstve, ktoré vzniklo v roku 2011 a je 
hybnou silou propagácie sociálneho poľnohospodárstva ako inovácie poľnohospodárskeho systému 
(FNAS Italy Newsletter). V roku 2015 bol schválený zákon, ktorý upravuje zásady a postupy na uzná-
vanie sociálneho poľnohospodárstva, ktoré musia zodpovedať sociálnym potrebám územia, dostup-
ným miestnym povolaniam a poľnohospodárskym zdrojom (O`Connor, Lai, Watson, 2010). 

Model sociálneho poľnohospodárstva v  Taliansku predstavuje efektívnu súčasť systému 
sociálneho zabezpečenia. Podporuje posilnenie postavenia poľnohospodárov, poskytuje možnosť 
dodatočného príjmu v okrajových vidieckych oblastiach, najmä pre ženy, ktoré môžu vykonávať 
svoje učiteľské, zdravotné, ošetrovateľské alebo terapeutické povolanie priamo na farme. Cieľom 
je tiež stimulovať ekonomicky udržateľný rozvoj okrajových oblastí poskytovaním služieb ľuďom 
a zabrániť tak ďalšiemu vyľudňovaniu (Di Iacovo, 2009, 2020).
Subjekty socilneho poľnohospodárstva sú typické:

 � malým alebo stredne veľkým rozsahom,
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 � diverzifikáciou výroby (produktov),
 � ekologickou produkciou,
 � vysokým podielom manuálnej práce,
 � vysokou zamestnanosťou žien,
 � vysokou pridanou hodnotou výroby,
 � riadením súvisiacich činností (transformácia vo vnútri spoločnosti, didaktická a vychováva-
teľská činnosť, pohostinská činnosť, priamy predaj výrobkov atď.),

 � otvorenosťou voči územiu a miestnej komunite a sieťovaním s vonkajšími subjektami (Pro-
farm, 2017).

Talianska vláda zaradila ľudí po výkone trestu do cieľových skupín sociálneho poľnohospo-
dárstva. Výrazným aktérom je Národné fórum sociálneho poľnohospodárstva (FNAS), ktoré je zalo-
žené na pluralizme skúseností ľudí z rôznych oblastí – poľnohospodári, sociálne družstvá, komunity, 
rodičovské združenia, odborníci a akademici. 

Služby sociálneho poľnohospodárstva sú financované z  verejných a verejno-súkromných 
zdrojov.

Do niekoľkých kľúčových projektov je zapojených viac ako 250 certifikovaných ekologických 
fariem a sociálnych družstiev, ktoré pôsobia na celoštátnej úrovni ako napríklad Agricoltura Capo-
darco, Biocolombini, Forteto, Conca d’Oro, Andi Fausto, Fattoria Solidale del Circeo, Libera Terra, 
Associazione Biofattorie Sociali, regionálne agentúry pre rozvoj a inovácie v  poľnohospodárstve 
a mnohé ďalšie subjekty.

3.5 Poľsko
V Poľsku zatiaľ neexistuje legislatívna ani akademická definícia sociálneho podniku. Po 

analýze rôznych typov organizácií, ktoré spĺňajú kritériá EÚ, však možno dospieť k záveru, že možno 
rozlíšiť štyri typy sociálnych podnikov. Sú to:

1. sociálne družstvá;
2. podnikateľské neziskové organizácie (ENPO); 
3. zariadenia na vykonávanie odbornej činnosti (ZAZ); 
4. neziskové spoločnosti. 

Sociálne družstvá tvoria novú vlnu družstiev, ktorá bola právne uznaná v roku 2006. Tradičné 
družstvá boli diskreditované v období socializmu. Po roku 1989 sa navyše družstvá vzdali účas-
ti na sociálnych aktivitách a boli v nich oslabené inkluzívne postupy riadenia. Úpadok tradičných 
družstiev však sprevádzal nárast novej formy družstiev – sociálnych družstiev, ktoré napĺňajú de-
finíciu sociálneho podniku podľa EÚ (Ciepielewska-Kowalik, 2020). Pred druhou svetovou vojnou 
existovali v Poľsku dva typy organizácií, ktoré sa neskôr stali sociálnymi podnikmi. Išlo o neziskové 
organizácie (nadácie a združenia) a družstvá. Hlavnou úlohou združení a nadácií bolo poskytovať 
podporu znevýhodneným skupinám (mladí, chudobní, ľudia so zdravotným znevýhodnením, ne-
zamestnaní) a plniť nenaplnené potreby týchto skupín, ale zapojili sa aj do neformálnych aktivít 
zameraných na nezávislosť. Pred druhou svetovou vojnou sa poľské združenia a nadácie zaobe-
rali aj širším spektrom aktivít, vrátane kultúry, miestneho rozvoja, športu, umenia, vzdelávania atď. 
Družstvá výrazne prispeli k sociálno-ekonomickému rozvoju. Boli založené v mnohých oblastiach, 
najmä medzi vzájomnými malými úverovými organizáciami, poľnohospodárstvom, spotrebiteľom 
a bývaním (Piechowski, 2013).
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Myšlienka sociálneho poľnohospodárstva sa v Poľsku rozvíja iba v posledných 10 rokoch. 
Sociálne poľnohospodárstvo zahŕňa širokú škálu rôznych aktivít, ktoré kombinujú poľnohospo-
dárstvo s profesionálnymi sociálnymi službami. Sociálne poľnohospodárstvo vykonávajú poľno-
hospodárske podniky, súkromné subjekty, charitatívne, cirkevné alebo mimovládne organizácie. 
V Poľsku sú podľa cieľovej skupiny a účelu aktívne štyri typy sociálnych fariem: 

1. opatrovateľské farmy, 
2. terapeutické farmy, 
3. inkluzívne farmy (zamerané na sociálne začlenenie a začlenenie na pracovný trh),
4. vzdelávacie farmy. 

Poľské poľnohospodárstvo sa vyznačuje veľkou diferenciáciou, ktorá je determinovaná agro-
-klimatickými a sociálno-ekonomickými faktormi. Preto v Poľsku existujú aj špecializované farmy 
s veľkovýrobou a aj veľký počet malých a stredných fariem. Pre druhú skupinu predstavuje sociálne 
poľnohospodárstvo potenciálnu príležitosť pre nové zdroje príjmu (Profarm, 2017).

Systém sociálnej starostlivosti v Poľsku tvoria jednotky ústrednej a miestnej správy v spolu-
práci s organizáciami sociálnych služieb, ako sú mimovládne organizácie. Koncepciu a stratégiu 
sociálnej politiky, ako aj právnu reguláciu a definovanie štandardov pre služby poskytované v rám-
ci sociálnej pomoci vypracúva Ministerstvo rodiny, práce a sociálnej politiky. Medzi podporované 
skupiny patria: ľudia bez domova, nezamestnaní, zdravotne postihnutí a závislé osoby, chudobní, 
starší ľudia, rodiny a deti a obete prírodných a ekologických katastrof. Programy sociálnej pomoci 
uprednostňujú sociálnu integráciu, sociálne začlenenie, väčšiu aktivitu a nezávislosť. Pomoc a pod-
pora sa poskytuje v rôznych formách, ako sú peňažné dávky (trvalé, pravidelné a účelové dávky) 
a nefinančná pomoc (napr. sociálna práca, opatrovateľské služby, odborné poradenstvo). Úlohu 
v podpore sociálneho poľnohospodárstva zohráva štátny poľnohospodársky poradenský systém. 
Iniciátorom aktivít podpory sociálnej funkcie poľnohospodárskeho sektoru je predovšetkým Poľ-
nohospodárske poradenské centrum v Krakove, ktoré spolupracuje so všetkými regionálnymi po-
radenskými centrami v Poľsku. Iniciatíva siete vzdelávacích fariem bola vyvinutá v priebehu vývoja 
siete opatrovateľských fariem (cafe farms) určených predovšetkým pre starších ľudí. Koncepcia 
care farm v Poľsku predpokladá, že sociálna starostlivosť a služby sú poskytované na základe in-
fraštruktúry farmy a sú spojené s poľnohospodárskymi činnosťami (na farme by mali byť zvieratá 
a poľnohospodárske plodiny). Care farma sa musí zriaďovať podľa platných právnych predpisov. 
Zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb je jedným z cieľov Poľskej stratégie pre zodpovedný roz-
voj. Stratégia predpokladá, že služby bude poskytovať miestna komunita ako inovatívny prístup 
kombinujúci multifunkčné poľnohospodárstvo a sociálnu starostlivosť alebo zdravotnú starostli-
vosť na miestnej úrovni. Tento model poskytuje možnosť diverzifikácie príjmov poľnohospodárov 
v kombinácii so sociálnymi službami pre vidiecke oblasti (Ciepielewska-Kowalik, 2020).

3.6 Fínsko
Dve najbežnejšie definície fínskych sociálnych podnikov zodpovedajú predtým inštitu-

cionalizovaným formám sociálneho zabezpečenia. Prvá definuje podniky pracovnej integrácie 
(sosiaalinen yritys) (zákon č. 1351/2003 revidovaný v roku 2012), ktoré ponúkajú pracovné prí-
ležitosti zdravotne postihnutým a dlhodobo nezamestnaným. Druhá (yhteiskunnallinen yritys) sa 
týka podnikov, ktoré sa zaoberajú sociálnymi alebo ekologickými problémami a investujú väčšinu 
svojich ziskov do podpory svojich spoločenských cieľov. Ide o obchodný model, ktorý sa vyznačuje 
otvorenosťou a transparentnosťou. Všetky typy podnikov a organizácií sociálnej ekonomiky, ktoré 
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zahŕňajú obchodné aktivity, sú oprávnené zaregistrovať sa na zozname podnikov pracovnej inte-
grácie (WISE – work integration social enterprise) alebo im môže byť udelený status sociálneho 
podniku (SEM – social enterprise mark). Organizácie patriace do kategórie WISE musia spĺňať 
kritériá stanovené v zákone č. 1351/2003. Sociálne podniky musia dodržiavať kritériá označenia 
Social Enterprise Mark. Organizáciam registrovaným ako WISE možno navyše udeliť aj status 
SEM. Sociálne podniky môžu mať rôzne právne formy a vlastnícke štruktúry. Väčšina sociálnych 
podnikov sú spoločnosti s ručením obmedzeným (osakeyhtiö), ale niektoré sú tiež družstvá, nadá-
cie a združenia (Kostilainen, 2020). Vo Fínsku sa využíva koncept „green care“, ktorý ale zahŕňa 
aj vzdelávacie aktivity. V súčasnosti sa chápe ako široký zastrešujúci koncept pre opatrovateľské 
služby využívajúce prírodu (zvieratá, rastliny, krajina a farma) a komunitné metódy zastrešujúce 
rôzne cieľové skupiny medzi sociálnymi a zdravotnými službami, ako aj v oblasti vzdelávania. Do 
cieľových skupín patria rôzne vekové skupiny i skupiny s rôznymi znevýhodneniami: problémy 
s duševným alebo fyzickým zdravím, poruchami, sociálnymi problémami atď. Služby „green care“ 
sa zameriavajú na sociálne začlenenie a integráciu, odbornú prípravu, rehabilitáciu, starostlivosť 
a  vzdelávanie. Vo  Fínsku sa sociálne poľnohospodárstvo – alebo „ekologická starostlivosť“, ako 
sa tu nazýva – považuje v posledných rokoch za novú príležitosť pre poľnohospodárov. Aj keď ho 
väčšinou ponúkajú súkromné podniky, verejný sektor je dôležitým partnerom a klientom. Najzná-
mejšia forma činnosti starostlivosti o životné prostredie je hipoterapia, ktorú môže financovať Fín-
ska sociálna poisťovňa alebo sociálne služby obcí. Sociálno-pedagogická činnosť využívajúca kone 
sa stala metódou, ktorej použitie vo Fínsku stále rastie. Hipoterapiu zvyčajne ponúkajú súkromné 
stajne. V  roku 2010 bolo založené združenie s názvom Green Care Finland. Tento koncept však 
vo Fínsku nie je nový. Pred niekoľkými desaťročiami bolo bežné, že verejné inštitúcie mali vlastné 
farmy a záhrady, kde ich klienti počas roka pracovali podľa svojich schopností. Sociálne poľnohos-
podárstvo sa praktizovalo vo väzeniach, nemocniciach pre ľudí s duševnými chorobami a v ústa-
voch pre osoby so zdravotným postihnutím. Bolo tiež obvyklé, že farmy zamestnávali ľudí s rôznymi 
zdravotnými postihnutiami. Dnes už to tak nie je. Služby Green Care v súčasnosti zahŕňajú ústavnú 
starostlivosť a služby bývania pre starších ľudí a pre ostatných klientov sociálnych služieb, ako je 
mládež, deti, bývalí drogovo závislí alebo osoby so zdravotným znevýhodnením. Medzi služby pre 
verejnosť patria: 

 � materské školy, 
 � denná starostlivosť o deti a starších ľudí alebo o iných klientov sociálnych služieb,
 � zamestnanie pre dlhodobo nezamestnaných, 
 � terapia a rehabilitácia, 
 � rekreácia pre klientov sociálnych služieb a 
 � vzdelávanie (Profarm, 2017).

Vo Fínsku je oproti iným krajinám oveľa výraznejšia podpora vytvárania sietí. Existuje množ-
stvo tematicky zameraných sietí. Príkladom sú: Green Care Finland (ktoré vytvára etické pravidlá 
pre Green Care služby, pôsobí v environmentálnom vzdelávaní, Poradenská organizácia pre vidiec-
kych podnikateľov ProAgria, Združenie domácej ekonomiky Marttaliito, Ústredný zväz poľnohospo-
dárskych výrobcov a vlastníkov lesov, Poradná organizácia The Rural Women’s.

Verejný sektor je dôležitým partnerom a klientom, pretože viac ako 2/3 služieb je financova-
ných z verejného sektora. Terapeutické sedenie za účelom rehabilitácie môže byť financované zo 
sociálneho poistenia. Služby v oblasti bývania pre osoby so zdravotným postihnutím sú financova-
né z národného poistenia.
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KAPITOLA 4

Iniciatíva na uznanie 
sociálneho poľnohospodárstva 

na politickej úrovni

Cieľ kapitoly:
 � definovanie, vymedzenie pojmov v širokej oblasti sociálneho poľnohospodárstva na úrovni EÚ.

Sociálne poľnohospodárstvo (SP) sa rozširuje v celej EÚ v rôznych farmách, ktoré majú spoločné 
znaky, ale sa zároveň výrazne líšia z hľadiska prístupu, financovania a vzájomných vzťahov s inými 
odvetviami.

Významným medzníkom pre uznanie a impulz ďalšieho rozvoja sociálneho poľnohospodárstva 
na úrovni EÚ bol rok 2012/13, keď Európsky hospodársky a sociálny výbor vydal svoje stanovisko 
k téme sociálneho poľnohospodárstva v Úradnom vestníku Európskej únie. Na základe uvedeného 
dokumentu je možné konštatovať, že sociálne poľnohospodárstvo (SP) zahŕňa širokú paletu rozma-
nitých postupov. Pre uznanie a podporu SP je potrebné na európskej úrovni určiť: 

 � aktivity, ktoré sú jeho súčasťou,
 � stanoviť rámec kritérií (vrátane kvalitatívnych, ktoré musia aktivity spĺňať, aby bolo možné čer-
pať podporu z rôznych politík EÚ)

 � definícia musí ponúknuť rámec, ktorý umožňuje flexibilitu na ďalší rozvoj, zachová rozmanitosť 
aktivít, prístup zdola nahor, ktorý je pre vývoj sociálneho poľnohospodárstva nevyhnutný.

Sociálne poľnohospodárstvo predstavuje inovatívny prístup, ktorý spája dve koncepcie:
1. multifunkčné poľnohospodárstvo,
2. sociálne služby/zdravotnú starostlivosť na miestnej úrovni.

Aktivity, ktoré sú súčasťou sociálneho poľnohospodárstva sa síce veľmi líšia, ale musia zohľad-
ňovať dva základné spoločné znaky:

1. vykonávajú sa v poľnohospodárskom podniku a majú väzbu na poľnohospodárske činnosti,
2. sú určené osobám s dočasnými alebo trvalými špecifickými potrebami, vrátane potrieb v peda-

gogickej oblasti.
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Sociálne poľnohospodárstvo je možné definovať ako súbor aktivít, pri ktorých sa využívajú poľ-
nohospodárske zdroje (rastlinné alebo živočíšne) s cieľom vytvárať sociálne služby vo vidieckych 
alebo prímestských oblastiach, ktoré prispievajú k sociálnej integrácii. Cieľom je vytvoriť v rámci 
poľnohospodárskeho podniku také podmienky, ktoré umožnia osobám so špecifickými potrebami 
podieľať sa na každodenných aktivitách podniku pre zabezpečenie ich osobného rozvoja, poskytnu-
tie pomoci, podpory, aby sa cítili lepšie.
Ciele sociálneho poľnohospodárstva:

 � sociálna integrácia na vidieku,
 � rozvoj mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva,
 � rozvoj vidieckych komunít, 
 � rozvoj miestnej ekonomiky,
 � podpora kvality života jednotlivca.

Oblasti sociálneho poľnohospodárstva v zmysle poskytovania sociálnej starostlivosti a služieb 
zahŕňajú:

 � rehabilitačné, terapeutické aktivity, príprava na zamestnanie
 � začlenenie do pracovného prostredia a sociálne začlenenie (integračné zamestnanie)
 � pedagogické aktivity a ostatné činnosti.

Všetky tieto oblasti a realizované aktivity umožňujú osobám ktoré majú ťažkosti, nájsť si cestu 
k výrobnej činnosti, obnoviť kontakt s prírodou, pomáhať zlepšiť svoj zdravotný stav, začlenenie 
do spoločnosti, prispievajú k pocitu spokojnosti. Zároveň uľahčujú získavanie poznatkov, zvyšujú 
sebaúctu, a  tak zapojenie znevýhodnených osôb do spoločnosti. Pridanou hodnotou sociálneho 
poľnohospodárstva je možnosť integrácie zdravotne a sociálne znevýhodnených osôb v známom, 
vidieckom prostredí (Úradný vestník EÚ, 2013).

Európsky hospodársky a sociálny výbor vo svojom stanovisku konštatuje, že na úrovni Spo-
ločenstva neexistuje právny rámec pre oblasť sociálneho poľnohospodárstva. Avšak prostredníc-
tvom terapeutických aktivít, zapojenia do pracovnej sféry, sociálneho začlenenia, pedagogických 
aktivít poskytuje sociálne poľnohospodárstvo hodnotné verejné statky, a tak prispieva k udržateľ-
nému rozvoju. Prostredníctvom diverzifikácie činností ktoré podnecuje, ako aj dynamiky, môže mať 
významný vplyv na miestny rozvoj. 

Aktivity v oblasti sociálneho poľnohospodárstva vznikali na základe postupu zdola nahor, pri-
čom boli vytvorené miestne siete umožňujúce celkový rozvoj území. Téma sociálneho poľnohos-
podárstva rezonuje aj v publikáciách OECD – The New Rural Paradigm (Nová forma vidieka) z roku 
2006, ako aj v dokumente Rural Policy Reviews (Prieskumy vidieckej politiky), o sociálnom poľno-
hospodárstve sa diskutovalo na konferencii OECD o rozvoji vidieka v Quebecu (2009). Iniciatívy 
v oblasti sociálneho poľnohospodárstva sú často krát financované v rámci politiky rozvoja vidieka 
(LEADER), ako aj opatrení sociálneho fondu na podporu sociálneho začleňovania. 

Potenciál sociálneho poľnohospodárstva si čoraz viac uvedomujú všetky úrovne správy, poľ-
nohospodárske organizácie, miestne komunity, sociálne a zdravotnícke inštitúcie získavajú na 
sociálne poľnohospodárstvo nový pohľad. Len niektoré štáty však zaviedli odvetvové predpisy na 
národnej alebo regionálnej úrovni (napr. Francúzsko, Taliansko, Holandsko). Avšak často chýba 
prepojenie medzi jednotlivými politikami, či inštitúciami zapojenými do sociálneho poľnohospo-
dárstva. Existujú aj dobré príklady organizovanosti subjektov sociálneho poľnohospodárstva, pri-
čom takéto spontánne siete môžu zohrávať kľúčovú úlohu. 



/39/

KAPITOLA 4//INICIATÍVA NA UZNANIE SOCIÁLNEHO 
POĽNOHOSPODÁRSTVA NA POLITICKEJ ÚROVNI

Európsky sociálny a hospodársky výbor odporúča niekoľko krokov, ktoré treba podniknúť pre 
rozvoj sociálneho poľnohospodárstva:

1. Uznať sociálne poľnohospodárstvo na úrovni Spoločenstva a vytvoriť regulačný rámec.
Ako Spoločenstvo, tak aj vlády by mali podporovať sociálne poľnohospodárstvo vzhľadom na jeho 
prínos k udržateľnému rozvoju. Je potrebné vytvoriť na rôznych úrovniach primeraný a priazni-
vý regulačný rámec, uznať prínosy sociálneho poľnohospodárstva, zlepšiť jeho riadenie, vytvoriť 
priaznivé prostredie, podporovať rozvoj spolupráce medzi oblasťami politiky a administratívnymi 
orgánmi (zdravotníctvo, sociálne veci a zamestnanosť, poľnohospodárstvo) na všetkých úrovniach. 
Zabezpečiť cielenú podporu zo strany verejných orgánov, ako aj integrované využívanie štrukturál-
nych fondov. 

Zavedenie regulačného rámca vyžaduje venovať osobitnú pozornosť kvalite sociálneho poľ-
nohospodárstva, stanoviť všeobecné kritériá vrátane kritérií kvality, ktoré musia aktivity sociálneho 
poľnohospodárstva spĺňať. Mali by sa zaviesť opatrenia, potrebné na vhodné monitorovanie aktivít 
sociálneho poľnohospodárstva. 

Na úrovni EÚ by bolo vhodné vytvoriť stálu štruktúru, ktorá by podnecovala, monitorovala, 
koordinovala rozvoj sociálneho poľnohospodárstva v EÚ. Obdobné štruktúry by mali byť vytvorené 
aj v členských štátoch. 

2. Vytvoriť databázu údajov na úrovni EÚ.
V súčasnom období dostupné štatistické údaj o sociálnom poľoospodárstve sú čiastové a nedo-
statočné. Bolo by preto žiadúce podporiť výskumný štatistický program na európskej úrovni, ktorý 
by kvantifikoval a analyzoval výskyt sociálneho poľnohospodárstva v EÚ ako aj smer jeho rozvoja. 

3. Podporiť začlenenie sociálneho poľnohospodárstva do výskumných programov.
V záujme rozvoja a hlbšej analýzy sociálneho poľnohospodárstva je potrebná podpora výskumu 
v oblasti poľnohospodárstva a odbornej prípravy, v terapeutickej a lekárskej oblasti, v oblasti 
sociálnej práce v poľnohospodárstve. Výskum musí prebiehať v úzkom spojení s praxou. Pozitív-
ne empirické výsledky dosahované v terapiách so zvieratami a rastlinami musia byť podložené 
vedeckými dôkazmi, aby ich uznali aj lekárske kruhy. Interdisciplinárny výskum, ktorý by analyzoval 
vplyv a benefity sociálneho poľnohospodárstva z rozličných hľadísk (sociálne, ekonomické, zdra-
votné, osobnostné) zabezpečí prenos poznatkov získaných na základe skúseností, integráciou 
subjektov v teréne, môže byť zároveň zdrojom inovácií a posilniť odhodlanie aktérov zapojiť sa do 
aktivít sociálneho poľnohospodárstva. Interdisciplinárne výskumné úlohy by mali analyzovať vplyv 
sociálneho poľnohospodárstva na možné úspory nákladov na systémy zdravotného poistenia, 
a na druhej strane analyzovať zdravotný stav a spokojnosť osôb, ktoré využívajú služby sociálneho 
poľnohospodárstva. 

Cielená podpora pilotných projektov môže pomôcť rozvinúť modely založené na individuál-
nych alebo spoločných podnikoch v danom regióne. 

4. Podporiť začlenenie sociálneho poľnohospodárstva do vzdelávacích programov.
S cieľom zabezpečiť vo všetkých aktivitách sociálneho poľnohospodárstva vysokú kvalitu a kom-
petentnosť, je potrebné sa zamerať na prípravu a vzdelávanie jednotlivých aktérov. Bolo by preto 
vhodné vytvoriť a ponúknuť programy celoživotného vzdelávania, odborné kurzy pre vedúcich pred-
staviteľov podnikov, pracovníkov zodpovedných za osoby využívajúce sociálne poľnohospodárstvo. 

5. Posilniť úlohu občianskej spoločnosti a vytváranie sietí.
Siete sociálneho poľnohospodárstva umožnia výmenu skúseností, oboznámenie sa s rôznymi 
projektmi a zhodnotenie osvedčených postupov v oblasi sociálneho poľnohospodárstva. Prvý krok 
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v tomto smere už bol realizovaný v rámci Európskej siete pre rozvoj vidieka. Takýto typ spolupráce 
a sietí by mal byť posilnený. EÚ a členské štáty by mali koordinovať využívanie rozličných politík pre 
rozvoj sociálneho poľnohospodárstva. Členské štáty, národné ale aj európske orgány zodpovedné 
za hospodárenie s európskymi fondmi by mali zabezpečiť možnosť financovania aktivít z viacerých 
štrukturálnych fondov. 

Vzhľadom na multifunkčný a viacrozmerný charakter by sociálne poľnohospodárstvo a sub-
jekty ktoré sa mu venujú, mohli mať veľký úžitok z reálne integrovaného prístupu, ktorý by uľahčoval 
a koordinoval využívanie rôznych fondov, príslušné postupy a kroky. 
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KAPITOLA 5

Prínosy sociálneho 
poľnohospodárstva 

pre spoločnosť

Ciele kapitoly:
 � zadefinovanie a vymedzenie pojmov spoločenská hodnota a verejný záujem,
 � vysvetlenie pôsobnosti sociálnej politiky ako rámca pre podporu sociálneho poľnohos- 
podárstva,

 � zhrnutie prínosov sociálnej ekonomiky a sociálneho poľnohospodárstva.

5.1 Spoločenská hodnota a verejný záujem
Pre pochopenie prínosov sociálneho poľnohospodárstva a sociálnej ekonomiky treba zadefinovať 
spoločenskú hodnotu. Pojem spoločenská hodnota sa používa vo viacerých vedných disciplínach 
a v mnohých súvislostiach. V súčasnosti sa o spoločenskej, sociálnej a environmentálnej hodnote 
hovorí najmä v súvislosti s  hodnotením nefinančného efektu projektov a  aktivít rôznych orga-
nizácií. Preto existuje snaha o  vytvorenie metodiky na meranie spoločenskej, sociálnej alebo 
environmentálnej hodnoty. Podľa organizácie Social Value International je spoločenská hodnota 
kvantifikáciou relatívneho významu, ktorý ľudia prikladajú zmenám, ktoré zažívajú vo svojom živo-
te. Spoločenská hodnota je na jednej strane hodnota zmeny, ktorú človek zažije, na druhej strane 
hodnota, ktorú spoločnosť (štátny systém) získa ak sa takáto zmena udeje (finančná – napríklad 
ušetrené prostriedky, nefinančná – napríklad zníženie sociálneho napätia, zlepšenie subjektívnej 
kvality života) (Chreneková a i., 2021). Časť tejto hodnoty (alebo niektoré jej typy) sa dajú vyjadriť 
v trhových cenách, ale nie celá. Britský Národný inštitút excelentnosti v zdravotníctve a sociálnej 
starostlivosti (NICE) na základe predstavy o „dobrej spoločnosti“ zadefinoval zoznam spoločen-
ských hodnôt, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotných a sociálnych služieb. V tomto zozname 
je okrem iného: zodpovednosť, kolektívna zodpovednosť, dôstojnosť, vzdelávanie, spravodlivosť, 
čestnosť, ľudskosť, osobné práva, spravodlivosť, maximalizácia celkového prínosu pre väčšinu, kva-
lita života, rešpekt, právo na zdravie a dobré životné podmienky pre všetkých, ochrana zraniteľných 
osôb a kvalita služieb. 
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Ak je akýkoľvek subjekt pôvodcom alebo tvorcom pozitívnej zmeny, vytvára spoločenskú hod-
notu. Vo všeobecnosti sa hodnotenie a meranie spoločenskej hodnoty v súčasnosti riadi nasledov-
nými princípmi:

1. Zapojenie cieľových skupín a iných zainteresovaných strán.
2. Pochopenie spôsobu tvorby zmeny (treba brať do úvahy pozitívne aj negatívne, zamýšľané 

aj nezamýšľané zmeny).
3. Zváženie preferencie zainteresovaných strán (pre rôzne zainteresované skupiny má zmena 

rôznu hodnotu a môžu preferovať rôzne riešenia). 
4. Zohľadnenie dôležitých faktov. 
5. Vyjadrenie primeraných nárokov (aby nedošlo k nadhodnoteniu príspevku k zmene).
6. Transparentnosť.
7. Overenie výsledku – nezávislé posúdenie (Social Value UK).

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní definuje verejný a komu-
nitný záujem. Napĺňaním verejného záujmu je „poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre 
spoločnosť alebo pre neobmedzený okruh fyzických osôb, alebo znevýhodneným alebo zraniteľ-
ným osobám“. Napĺňaním komunitného záujmu je „poskytovanie spoločensky prospešnej služby 
pre skupinu osôb, ktorú možno ohraničiť a identifikovať podľa územného, členského, záujmové-
ho alebo iného kritéria“. Medzi spoločensky prospešné služby podľa spomínaného zákona patria 
najmä:

 � poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 � poskytovanie sociálnej pomoci, sociálnych služieb,
 � humanitárna starostlivosť,
 � tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 � ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 � vzdelávanie, výchova, 
 � rozvoj telesnej kultúry,
 � výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 � tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 � služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 � zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
 � poskytovanie finančných prostriedkov na vykonávanie spoločensky prospešnej služby. 

5.2 Sociálna politika – funkcie, princípy a nástroje
Systémová podpora sociálneho poľnohospodárstva sa v  krajinách kde je rozvinuté uskutočňuje 
cez nástroje sociálnej politiky. Subjektom sociálnej politiky je jednotlivec, alebo organizácia, ktorá 
vykonáva sociálne činnosti (poskytovateľ). Hlavným subjektom je štát (a jeho orgány). Štát má 
rozhodovaciu a integračnú úlohu. Na nižších stupňoch či úrovniach riadenia, ale aj v jednotlivých 
územných celkoch pôsobí veľa ďalších subjektov: organizácie, firmy, obce, občianske združenia, 
cirkev, charita, rehole, odborové organizácie, zamestnávatelia atď.. V najvšeobecnejšom chápaní 
rozlišujeme subjekty štátne a neštátne a trhové a netrhové. Jednotlivé subjekty koncipujú, pripravu-
jú a realizujú sociálnu politiku v rámci svojej pôsobnosti. Objektom sociálnej politiky sú obyvatelia 
štátu, rodiny, domácnosti a iné skupiny, ku ktorým sociálne opatrenia smerujú, ale aj organizácie, 
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ktoré sú poberateľom výhod sociálnej politiky. Nazývame ich prijímateľmi alebo beneficientmi so- 
ciálnej politiky.
Sociálna politika v krajine plní niekoľko funkcií. Základnými funkciami sú:

 � ochrana občanov,
 � rozdeľovanie a prerozdeľovanie finančných prostriedkov a príležitostí,
 � zmierňovanie rozdielov (homogenizácia),
 � stimulácia jedincov a skupín k žiaducemu správaniu a prevencia sociálnych situácií a javov.

Ochranná funkcia je historicky najstaršou a vyplýva z humanitnej orientácie spoločnosti 
a z potreby ochrany pracovnej sily. Sociálna politika má chrániť obyvateľov, ich rodiny a domácnosti 
pred nepriaznivými životnými situáciami. Rozdeľovacia a prerozdeľovacia funkcia je najvýznamnej-
šou. Ide v nej o rozdeľovanie dôchodkov a životných príležitostí. Rozdeľovaním a prerozdeľovaním 
(redistribúciou) sa uskutočňuje väčšina opatrení sociálnej politiky štátu. Objem prerozdelených pro-
striedkov závisí od potrieb a možností spoločnosti. Homogenizačná funkcia je relatívne novou funk-
ciu sociálnej politiky. Súvisí s rozdeľovacou funkciou. Znamená zmierňovanie rozdielov v životných 
podmienkach jedincov a sociálnych skupín najmä poskytovaním rovnakých životných príležitostí 
(možností vzdelávania, práce, zdravotnej starostlivosti a pod.). a odstraňovanie neodôvodnených 
rozdielov medzi ľuďmi. Homogenizačná funkcia neznamená nivelizáciu životných podmienok, ale 
proces, v ktorom spoločnosť poskytuje rovnaké možnosti vzdelávať sa, pracovať a starať sa o svoje 
zdravie a podobne, a to podľa individuálnych schopností a predpokladov. Stimulačná funkcia spočí-
va v podnecovaní žiaduceho sociálneho chovania jedincov, rodín, domácností a sociálnych skupín. 
Podporuje ekonomickú výkonnosť, produktivitu a tým stabilitu a prosperitu spoločnosti. Sociálna 
politika má pôsobiť aj preventívne – zabraňovať stratám na životoch a zdraví a nežiadúcim sociál-
nym situáciám. 

Sociálna politika sa riadi niekoľkými základnými princípmi: sociálna spravodlivosť, soli-
darita, ekvivalencia, subsidiarita, aktivácia a participácia. Sociálna spravodlivosť nie je jednoznač- 
ne definovaná. Dôvodom je relatívnosť jej významu a takisto potreba prístupu z rôznych hľadísk 
a potreba zváženia konkrétnej sociálnej situácie. Zásady, ktorými sa riadi uplatňovanie sociálnej 
spravodlivosti sú podľa druhu nástroja a konkrétnej situácie rôzne: 

 � rozdeľovanie podľa súladu vstupov a výstupov,
 � rozdeľovanie na základe výkonu – „každému podľa jeho zásluh“,
 � rozdeľovanie na základe rovnakých príležitostí – „každému rovnako“,
 � rozdeľovanie podľa sociálnej potrebnosti (odkázanosti) – „každému podľa jeho potrieb“. 

V sociálnej politike sa tieto zásady uplatňujú v určitej kombinácii. Kombinácia je podmienená 
konkrétnou sociálnou situáciou. Za sociálne spravodlivú sa považuje taká spoločnosť, ktorá apli-
kuje rôzne princípy rozdeľovania v rôznych oblastiach sociálnej politiky (napr. princíp rovnakých 
príležitostí vo vzdelávacej politike, princíp sociálnej potrebnosti pri regulovaní chudoby). V rôznych 
modeloch sociálnej politiky sa chápe sociálna spravodlivosť rozdielne. Ľavicový (sociálno-demo-
kratický) prístup zastáva názor, že verejná politika má vytvoriť rovnaké podmienky pre rovnaké 
životné šance pre všetkých. Pravicový (liberálny) postoj zdôrazňuje individuálnu voľbu ako pros- 
triedok sebaurčenia. Nerovnosť je potom chápaná ako férová cena za slobodnú voľbu. Ďalším 
princípom sociálnej politiky je sociálna solidarita, ktorá môže mať dobrovoľnú a vynútenú for-
mu. Dobrovoľná solidarita vychádza z liberalizmu. Má vyššiu morálnu hodnotu a je základom 
charitatívnych a dobročinných aktivít. Nedobrovoľná solidarita má formu povinných odvodov 
a ich následnej redistribúcie. Sociálna solidarita môže mať pozitívne ale aj negatívne dôsledky 
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(demotivácia a závislosť). Ďalší princíp – princíp ekvivalencie vychádza z neoliberalizmu. Pred-
pokladá, že rozdeľovanie dôchodkov a  príležitostí bude rovnocenne zodpovedajúce pracovnej 
zásluhe. Uplatňovanie tohto princípu prevláda v krajinách, kde je sociálny systém postavený na 
závislosti od výšky príjmu. Princíp subsidiarity v sociálnej politike spája osobnú zodpovednosť so 
sociálnou solidaritou. V zmysle tohoto princípu má každý najskôr pomôcť sám sebe, ak nie je toho 
schopný, má mu pomôcť rodina, následne komunita a iné spoločenstvá a až nakoniec štát. Pred-
pokladom fungovania subsidiarity je výchova obyvateľstva k zodpovednosti. Aktivácia je novým 
princípom. Možno ho definovať ako zainteresovanosť príjemcov sociálnych transferov na riešení 
ich vlastnej sociálnej situácie. Aplikácia tohto princípu sa prvý krát objavila v  škandinávskych 
krajinách vo forme aktívnej politiky trhu práce (Gerbery, 2007). Participácia vo všeobecnosti zna-
mená podieľanie alebo spolupodieľanie sa na veciach verejných. K naplneniu tohto princípu vedie 
premena človeka ako pasívneho príjemcu opatrení sociálnej politiky k plnoprávnemu zodpovedné-
mu a rešpektovanému subjektu. 

Sociálna politika sa realizuje prostredníctvom rôznych nástrojov. Nástroje sociálnej politiky 
možno definovať ako prostriedky, ktorými subjekt sociálnej politiky pôsobí na objekt, alebo na iný 
subjekt. Systém nástrojov sa v čase vyvíja a mení vzhľadom na konkrétne zámery sociálnej politiky. 
Nástroje sú diferencované a adresné. 

5.3 Sociálne služby
Sociálne služby sú nástrojom sociálnej politiky. Sú považované za spoločensky prospešné služby. 
Ich cieľom je sociálna pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii a začlenenie občanov do spo-
ločnosti. Na Slovensku sociálne služby upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 
Tento zákon definuje sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť 
alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:

 � prevenciu vzniku, zmiernenie alebo riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodi-
ny alebo komunity,

 � zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a podporu 
jej začlenenia do spoločnosti,

 � zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzic-
kej osoby,

 � riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby alebo rodiny,
 � prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby alebo rodiny, 
 � zosúlaďovanie rodinného a pracovného života.

Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obme- 
dzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:

 � z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných život-
ných potrieb,

 � pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škod-
livých činností,

 � pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov 
veku,

 � pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
 � z dôvodu, že dovŕšila dôchodkový vek,
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 � pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 � pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo ak sa stala obeťou správania iných fyzic-
kých osôb, 

 � pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generač-
ne reprodukovanej chudoby.

Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fy-
zickej osoby sa na účely tohto zákona chápe ako zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného 
ošatenia, obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Krízová sociálna situácia je definovaná 
ako ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie 
sociálnou službou. Na Slovensku sú sociálne služby zaradené do piatich kategórií:

1. Sociálne služby krízovej intervencie (terénne a v zariadeniach – nízkoprahové denné cen- 
trum, integračné centrum, komunitné centrum, nocľaháreň, útulok, domov na polceste a pod.).

2. Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi.
3. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dovŕšenia dôchodkového veku (zariadenie 
podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a pod.).

4. Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií.
5. Podporné služby (odľahčovacia služba, služby v dennom centre a pod. (zákon č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách).

V zákone o sociálnych službách sa uvádza, že sociálne služby možno účelne a vhodne spájať. 
Tieto služby sa poskytujú určitý čas alebo sústavne, profesionálne alebo laicky. Poskytovateľom 
sociálnych služieb môže byť verejný, súkromný alebo neziskový subjekt. Rozsah sociálnych služieb 
pre seniorov narastá, ale vytvárajú sa aj nové typy služieb pre všetky skupiny klientov. Jednou z pre-
kážok takéhoto rozširovania je nedostatok finančných prostriedkov alebo kapacít. 

Chudobe a sociálnemu vylúčeniu predchádzajú ďalšie opatrenia v oblasti vzdelávania a trhu 
práce. 

Okrem sociálnych služieb definovaných v zákone rozoznávame ešte služby sociálnych aktivít 
(Matoušek, 2003). Na lokálnej a regionálnej úrovni takéto služby podporujú voľnočasové a iné zá-
ujmové programy. Služby sociálnych aktivít prispievajú k rozvoju komunít. Podporujú participáciu, 
súdržnosť a spolužitie obyvateľov a prispievajú k zvyšovaniu kvality života (Chreneková a i., 2021).

5.4 Cieľové skupiny sociálnych služieb
Základnými sociálnymi skupinami, pre ktoré by sa mal sociálny rozvoj a sociálne služby plánovať sú:

 � deti a mládež,
 � rodiny,
 � obyvatelia v poproduktívnom veku – seniori,
 � občania so zdravotným postihnutím a ich rodiny,
 � osoby ohrozené týraním a zneužívaním,
 � ľudia bez domova,
 � náhradné rodiny,
 � neprispôsobiví jednotlivci, 
 � ľudia závislí od návykových látok,
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 � jednotlivci po výkone trestu,
 � nezamestnaní,
 � utečenci, žiadatelia o azyl, azylanti.

Plánovanie sociálnych služieb na lokálnej úrovni má byť zamerané na rozvoj komunitných 
sociálnych služieb, ktoré sú poskytované obyvateľom danej komunity v meste alebo obci takým 
spôsobom, aby obyvatelia obce zotrvali vo svojom prirodzenom prostredí. Dôležité pri tvorbe komu-
nitného plánu je plánovať aj odľahčovacie služby pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena a poberá 
príspevok na opatrovanie (Kamanová-Markovič, 2011; Chreneková a i., 2021).

5.5 Sociálna ekonomika a jej prínosy
Rôzne formy sociálnej ekonomiky sa objavovali už v polovici 19. storočia. Na našom území bol jej 
priekopníkom Samuel Jurkovič, ktorý ako prvý v kontinentálnej Európe založil v Sobotišti v roku 1845 
svojpomocné úverové družstvo s názvom Gazdovský spolok. Podľa tohto vzoru vzniklo na Sloven-
sku ale aj v iných krajinách množstvo družstiev rôzneho charakteru: vzájomné pomocnice, školské 
sporiteľne, potravné družstvá. Družstvá mali rôzne funkcie a reálne zlepšovali kvalitu života najmä 
na vidieku. Myšlienka sociálneho aspektu v modernej ekonomike sa objavila na konci 20. storočia. 
Podľa autorov Sayera a Walkera (1992) by sociálna ekonomika mala byť v rozvoji vidieka normou. 
Hlavným znakom sociálnej ekonomiky je prepájanie ekonomických a sociálnych cieľov. Predstavu-
je tak nový rozmer nekonvenčnej podnikateľskej dynamiky, ktorá je súčasne nositeľom sociálnych 
inovácií a sociálneho rozvoja, ako aj novým impulzom ekonomického rastu na rozhraní medzi verej-
ným a súkromným, ziskovým a neziskovým, formálnym a neformálnym spoločenským priestorom. 
Hlavným cieľom sociálnej ekonomiky je, aby čo najmenej občanov bolo objektom pasívnej so- 
ciálnej odkázanosti. Hlavnými oblasťami pôsobenia sociálnej ekonomiky sú v súčasnosti:

 � zamestnanosť, 
 � sociálne začleňovanie, 
 � udržateľný lokálny a regionálny rozvoj,
 � podmienky pre kvalitný život (Chreneková a i., 2021).

Prínosy aktivít sociálnej ekonomiky sú špecifické v závislosti od toho v akom sektore subjekt 
pôsobí, kto je jeho cieľovou skupinou a aké sú jeho ciele. Príkladom prínosov sociálnej ekonomiky je 
zoznam priamych a nepriamych lokálnych efektov na príklade obecného sociálneho podniku Hrhov-
ské služby spol. s r. o., ktorý je zameraný na pracovnú integráciu Rómov (tabuľka 5.1).

V súčasnosti sa zvyšuje opodstatnenosť sociálnej ekonomiky. Príkladom jej výrazného prí-
nosu je pôsobenie subjektov sociálnej ekonomiky v situácii spôsobenej finančnou a hospodárskou 
krízou v rokoch 2008 – 2009 a aj súčasnou pandémiou Covid-19. Sociálne podniky dokázali, že 
predstavujú dôležitú súčasť v zmierňovaní dopadov krízových situácií. V kríze vystupujú nielen ako 
podpora a doplnenie vlád pri riešení zdravotných výziev súvisiacich s pandémiou, konajú aj ako 
dôveryhodný partner pre lepšiu alokáciu zdrojov pri zabezpečovaní tovarov a služieb nevyhnutných 
na prekonanie okamžitých potrieb súvisiacich s krízou (OECD, 2020).
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Tabuľka 5.1 Lokálne efekty sociálneho podnikania obecného sociálneho podniku Hrhovské služby 
spol. s r. o.

Efekty Priame Nepriame

Ek
on

om
ic

ké

 – nárast zamestnanosti
 – tvorba pracovných miest
 – zlepšenie vybavenosti technickou 

infraštruktúrou a úspora 
nákladov na jej údržbu

 – zlepšenie vybavenosti kultúrnou 
a sociálnou infraštruktúrou

 – zlepšenie zručností a získanie nových
 – nárast trhovej hodnoty nehnuteľností
 – získanie a efektívne využitie 

externých zdrojov (z národných 
a európskych grantových schém)

 – synergia v používaní zdrojov

 – zlepšenie podmienok pre 
rozvoj cestovného ruchu

 – zlepšenie podmienok pre rozšírenie 
ekonomickej základne obce

 – tvorba podnikateľských príležitostí
 – podpora spin-off a spill-over procesov 

(inšpirácia a zdroje pre tvorbu 
nových sociálnych podnikov)

So
ci

ál
ne

 – zlepšenie sociálneho statusu domácností
 – sociálne začlenenie obyvateľov 

a skupín ohrozených vylúčením 
 – zlepšenie kvality ľudského kapitálu
 – zlepšenie kvality bývania pre 

nízkopríjmové obyvateľstvo
 – nárast kultúrnych a športových aktivít
 – zlepšenie vybavensti a kvality 

sociálnych služieb

 – zlepšenie školskej dochádzky 
detí z Rómskej komunity

 – zníženie sociálneho napätia 
a zlepšenie medziľudských vzťahov

 – zlepšenie kvality sociálneho kapitálu 
 – nárast participácie občanov na 

verejných a komunitných aktivitách
 – komunitná a sociálna práca

En
vi

ro
nm

en
tá

ln
e

 – výstavba a dostavba 
environmentálnej infraštruktúry

 – čistenie lesa
 – obehové hospodárstvo
 – rozšírenie a údržba obecnej 

zelene a krajiny
 – čistenie verejných priestranstiev
 – revitalizácia historického parku
 – zlepšenie separácie odpadu 

a jeho zhodnocovanie

 – efektívne využívanie prírodných zdrojov 
 – nárast environmentálneho 

povedomia obyvateľov
 – environmentálna výchova detí a mládeže 

Zdroj: Chreneková, 2019

5.6 Sociálne poľnohospodárstvo a jeho prínosy
Európska komisia zahrnula do odvetví perspektívnych pre sociálnu ekonomiku aj odvetvie poľno-
hospodárstva (vzhľadom na potravinovú bezpečnosť), ale aj prácu so znevýhodnenými osobami, 
obehové hospodárstvo, lokálny obchod, rozvoj komunitného života a ochranu prírody a životného 
prostredia a cestovný ruch. Sociálne poľnohospodárstvo v  praxi napĺňa okrem spomínaných aj 
mnohé iné ciele. 

Rozvoju sociálneho poľnohospodárstva napomohol aj koncept multifunkčného poľnohospo-
dárstva, ktorý sa po roku 1990 v EÚ začal presadzovať. Popri produkčnej funkcii (výrobe potravín) 
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má, podľa tohto konceptu, poľnohospodárstvo plniť aj sociálnu, ekologickú, ekonomickú, envi-
ronmentálnu a kultúrno-spoločenskú funkciu (Gozora, 2000). Sociálnu funkciu do väčšej alebo 
menšej miery poľnohospodárstvo plnilo aj v minulosti. Avšak koncept sociálneho poľnohospo-
dárstva túto úlohu rozširuje a  podporuje. Podľa národných správ mapujúcich ekosystémy so-
ciálneho podnikania v európskych krajinách sú sociálne podniky v 40 % krajín aktívne v poľno-
hospodárstve alebo potravinárstve (Gendová-Ruzsíková a Chreneková, 2021), pričom podiel 
poľnohospodárskych podnikov je od 2 do 10 % zo všetkých sociálnych podnikov. V sociálnej 
ekonomike niektorých krajín pôsobia špecifické formy poľnohospodárskych podnikov – samozá-
sobiteľské, komunitné podniky a pod. (v Grécku napríklad funguje okolo sto ženských agroturistic-
kých družstiev).

Sociálne poľnohospodárstvo prináša výhody predovšetkým pre cieľovú skupinu ale aj pre poľ-
nohospodára, klientov, lokálnu, regionálnu a národnú ekonomiku a sociálnu politiku. Prínosy sociál- 
neho poľnohospodárstva možno diferencovať v závislosti od cieľovej skupiny. Pre cieľové skupiny 
prináša:

 � pracovnú integráciu, pracovné uplatnenie (pre skupiny vylučované z trhu práce a dlhodobo 
nezamestnaných), 

 � vzdelávanie a získavanie a rozvoj zručností,
 � integráciu do spoločnosti (pre skupiny vylučované zo spoločnosti),
 � sociálne služby (pre skupiny odkázané na sociálne služby), 
 � terapiu, rehabilitáciu a oddych,
 � obživu (samozásobenie),
 � bývanie.

Pre poľnohospodára znamená zapojenie do sociálnych aktivít diverzifikáciu činnosti (rozší-
renie ponuky tovarov a služieb), dodatočný príjem (vrátane zvýšenia pridanej hodnoty produktov), 
zmenu stereotypu ale aj náročnú prácu s cieľovými skupinami, ktorá vyžaduje znalosti v oblasti so-
ciálnej práce. Poľnohospodár môže získať sezónnu pracovnú silu, a to najmä pre činnosti s vysokým 
podielom ručnej práce. 

Klienti získavajú dostupné tovary a služby s vyššou pridanou hodnotou. Verejnosť (rezidenti 
a návštevníci územia) môžu oceniť zlepšenie komunitného života a estetické a environmentálne prí-
nosy. Pre lokálnu a regionálnu ekonomiku prináša lokalizácia aktivít sociálneho poľnohospodárstva 
diverzifikáciu ekonomickej základne územia. V krajinách V4 boli v rámci projektu Social farms in 
Visegrad countries formulované prínosy sociálneho poľnohospodárstva pre cieľové skupiny a mie-
stne komunity (tabuľka 5.2).

V súčasnosti je problém s pracovnou silou v poľnohospodárstve najmä vo väčších vidieckych 
sídlach (s rastom veľkosti sídla sa zvyšujú atraktívnejšie možnosti zamestnania). Na vidieku je vo 
všeobecnosti vyšší podiel zdravotne znevýhodnených sociálnych skupín a etnických minorít (sla-
bá integrácia na trhu práce). Negatívom je aj nižšia produktivita práce a nižšia úroveň verejných 
služieb (Chreneková a i., 2021). Prínosom sociálneho poľnohospodárstva je aj zvýšenie ekonomic-
kej, sociálnej a environmentálnej udržateľnosti ekonomických aj neekonomických aktivít na vidieku. 
Ekonomika krajiny profituje zo sociálneho poľnohospodárstva vo forme úspor nákladov na sociálne 
transféry. V rámci sociálnej politiky sa vďaka sociálnym aktivitám v poľnohospodárskych podnikoch 
rozvíjajú sociálne služby. 
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Tabuľka 5.2 Priame výsledky a širšie prínosy sociálneho poľnohospodárstva v krajinách V4

Priame výsledky Širšie prínosy

 – zamestnanie znevýhodnených na trhu práce  – udržanie ľudí na vidieku

 – udržateľné poľnohospodárske zamestnanie  – oživenie vidieckych obcí

 – poskytovanie sociálnych služieb  – zvýšenie atraktivity vidieckych obcí 

 – sociálna terapia  – komunitou podporované poľnohospodárstvo

 – prirodzená integrácia do spoločnosti  – podpora miestnych komunít

 – rozšírenie a stabilizácia sociálnych väzieb  – zvýšenie odolnosti miestnych komunít

 – podpora sebestačnosti a nezávislosti  – podpora miestnej výroby potravín

 – revitalizácia opustených hospodárstiev  – rozvoj kultúry

 – rozšírenie služieb pre obyvateľov a turistov  – rozvoj cestovného ruchu

 – udržiavanie a rozvoj tradičných remesiel  – zvýšenie kúpnej sily

 – prezentácia remesiel  – údržba krajiny

 – rozvoj didaktických programov pre školy  – zvyšovanie povedomia 

 – rozvoj dobrovoľníctva  – senzibilizácia verejnosti

 – rekultivácia záhrad  – spolupráca a sieťovanie 
s miestnymi organizáciami

 – udržiavanie genofondu rastlín a zvierat  – sociálny marketing a poradenstvo

Zdroj: spracované podľa Ujj (ed.) 2017 a Chreneková a i., 2021 
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KAPITOLA 6

Zainteresované strany 
a aktéri sociálneho 
poľnohospodárstva

Ciele kapitoly:
 � vymedzenie zainteresovaných strán sociálneho poľnohospodárstva,
 � charakteristika hlavných aktérov sociálneho poľnohospodárstva v rámci modelov existujúcich 
v Európe.

Zainteresované strany sociálneho poľnohospodárstva možno definovať ako všetky subjekty a jed-
notlivcov, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo zapojení do jeho aktivít alebo 
priamo alebo nepriamo jeho aktivitami ovplyvnení (aktéri, cieľové skupiny, klienti, zákazníci, užíva-
telia služieb, konzumenti produktov, rezidenti a návštevníci územia, v ktorom subjekt sociálneho 
poľnohospodárstva pôsobí). Aktérom je každý jednotlivec alebo organizácia, ktorá plní úlohu pri 
vykonávaní alebo podpore sociálneho poľnohospodárstva. Di Iacovo (2020) uvádza nasledovných 
aktérov: sociálni pracovníci, členovia nevládnych organizácií, farmári a  ich rodiny, občania, politi-
ci a  konzumenti. Aktérom môžu byť aj asociácie a  siete organizácií. Na sociálnych farmách sú 
zamestnanci v rôznych pozíciách ako napríklad: pracovní asistenti, tútori, terapeuti, tréneri a učitelia, 
riadiaci pracovníci, prevádzkoví zamestnanci. Niektoré pozície môžu byť obsadené aj členmi cieľo-
vej skupiny. Na sociálnych farmách pracujú aj dobrovoľníci.

Miestni aktéri reagujú na miestne potreby a na základe týchto potrieb formujú iniciatívy so- 
ciálneho poľnohospodárstva. Aktéri musia najprv pochopiť potreby a zhodnúť sa na spoločnom 
postupe, pri ktorom využívajú svoje znalosti, sociálne zázemie, kultúrne rozmery, vízie a očakávania. 
Navrhujú a riadia konkrétny súbor postupov a dosahujú výsledky, ktoré sa môžu tiež líšiť v závislosti 
od spôsobu, akým sú materiálne a nehmotné zdroje aktivované (Di Iacovo, 2020). V Európe existuje 
päť modelov sociálneho zabezpečenia (jednotlivé modely sú špecifické zapojením niektorých typov 
aktérov), ktoré kopírujú aj modely sociálneho poľnohospodárstva:

1. Severoeurópsky model je charakteristický silnými štátnymi zásahmi (hlavným aktérom je teda 
štát), podporou sociálnych pracovníkov, inovatívnymi a kvalitnými službami. Farmy poskytujú 
služby podľa požiadaviek verejnosti, pričom sú poľnohospodári zapojení do siete sociálnej 
ochrany. 
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2. Workfare model, ktorého princípom je aktivácia na základe opatrení podmieňujúcich vyplate-
nie sociálnych dávok vykonávaním určitej aktivity, sa uplatňuje napríklad v Nemecku a Fran-
cúzsku. V  tomto modeli nie sú poľnohospodári aktérmi. Sociálny sektor aktivuje prírodné 
a poľnohospodárske odvetvie. Motiváciou farmára je získanie dodatočného príjmu. 

3. Anglosaský model je založený na nadáciách podporujúcich sociálne iniciatívy v poľnohospo-
dárstve a záhradníctve, ktoré sú zvyčajne riadené charitatívnymi skupinami a mimovládnymi 
organizáciami. Podobne ako skúsenosti založené na pracovných systémoch, aj anglosaské 
systémy môžu využívať poľnohospodárstvo na podporu každodenného života znevýhodne-
ných ľudí (najmä sociálna terapia a začlenenie).

4. Východoeurópsky model je modelom bývalých socialistických krajín. Tu sa začínajú objavovať 
pilotné iniciatívy sociálneho poľnohospodárstva a diskusie o ňom. Dôležitú úlohu zohrávajú 
tradičné asociácie. Priekopnícke projekty sú založené na podpore rôznych typov aktérov. Exis-
tuje systémová podpora zo strany ministerstva poľnohospodárstva (Česká republika, Poľsko 
a  čiastočne Maďarsko), alebo ministerstva práce a sociálnych vecí a úradov práce (Česká 
republika). Na podpore projektov sa zúčastňujú aj nadácie a fondy. 

5. Stredomorský model je založený na podpore rôznych zúčastnených strán z  verejného 
a súkromného sektora, tretieho sektora (podporovaného verejnosťou), rodín členov cieľovej 
skupiny a spoločensky zodpovedných firiem v poľnohospodárstve (pôsobiacich v komunite) 
(Di Iacovo, 2020).

Štruktúra cieľových skupín sociálneho poľnohospodárstva odráža miestne potreby. V kraji-
nách V4 boli v rámci projektu Social farms in Visegrad countries tieto skupiny identifikované. Sú to 
najmä skupiny:

 � ľudia s mentálnym a fyzickým znevýhodnením,
 � sociálne znevýhodnení ľudia,
 � nezamestnaní ľudia v dôchodkovom a preddôchodkovom veku, 
 � ľudia v zložitej životnej situácii (zadĺženie, dlhodobá nezamestnanosť atď.),
 � závislí mladiství a mladí dospelí, 
 � závislé matky a ich deti,
 � verejnosť, miestni občania, ľudia z rôznych prostredí.
 � seniori, 
 � príslušníci etnických minorít, 
 � telesne alebo mentálne znevýhodnení ľudia, 
 � ľudia s duševnými poruchami alebo závislosťami, 
 � ľudia po výkone trestu,
 � utečenci,
 � verejnosť.

Vo všeobecnosti sú to skupiny, ktoré sú z nejakého dôvodu vylučované zo spoločnosti alebo 
z trhu práce. Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo všeobecnosti pojem sociálna 
exklúzia (vylúčenie) predstavuje proces prostredníctvom, ktorého sú určití jednotlivci vytláčaní 
na okraj spoločnosti a je im zabránené plne na nej participovať. Byť sociálne vylúčeným znamená 
nerovný prístup k piatim základným zdrojom spoločnosti: vzdelaniu, zamestnaniu, bývaniu, sociál- 
nej ochrane a zdravotnej starostlivosti.
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KAPITOLA 7

Možnosti pre rozvoj 
sociálneho poľnohospodárstva 

vyplývajúce z legislatívy

Ciele kapitoly:
 � definovať legislatívne možnosti a prostredie pre subjekty sociálnej ekonomiky v SR,
 � poskytnúť prehľad možností čerpania finančných zdrojov v súčasnom programovom období 
z fondov Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

7.1 V sociálnej oblasti 
Nový zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý je účinný od 
1. mája 2018, upravuje komplexné právne prostredie pre subjekty sociálnej ekonomiky. Sú to sub-
jekty, ktoré svojou činnosťou prinášajú pozitívne sociálne vplyvy napĺňaním verejného záujmu alebo 
komunitného záujmu. Zákon definuje sociálnu ekonomiku ako “súhrn produktívnych, distribučných 
alebo spotrebiteľských aktivít vykonávaných prostredníctvom hospodárskej činnosti alebo nehos-
podárskej činnosti nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitív-
neho sociálneho vplyvu“. Z hľadiska činnosti registrovaným sociálnym podnikom môže byť:

a) integračný podnik,
b) sociálny podnik bývania,
c) iný registrovaný sociálny podnik.

Integračný podnik sa zameriava na podporu zamestnanosti znevýhodnených alebo zraniteľ-
ných osôb prostredníctvom ich zamestnávania, najmenej v podiele 30 % z celkového počtu zames- 
tnancov. Sociálny podnik bývania pozitívny sociálny vplyv dosahuje zabezpečovaním spoločensky 
prospešného nájomného bývania. V kategórii „iný registrovaný sociálny podnik“ môžu nájsť svoje 
uplatnenie sociálne podniky v rôznych oblastiach, napríklad poskytovanie služieb (kultúra, vzdelá-
vanie, zdravotníctvo, finančné služby, sociálne služby), výroba produktov (zdravé a bezpečné 
potraviny, produkty pre hendikepovaných), inovatívne spôsoby predaja a výroby (bezobalový pre-
daj), podnikateľské aktivity v súlade s ochranou životného prostredia.
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Implementovaním novej komplexnej legislatívy v praxi sa očakáva vytvorenie priaznivého 
a podporného prostredia pre subjekty sociálnej ekonomiky, čím sa naštartoval rozvoj sektora so-
ciálnej ekonomiky aj na Slovensku. Okrem riešenia problémov trhu práce bude môže vyvíjať svoje 
aktivity napríklad v oblasti bývania, kultúry, vzdelávania, zdravotníctva, a môže naštartovať etablo-
vanie disciplín ako je sociálne bankovníctvo, sociálne financie alebo sociálne poľnohospodárstvo. 
V sociálnej oblasti vidíme rôzne možnosti pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva, najmä:

 � ako sociálny podnik pracovnej integrácie – chránené zamestnanie,
 � ako sociálny podnik bývania – sociálne farmy,
 � ako iný sociálny podnik – sociálne farmy pre zdravie, poskytovanie rehabilitácie, terapií, život-
ného vzdelávania, pri inovatívnom využívaní zdrojov a v kontexte trvalej udržateľnosti.

7.2 V poľnohospodárskej oblasti
Po reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ ukončenej v roku 2013 dochádza 
k zmenám jej štruktúry. SPP je naďalej založená na dvoch pilieroch a snaží sa reagovať na hlavné 
výzvy v oblasti poľnohospodárstva: 

A/ Hospodárske:
 � potravinová bezpečnosť, 
 � spomalenie rastu produktivity, 
 � nestálosť cien/príjmov, 
 � hospodárska kríza. 

B/ Environmentálne: 
 � emisie skleníkových plynov, 
 � degradácia pôdy, 
 � kvalita vody/vzduchu, 
 � biotopy a biodiverzita. 

C/ Územné:
 � životaschopnosť vidieckych oblastí, 
 � diverzita poľnohospodárstva v EÚ. 

Hlavnými politickými cieľmi SPP v rokoch 2014 – 2020 sú: 
 � životaschopná výroba potravín, 
 � udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy, 
 � vyvážený územný rozvoj. 

Politické ciele sa odrážajú do napĺňania hlavných cieľov reformy: 
1. väčšia konkurencieschopnosť, 
2. lepšia trvalá udržateľnosť, 
3. vyššia efektívnosť. 

I. pilier SPP predstavujú priame platby (PP), t. j. priama podpora príjmov poľnohospodárov 
financovaná EÚ zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu. Systém priamych 
platieb (uplatňovaných od roku 2015) má mať priamy pozitívny dopad na výkonnosť poľnohos-
podárskych podnikov, efektívnejšie rozdeľovanie dotačných prostriedkov v rámci jednotlivých 
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titulov, zvýšenie potravinovej bezpečnosti, zamestnanosti a zlepšenie životnej úrovne vidieckeho 
obyvateľstva. 

Pravidlá pre poskytovanie priamych platieb ustanovuje nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1307/2013. 
Európska legislatíva je aproximovaná do nariadení vlády SR nasledovne: 

 � nariadenie vlády SR č. 342/2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľ-
nohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších 
predpisov; 

 � nariadenie vlády SR č. 36/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľ-
nohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších 
predpisov; 

Od roku 2015 majú európski poľnohospodári prístup k povinným aj k dobrovoľným režimom 
priamych platieb (PP), v závislosti od rozhodnutia členského štátu. 

Povinné režimy (pre všetky členské štáty): 
 � režim základných platieb, 
 � ekologická platba, 
 � režim pre mladých poľnohospodárov. 

Dobrovoľné režimy (výber pre členské štáty) 
 � viazaná podpora (uplatňuje aj Slovenská republika),
 � pomoc v oblastiach s prírodnými prekážkami, 
 � platba na účely prerozdelenia (redistributívna), 
 � zjednodušený režim pre malých poľnohospodárov. 

Schémy oddelených PP:
a) prechodný zjednodušený režim základnej platby (jednotná platba na plochu – SAPS), 
b) platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie – „ekologická“ 

platba, 
c) platba pre mladých poľnohospodárov. 

Podmienky poskytovania základnej platby (SAPS) 
Nová podoba SPP má za cieľ adresnejšie alokovať priame podpory, t. j. neposkytovať PP fyzickým 
a právnickým osobám, ktorých poľnohospodárska činnosť je okrajová. 

Nová SPP vymedzuje pojem aktívny poľnohospodár, definícia ktorého je založená na pozitívne, 
ale aj negatívne vymedzenom zozname kritérií, vrátane ich obligatórneho a fakultatívneho rozsahu. 

Žiadateľom o priame platby môžu byť v zmysle § 2 nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z. akékoľ-
vek fyzické osoby alebo právnické osoby alebo skupiny fyzických alebo právnických osôb bez 
ohľadu na právne postavenie takýchto skupín a ich členov, ktoré obhospodarujú v žiadosti nahlá-
senú poľnohospodársku plochu, ktorá je súčasne vedená v evidencii dielov pôdnych blokov v sys-
téme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (ďalej len „LPIS“) na území SR a ktoré súčasne 
majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Priame platby sa poskytnú žiadateľovi, ktorého nahlásená poľnohospodárska plocha dosahu-
je výmeru najmenej 1 ha. Táto výmera môže pozostávať z viacerých súvislých častí dielov pôdnych 
blokov (druhu poľnohospodárskej plochy), pričom každá súvislá časť dielu pôdneho bloku, obhos-
podarovaná žiadateľom, musí dosahovať minimálnu výmeru 0,3 ha. Druhmi poľnohospodárskej 
plochy sa rozumie orná pôda (OP), trvalé trávne porasty a trvalé pasienky (TTP) alebo trvalé plodiny 
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(TP). Poľnohospodárska plocha je žiadateľovi k dispozícii najneskôr k 31. máju príslušného ka-
lendárneho roka, resp. v prípade platného doplnenia žiadosti ku dňu podania návrhu na doplnenie 
žiadosti. Žiadateľ podpisom žiadosti potvrdzuje, že má k nahlásenej poľnohospodárskej ploche 
preukázateľný platný právny vzťah.

Priame platby sa poskytnú žiadateľovi, ktorého nahlásená poľnohospodárska plocha spĺňa 
vyššie uvedené podmienky a ktorý predovšetkým:

a) spĺňa požiadavky na aktívneho poľnohospodára podľa § 3, 
b) spĺňa pravidlá krížového plnenia podľa § 4, ktoré pozostávajú z požiadaviek hospodárenia (PH 

1-13) a noriem pre dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky (DPEP 1-7),
c) vykonáva poľnohospodársku činnosť,
d) udržiava poľnohospodársku plochu v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie výkonom 

určitej minimálnej činnosti podľa § 5. 

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1307/2013 definuje poľnohospodársku činnosť ako: produkciu, 
chov, pestovanie poľnohospodárskych výrobkov, zber, dojenie, rozmnožovanie zvierat, chov zvierat 
na poľnohospodárske účely. 
Minimálna činnosť pozostáva: 

 � z minimálnej údržby na plochách ornej pôdy; 
 � z kosenia a/alebo pasenia na plochách trvalých trávnych porastov (TTP); 
 � z obhospodarovania v súlade s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním na plochách 
s trvalými plodinami; 

 � z vykonávania minimálnej činnosti na niektorých v LPIS určených plochách TTP (nadmorská 
výška nad 1 350 m, svahovitosť nad 25°). Je to činnosť, ktorá zabráni rozširovaniu samonále-
tov drevín, inváznych druhov rastlín a húževnatých burín (vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z.); 

 � na ornej pôde ležiacej úhorom sa pod obhospodarovaním rozumie zabránenie rozširovaniu 
samonáletov drevín, odstraňovanie inváznych druhov rastlín a húževnatých burín. 

Každý, kto žiada o platbu SAPS, musí žiadať aj o platbu na poľnohospodárske postupy 
prospešné pre klímu a životné prostredie. 
Poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie zahŕňajú: 

a) diverzifikáciu plodín, 
b) zachovanie existujúceho TTP, 
c) existenciu oblasti ekologického záujmu. 

Od plnenia týchto postupov sú oslobodení žiadatelia, ktorí obhospodarujú poľnohospodársku 
pôdu v súlade s podmienkami ekologického poľnohospodárstva (nariadenie Rady č. 834/2007). 

II. pilier SPP predstavuje podpora rozvoja vidieka (PRV) ustanovená nariadením EP a Rady 
(EÚ) č. 1305/2013, financovaná zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidie-
ka. Programy rozvoja vidieka členských štátov EÚ napĺňajú šesť priorít EÚ: 

1. posilnenie šírenia vedomostí a inovácií v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vo vi-
dieckych oblastiach; 

2. zvyšovanie životaschopnosti a konkurencieschopnosti všetkých typov poľnohospodárstva vo 
všetkých regiónoch, propagácia inovačných poľnohospodárskych technológií a udržateľného 
lesného hospodárstva; 

3. podpora organizácie potravinového reťazca vrátane spracovania a predaja poľnohospodárskych 
výrobkov, podpora dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík v poľnohospodárstve; 
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4. obnovenie, zachovanie a posilnenie ekosystémov súvisiacich s poľnohospodárstvom a lesným 
hospodárstvom; 

5. propagácia efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospo-
dárstvo odolné voči zmene klímy v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného 
hospodárstva; 

6. podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidiec-
kych oblastiach (iniciatíva LEADER). 

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka nadväzuje pri viacerých 
opatreniach na pravidlá ktoré sú stanovené v I. pilieri SPP – priame platby. Vyžaduje sa plnenie de-
finície aktívneho poľnohospodára, povinnosť dodržiavať podmienky krížového plnenia sa vzťahuje 
k podpore v rámci opatrení napr. agroenvironmentálno-klimatické opatrenie; ekologické poľnohos-
podárstvo; platby v rámci sústavy Natura 2000; platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobit-
nými obmedzeniami; dobré životné podmienky zvierat. 

Záväzky, ktoré poľnohospodár – podnikateľ v rámci II. piliera na seba preberá a za ktoré sa 
mu poskytnú platby, musia okrem iného presahovať rámec príslušných povinných noriem krížového 
plnenia, ako aj rámec príslušných kritérií a minimálnych činností.

Nariadenie vlády č. 75/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovuje pravidlá podpory 
v súvislosti s neprojektovými opatreniami PRV, ktoré sú: 

a) oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, 
b) Natura 2000, 
c) agroenvironmentálno-klimatické opatrenia, 
d) ekologické poľnohospodárstvo, 
e) dobré životné podmienky zvierat, 
f) lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov, 
g) prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy. 

Medzi projektové opatrenia PRV, ktoré môžu byť priamym prínosom pre rozvoj a realizáciu 
sociálneho poľnohospodárstva patria:

1. Opatrenie č. 6: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie č. 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

Podopatrenie reaguje na potrebu udržania existujúcich a vytvárania nových pracovných miest 
na vidieku, vrátane podpory diverzifikácie príjmu, rozvoja podnikateľskej činnosti na vidieku. V rám-
ci podopatrenia je riešené neprekrývanie podpory v rámci IROP, OP Rybné hospodárstvo a OP Kva-
lita životného prostredia. 

Podopatrenie sa zameriava aj na činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu 
deti, seniori, občania so zníženou schopnosťou pohybu. Pri uvedených činnostiach je možné sa 
zamerať na terapie (hipoterapia, animoterapia), ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu za-
členeniu do spoločenského života, zvýšeniu motoriky.

Prijímatelia podpory sú aj mikro a malé podniky vo vidieckych oblastiach, fyzické a právnické 
osoby podnikajúce v poľnohospodárstve. Výška podpory pre mikro a malé podniky je 45 – 55 % 
v závislosti od kraja SR.

2. Opatrenie č. 16: Spolupráca
Opatrenie Spolupráca reaguje na identifikovanú potrebu spolupráce a využitia inovačnej kapacity 
aktérov pôsobiacich v poľnohospodárstve, potravinárstve a rozvoji vidieka. Je zamerané na podpo-
ru rôznych typov spoločných činností ekonomického, environmentálneho a sociálneho charakteru. 
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Opatrenie je rozšírené o napĺňanie cieľov Európskeho inovačného partnerstva (EIP) v oblasti poľno-
hospodárskej produktivity a udržateľnosti.

Pre podporu sociálneho poľnohospodárstva môže byť významné Podopatrenie č. 16.1: Pod-
pora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť 
poľnohospodárstva.

Operačné skupiny sú súčasťou EIP, ktorého cieľom je premostenie najnovších poznatkov výs-
kumu, technológií, poľnohospodárov, vidieckych komunít, MVO, poradenských služieb.

Operačné skupiny EIP vykonávajú inovačné projekty na základe vypracovaného plánu. Inovač-
né projekty môžu byť okrem iných oblastí zamerané aj na:

 � diverzifikáciu poľnohospodárskych činností smerom k činnostiam súvisiacich so zdravotnou 
starostlivosťou, sociálnou integráciou, poľnohospodárstvom, podporovaným komunitou a tiež 
vzdelávaním o životnom prostredí a výžive.

V rámci podopatrenia 16.1 projekt realizuje najmenej päť subjektov, ako sú napr. poľnohospo-
dári, výskumníci, poradcovia, MVO a ďalší aktéri. Miera podpory celkových oprávnených výdavkov 
je 100 %.

3. Podpora miestneho rozvoja v rámci iniciatívy LEADER
Vnútorný potenciál vidieckeho územia je východiskom pre integrovaný miestny rozvoj iniciatívou 
LEADER, ktorý motivuje a mobilizuje ľudský a finančný kapitál.

Iniciatíva LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Jeho základná myšlien-
ka je podporovať rozvoj na základe využívania miestneho potenciálu územia, využívanie vnútorných 
zdrojov, pričom jedným zo základných znakov je prístup zdola nahor. LEADER spája rôzne projekty, 
myšlienky, aktérov i zdroje, je vhodným nástrojom rozširovania príležitostí pre vidiecke oblasti. Na 
základe tejto iniciatívy vznikajú v danom území verejno-súkromné partnerstvá, tzn. Miestne akčné 
skupiny (MAS). Prístup LEADER je integrálnou súčasťou miestneho rozvoja vedeného komunitou 
(CLLD), ktorý je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka a Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja. Tento multifondový prístup na úrovni stratégií miestneho rozvoja, 
ktoré pripravia MAS, je zabezpečený vzájomnou doplnkovosťou programov IROP a PRV v oblasti 
CLLD. Špecifiká jednotlivých fondov sú stanovené v príslušných programoch – Program rozvoja 
vidieka, opatrenie LEADER a Integrovaný regionálny operačný program (prioritná os CLLD).

Integrovaný rozvoj vidieka má vychádzať z vidieckych oblastí za účasti zástupcov obcí, pod-
nikateľov, farmárov a ostatných aktérov vidieka (zástupcovia troch sektorov: občiansky, súkromný, 
verejný – miestna samospráva). LEADER môže prispieť k riešeniu problémov s miestnou a dlho-
dobou nezamestnanosťou, prístup zdola nahor dokáže identifikovať potreby v danom území ako 
v  oblasti tvorby pracovných miest, tak aj sociálnych inovácií. LEADER môže prispieť k  zvýšeniu 
rastu, zamestnanosti, k  inklúzií marginalizovaných skupín, k rozvoju inovácií, k mobilizácii miest-
nych zdrojov.
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KAPITOLA 8

Príklady dobrej praxe

Ciele kapitoly:
 � predstaviť niektoré vybrané príklady dobrej praxe a potenciálne možnosti rozvoja sociálneho 
poľnohospodárstva v rôznych regiónoch SR a v zahraničí.

Spôsoby výroby na vidieku a obhospodarovanie pôdy má v každom regióne Slovenska a aj sveta 
svoje špecifiká.

Môžeme nájsť rôzne príklady, ktoré nás budú inšpirovať pri zakladaní svojho podniku a podnika-
nia. S viac alebo menej sociálnym podtextom, alebo viac či menej s poľnohospodárskym zázemím.

Preto je veľmi dôležité, aby sme našli ten správny vzor, alebo si vytvorili svoj vlastný na základe 
pozorovania a vyhodnocovania.

Všetky príklady, o ktorých budeme hovoriť, majú svoje špecifikum v priestore, kde sa nachádza-
jú a v zámere, ktorý chcú naplniť.

Je ale úplne samozrejmé, že keď sa na tieto príklady pozrieme o pár rokov, môžu sa nám javiť 
ako inšpirujúce, alebo naopak bežné.

Alebo tiež budeme môcť povedať, že sa vôbec nevyvíjajú vpred a na druhej strane sa mohli 
posunúť úplne iným smerom.

Tak je to v živote, v podnikaní, v prírode, medzi ľuďmi.
Všetko sa vyvíja a  je len na našom uhle pohľadu, či vidíme to alebo ono. A tiež či hľadáme 

jedno, alebo druhé.
Práve špecifikum, že dochádza k prepojeniu toľkých faktorov – príroda, pôda, zvieratá, rastli-

ny, prostredie, miesto, ľudia, podnikanie, znevýhodnenie, rôznorodosť je pohľad na príklady dob-
rej praxe informatívny a zároveň inšpiratívny svojou myšlienkou, alebo prístupom.

Preto sa v obsahu budeme snažiť priniesť popis a charakteristiku rôznych prístupov a postu-
pov, aby splnili očakávania čitateľa a zároveň boli pre neho návodom, že je potrebné informácie ďalej 
hľadať a obzerať sa, prípadne uvažovať v širších súvislostiach a nachádzať niečo nové. Pre naše 
podnikanie a  začiatok akýchkoľvek aktivít je najvhodnejšie vychádzať z podmienok, ktoré sú veľmi 
blízke našim.
V oblasti sociálneho podnikania dochádza k vzájomnej interakcii dvoch rozdielnych oblastí.

1. podnikania v poľnohospodárskej výrobe
2. sociálneho princípu a zázemia.

Aj tento pohľad prináša rôznorodosť, ktorú popíšeme v rôznych príkladoch.
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Zameriame sa tiež na to, že aj organizačná štruktúra podniku môže byť rôzna a v podstate sa 
obsahom jej spôsob práce bude v mnohých ohľadoch približovať spoločnej myšlienke.

8.1 SHR a sociálne podnikanie
Začneme príkladmi od najjednoduchšej podnikateľskej štruktúry – podniku, ktorý je organizačne 
vedený a vytvorený ako súkromne hospodáriaci roľník (SHR).

Dvaja mladí ľudia – Milan a Darinka Jurkyovci si založili rodinu v obci Vasiľov na severnom 
Slovensku. Ich pôvodné povolania síce neboli späté s poľnohospodárstvom, ale to nič nemení na 
fakte, že im táto práca prirástla k srdcu a venujú sa jej 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Môže sa zdať táto informácia prehnaná, ale práve aj takouto myšlienkou – potrebou pracov-
ného času a  jeho rozdelenia, sa musí zaoberať človek, ktorý chce začať pracovať v poľnohospo-
dárstve a špeciálne v živočíšnej výrobe.

Toto nie je informácia na odradenie od takto vytvoreného podnikateľského zámeru. Práve 
naopak, je to súčasť SWOT analýzy, ktorú si potrebuje urobiť veľmi dôkladne každý mladý člo-
vek a každý, kto začína s myšlienkou vlastného podnikania a osamostatnenia sa od systému byť 
zamestnancom.

Ich analýza dopadla v prospech chovu hovädzieho dobytka s produkciou mlieka a následným 
spracovaním mlieka na výrobky. 

Obhospodarovanie 20 ha lúk a pasienkov, kde sa zvieratá pasú a kde vyrábajú pre ne krmivo 
na zimné mesiace a starostlivosť o 21 kráv základného stáda zaberie mladým ľuďom plný pracovný 
úväzok.

To je iba jedna časť práce, ktorú je potrebné mať na mysli, pretože so starostlivosťou o zvieratá 
súvisí aj starostlivosť o spracovanie a výrobu všetkých produktov, ktoré od dojacich kráv farmári 
vedia získať.

Mlieko je surovina, s ktorou je potrebné pracovať okamžite po nadojení, prípadne v krátkom 
časovom slede, ak surovinu chladíme. To sú ale samozrejme ďalšie stroje a zariadenia, ktoré je 
potrebné mať na správnom mieste v hygienických podmienkach, takže by sa dalo povedať, že je pre 
túto činnosť potrebné vytvoriť priestor vysoko kvalitnej „obývačky a kuchyne“ – výrobne.

Sú to investície, ktoré musí farmár dôkladne prepočítať a nájsť pomer rentability a finančnej 
efektívnosti.

Mohlo by sa zdať, že by na všetky časti podnikateľských aktivít mal existovať vzorec, návod, 
postup, ale ono to v praxi tak nie je. Môžeme sa riadiť osvedčenými postupmi, ktoré fungovali u nie-
koho, ale nemôžeme chcieť, aby tak fungovali aj v našich podmienkach.

To sú v podstate tie jednotlivé časti spomínanej SWOT analýzy, kde si sami preddefinujeme 
určité riziká, slabé stránky a hrozby, ktoré by sa mohli vyskytnúť. 

Zvieratá, rastliny, ľudia, prírodné prostredie, v ktorom farmár pracuje sú všetko biologické sys-
témy, ktoré majú svoje špecifiká, a ktoré je potrebné brať do úvahy.

Keď si odmyslíme všetky fyziologické a biologické zákonitosti, ktoré musíme mať na mysli pri 
chove zvierat – zdravotný stav, telenie, mláďatá... tak sa dostaneme k veľmi dôležitej časti farmy 
a to sú jej majitelia.

Darinka a Milan majú teraz štyri krásne deti, ktoré ich sprevádzajú pri ich pracovných povin-
nostiach. Najstaršia dcérka má 12 rokov a najmladší synček niekoľko mesiacov. To sú tiež situácie, 
ktoré si vyžadovali a stále budú vyžadovať ich oboch. Rodičov na plný úväzok.

Oni obaja si tieto pracovné náplne ale otočili do roviny, že aj ich deti sú súčasťou zdravého 
života, ktorý vedú v krásnej a drsnej oravskej oblasti.
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Je veľmi dôležité, aby deti mali reálny a ľudský vzor, ktorí im takto rodičia vedia ukázať. Záro-
veň ich aj podľa ich veku následne zapojiť do primeraných činností.

Keď navštívite týchto mladých ľudí, zistíte, že ich deti veľmi dobre vedia kedy sa aká práca robí, 
prečo je potrebné urobiť ich v konkrétnom slede.

Nemajú problém s chôdzou po nerovnom teréne, vedia sa hrať vonku samostatne, bez strachu 
a stálej kontroly dospelých.

Sú slobodné, rozmýšľajú, uvažujú, vážia si dospelých, živé tvory na lúke a pasienku, poznajú 
zvieratká a rastliny. Úplne prirodzene. 

V škole sa nenudia, lebo ich rodičia, starí rodičia vedú k dôležitosti vzdelania, a tak aj práca 
učiteľa a nové poznatky sú pre ne dôležité.

Mladí farmári posunuli práve túto myšlienku odovzdávania rady a vzoru ďalším, smerom k ľu-
ďom z komunity.

Sú otvorení pomoci vo výrobni, pri spracovaní mlieka na mliečne výrobky. Tiež pri zbere sena 
a  jeho uskladnení. Pri starostlivosti o pasienky a  ich oplotenie. Sú to činnosti, ktoré je potrebné 
vykonávať pravidelne, opakovane, pretože sa aj materiál opotrebúva a aj prípadní predátori môžu 
poškodiť ich majetok – zvieratá.

Takýmto spôsobom si vytvorili aj spoluprácu so základnou školou, aby si deti vedeli správne 
vybrať strednú školu. Aby vedeli, čo všetko takáto práca prináša a zároveň aké výhody prináša 
človeku.

Je to tiež možnosť pre ľudí, ktorí hľadajú svoj zmysel života. Ocitli sa v neľahkej situácii a hľa-
dajú zmenu a zároveň možnosti svojho živobytia.

Všetky takéto aktivity sú v priestoroch ich farmy realizovateľné, niektoré hneď, iné v priebehu 
času.

Tento sociálny aspekt je pre mladých manželov úplne prirodzený. Často sa boria s legislatívny-
mi možnosťami, ale ich príklad je vzorom pre iné farmy. 

Miesta, kde by mohli začať a naštartovať svoje myslenie tí, ktorí teraz potrebujú ochranné krídla.
V súčasnosti ich farma ponúka na naučenie sa aj chov sliepok s produkciou vajec, brojlerov. 

Okrem syrov a nití vyrábajú aj maslo a rôzne ochutené špeciality. 
Je to dôsledok ich snahy priblížiť sa k zákazníkovi s čo najširšou ponukou kvalitných domácich 

produktov. Ktoré keď ochutnáte, tak vidíte rozdiel medzi strojovou prácou a láskou, ktorá vyžaruje 
z ich chutí.

8.2 Roľnícke družstvo „Babia Hora“ Rabčice
Zostaneme v regióne Orava, presunieme sa niekoľko kilometrov ešte severnejšie. 
Pod Babiu Horu.

V obci Rabčice hospodári na 700 ha lúk a pasienkov Roľnícke družstvo „Babia Hora“ Rabčice.
Ich príklad a vzor je ukážkou iného spôsobu hospodárenia so všetkými prvkami poľnohospo-

dárskej výroby a zároveň sociálneho aspektu.
V tomto podniku zatiaľ nezaložili sociálny podnik, i keď ich spôsob práce a spolupráce všet-

kých členov má tento charakter. 
Opäť si popíšeme možnosti poľnohospodárskej výroby. V  týchto drsných podmienkach, 

na ktoré si ale domáci obyvatelia vôbec nesťažujú, pretože sú pre nich úplne prirodzené, je vhodným 
produktom živočíšnej výroby produkcia kvalitného hovädzieho mäsa.

Zvieratá strávia na pasienkoch časť svojho života, pohyb a kvalitná pastva je dôležitou súčas-
ťou tvorby svaloviny.
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Samozrejme, že dôsledný farmár sa venuje aj vhodnému výberu plemena, ktoré mu v tomto 
prípade vie zhodnotiť pridanú hodnotu prostredia.

Tu sa vedenie družstva sústredilo na plemeno hovädzieho dobytka – Limusine. Krásne zapadá 
do tohto typu krajiny. Vypasie pasienky, ktoré chodením zároveň hnojí a ušliapava, čo je dôležitý 
prvok pre zakoreňovanie jednotlivých druhov bylín a tráv na pasienkoch.

Dochádza k dôležitému prvku tvorby krajiny, pretože nevypasené a neošetrené časti pasienkov 
a lúk by čoskoro zarástli náletmi drevín.

Je to nevhodné pre obhospodarované pozemky a aj pre získavanie kvalitného sena.
K prirodzenému spôsobu chovu patrí aj čo najdlhší čas teliat pri matkách a ich pitie materské-

ho mlieka. Kvalita teľacieho mäsa sa tým výrazne zvyšuje.
Medzi zaujímavé podnikateľské aktivity družstva patrí aj úprava sena. Bežne voľne ložené 

seno, alebo aj balené v balíkoch je náročné na premiestňovanie, manipulácia s ním je komplikova-
nejšia. Preto v ich podnikateľskom zámere pribudol prvok výroby peletiek zo sena.

Takto upravené, ľahko a takmer bezprašne pripravené peletky sú zaujímavým produktom pre 
drobnochovateľov zajacov, oviec, ale aj koní.

Zvieratá tak konzumujú vysoko kvalitné krmivo, s ktorým vie majiteľ ľahko manipulovať.
Prioritou družstva je vo vysokej nadmorskej výške, v klimaticky náročných podmienkach, kde 

jar začína veľmi neskoro a jeseň so zimou prichádzajú skoro – hospodáriť na pozemkoch čo naj- 
efektívnejšie s možnosťami zamestnania čo najväčšieho možného počtu zamestnancov.

Zamestnanci sú z blízkeho okolia. Zabezpečenie lokálnosti je základom aj väčšieho vzťahu 
k miestu práce. Často sú to deti bývalých zamestnancov, prípadne vracajúci sa rodičia po materskej 
dovolenke. Je to prirodzený kolobeh, ktorý je zároveň aj citovou záležitosťou, ktorú je možné vyjadriť 
slovom Naše družstvo, pozemky, zvieratá.

V prípade družstva, to nie sú iba priamo zamestnaní zamestnanci, ktorí sa starajú o chod celé-
ho hospodárstva, ale sú to aj podielnici, ktorí sú jeho súčasťou.

Tiež sú im vyplácané ich podiely vo forme naturálií, alebo finančne.
Je to pre rodiny a život ich členov veľmi dôležité. Udržiava ich ako súčasť komunity vo vzá-

jomnej spolupatričnosti. 
Ich samotné hospodárenie na malých kúskoch pôdy by nebolo efektívne, ale ako súčasť druž-

stva, ktoré vedú zanietení odborníci – má zmysel.
Opäť sa tu prejavuje veľmi významne prvok vzoru a dobrého príkladu. Pre mladú generáciu 

je dôležité poznať svoje korene. Poznať ľudí, ktorí sa podieľali na formovaní okolia dedín i dedine 
samotnej. Tu vyrástli ich rodičia a aj oni tu chcú vychovávať svoje deti.

Vnášanie nových technológií je väčšinou spojené s mladšou generáciou. Preto je dôležité „mla-
dé uvažovanie“ vedenia družstva pri odovzdávaní pomyselného žezla ďalšej generácii.

Územie pod Babou Horou tu bude aj pre budúce generácie. Dôležité je, ako bude vyzerať a akí 
ľudia sa o neho budú starať.

Ak ich vychováme v  úcte k  prírode a  ľuďom bude to územie, kde sa radi všetci vyberieme 
na potulky a objavovanie krás nášho Slovenska.

Preto si myslím, že je tento príklad hospodárenia a vzoru pre ďalšiu generáciu a aj ľudí z iných 
regiónov veľmi dôležitý. 

Príslovie hovorí: V jednote je sila. 
A  táto sila odhodlaných ľudí vie takto zvíťaziť aj nad nehostinnosťou prírody, ktorá je zas 

na druhej strane krásnou a vyhľadávanou turistami.
http://rdbabiahora.szm.com/
https://www.rdbabiahora.sk/

http://rdbabiahora.szm.com/
https://www.rdbabiahora.sk/
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8.3 Podnikanie, práca a ľudia v podniku 
 Biocentrum, s. r .o Želiezovce
V Želiezovciach a blízkom okolí začali pred dvadsiatimi rokmi tiež hospodáriť mladí ľudia, ktorí sa 
prioritne venovali rastlinnej výrobe.

Predurčovalo to aj prostredie a veľmi kvalitná pôda nitrianskeho kraja.
Manželia Palíkoví sa sústredili na vysoko kvalitnú produkciu v bio kvalite s certifikáciou podniku 

a činností, ktoré robili a robia.
Je to prioritne pestovanie obilnín, olejnín, ale aj krmoviny pre živočíšnu výrobu, sady s ovocím 

a vinohrady.
Oblasť Sikenice je známa odrodou Pesecká Leanka, ale samozrejme, že ich sortiment odrôd 

a následne kvalitných vín je oveľa širší.
Podnikateľský zámer sa v rodinnej firme postupne menil, dopĺňal. Pribudlo spracovanie ovocia 

a zeleniny sušením – na vysoko kvalitné čipsy, rezančeky koreňovej zeleniny, ale aj výborné sušené 
jablká, hrušky, cukrový melón, slivky, višne. 

Dlho by sme mohli vymenovávať, pretože by sme prešli takmer všetky možné druhy zeleniny 
a ovocia.

Hrdosťou pani Palíkovej je sušený medvedí cesnak, ktorý svojim zložením a chuťou je iný ako 
bežná zelenina a rastie v okolí ich čisto obhospodarovaných polí v priľahlom lužnom lese.

Tiež sú chuťovo veľmi zaujímavé sušené paradajky, kde máte pocit, že v tenkom plátku ste 
zjedli celú paradajku. Chuť je skoncentrovaná, pretože priebeh sušenia bol nastavený potrebám kon-
krétnej zeleniny.

Takto by sme sa mohli postupne venovať aj ostatným aktivitám firmy, podrobnosti si môžete po-
zrieť na ich webovej stránke, prípadne ich navštíviť a dozvedieť sa viac (https://www.bio-centrum.sk/).

Pre našu potrebu chcem popísať zázemie firmy a vzťah k zamestnancom:
Majitelia sa snažia zamestnávať kvalitných pracovníkov, ktorí sú schopní pracovať so zviera-

tami, na strojoch, či vo výrobni a vinohrade s vysokým nasadením a zároveň s láskou ku všetkému 
živému. Pretože taká práca v poľnohospodárstve je.

Na druhej strane sa tiež stalo pravidlom, že sú to ľudia v ťažkej životnej situácii, často aj z ko-
munity sociálne slabých obyvateľov a rómskej komunity.

Je ale dôležité, aby sa títo ľudia naučili pravidlám, ktoré od nich firma vyžaduje, stali sa platný-
mi pracovníkmi a tak sa môže aj životná situácia pri platenej práci zmeniť.

Opäť je tu dôležitý vzor majiteľov, ktorí pristupujú k práci veľmi zodpovedne.
Vo všetkých častiach výroby je kladený veľký dôraz na kvalitu vstupnej suroviny, pretože iba tak 

môže byť výsledný výrobok tiež kvalitný.
Vo výrobni nepracujú na výrobnej linke, všetka práca je ručná, takže každý kus zeleniny a ovo-

cia prejde rukami človeka.
O to sa výsledok viac približuje dokonalosti, pretože človek vždy vidí viac ako stroj.
Ich obaly so sušenou zeleninou a ovocím sú priesvitné, balené tesne pred odoslaním objed-

návky, vo vysokej kvalite, zákazník vidí čo si kupuje. A tým, že sú to potraviny, tak naozaj aj oči jedia.
Do chodu podniku sa zapojili aj deti – mladí ľudia – majiteľov, tak spolu s ostatnými zames- 

tnancami vytvárajú jednu rodinu, ktorá ťahá za jeden povraz, kde je najdôležitejšia kvalita. 
Odborný, odhodlaný a ľudský prístup k práci je vzorom aj pre rodiny zo sociálne slabšieho 

prostredia, kde im je tiež zdôrazňovaná potreba vzdelania a dobre odvedenej práce, za ktorú nesie 
človek zodpovednosť.
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Spomeňte si na nich napríklad, keď zahryznete do sušeného jabĺčka s označením Biocentrum, 
alebo si pri oslave otvoríte fľašu ich kvalitného vínka.

Pani Palíková sa venuje ešte jednej záľube, ktorá opäť prepája obyvateľov regiónu, ktorí chovajú 
ovce a nevedia ako vhodne využiť ich vlnu.

Naučila sa túto kvalitnú surovinu spracovávať v úplne celom postupe až po vytvorenie krásnych 
výrobkov – pletením, mokrým a suchým plstením.

Týmto celým postupom Vás rada prevedie formou kurzov, pretože česačka, kolovrátok a aj 
pomôcky na plstenie sú súčasťou jej dielne.

Je to ďalšia možnosť zamestnania a práce ľudí, ktorí majú problém zamestnať sa v inom pod-
niku, alebo sa pre vlastný záujem chcú naučiť tradičné spôsoby spracovania ovčej vlny.

https://www.bio-centrum.sk/

8.4 Občianske združenie a jeho myšlienky
Pokiaľ hovoríme o poľnohospodárskej výrobe a podnikoch, či organizáciách, ktoré sa rastlinnou 
a živočíšnou výrobou zaoberajú, tak stále hovoríme aj o trvalej udržateľnosti a pozitívnom prístupe 
k životnému prostrediu.

Toto všetko by ale nebolo možné bez vzdelávacích a kreatívnych ukážkových aktivít, ktoré sú 
realizované väčšinou občianskymi združeniami.

OZ Guľôčka vzniklo v roku 2012. Jeho hlavným zámerom bolo pracovať pre a s komunitou ľudí 
na vidieku, hlavne v obci Málaš a v okolí.

Postupne sa aktivity rozširovali aj na vidiecke oblasti iných regiónov a hlavne na prepájanie 
mladých ľudí na vidieku aj v medzinárodnom meradle.

Snažili sme sa vždy viesť mladých ľudí k  uvedomeniu si dôležitosti práce, zamestnania sa 
a tiež vlastného uplatnenia sa v tom, čo človeka baví, napĺňa a je zmysluplné.

Ukázalo sa nám veľmi dôležité hovoriť s  mladými ľuďmi o pestovaní vlastných potravín, 
obhospodarovaní pôdy vo svojom okolí a o vytváraní spolupatričnosti medzi generáciami.

Uvedomenie si vlastných koreňov a tradícií je pre mladú generáciu veľmi dôležité.
Stretli sme sa ale aj s tým, že pokiaľ človek nemal rodinné zázemie z rôznych dôvodov, nevie si 

tie korene ani uvedomiť a ani ich ďalej budovať.
Preto je dôležité správne uchopiť systém neformálneho vzdelávania, ktoré naše občianske 

združenie vedie, aby sa stále väčšia skupina ľudí cítila vo svojom priestore bezpečne, potrebne 
a zmysluplne.

Toto všetko nám vie dať pozemok, záhrada, priestor, ktorému sa budeme venovať a pokiaľ 
vieme aj ako na to, o to je to prínosnejšie, pretože sa čoskoro vytvoria aj plody našej práce v podobe 
dopestovanej zeleniny a ovocia.

Takáto činnosť bola úplne samozrejmá v predošlých generáciách, keď rodina žila viac gene- 
račne spolu a odovzdávali si navzájom informácie a skúsenosti.

Situácie a vývoj v spoločnosti ako keby odrezali časť ľudí od vzťahu k pôde a bohužiaľ aj od 
vedomostí ako sa o pôdu starať.

Nič ale nie je stratené. Všetko sa dá doštudovať, naučiť, získať prax.
Toto všetko poskytuje zázemie OZ Guľôčka a jej členov, ktorí vás vedia previesť vegetačným 

rokom v záhrade, jednotlivými prácami a potrebnými úkonmi, ktoré je treba spraviť, aby ste mohli 
vypestovať svoje prvé, druhé... x-té plodiny, zeleniny, ovocie.

https://www.bio-centrum.sk/
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Venujeme sa tejto práci tak, aby bola udržateľná a hlavne aby sme vytvárali dôkladný základ 
pre organickú pôdu so všetkými jej charakteristikami a potrebami pre rastliny.

Aj pri príprave kvalitného kompostu sme si uvedomili, že aj takáto jednoduchá činnosť po-
trebuje vysvetlenie a ukážky, aby bol každý občan obce spokojný so svojim kompostom, ktorý si 
v záhradnom kompostéri vytvorí. Obec v dobrom úmysle občanom tieto zásobníky rozdala, ale ich 
využívanie je často neadekvátne a hlavne neefektívne.

V obci je niekoľko rodín, ktoré majú sociálne problémy, ich situácia je zložitá, ale ukážkami, ako 
sa čo dá vyriešiť, alebo aspoň sa posunúť o krok vpred a k lepšiemu je dôležitá oblasť, ktorú ako 
združenie realizujeme.

Tiež možnosti praxe pre žiakov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach, na 
ktorých si môžu vyskúšať hospodárenie v malom, pri záhradných plodinách a zelenine, je dôležitý 
variant ku konvenčnému poľnohospodárstvu, ktoré je vo vzdelávacích osnovách v škole.

V spolupráci so Školou permakultúry realizujeme kurzy pre záujemcov o dopestovanie si kva-
litných potravín a  ich spracovanie. Tiež s možnosťami a  legislatívnymi podmienkami pre Predaj 
z dvora.

Pracujeme na tom, aby sme našu činnosť rozšírili na spoluprácu s lokálnymi farmármi pri spo-
ločných projektoch na spracovanie niektorých druhov ovocia a zeleniny. Aby sme v každom dvore 
nemuseli vlastniť drahé stroje, ale aby sme ich vedeli využívať spoločne.

Myšlienky spoločných výrobní tu už boli, je ich potrebné znova vytvoriť. 
Všetko sa dá iba vhodnou komunikáciou a správne nastavenými pravidlami vzájomnej 

spolupráce. 
Cesta a práca v občianskom združení je kľukatá. Vieme, že naše myslenie má v základoch 

veľkú mieru sociálnosti a pomoci vylúčeným skupinám obyvateľov. Potrebujeme v niektorých čin-
nostiach ešte trochu čas a veľa, veľa práce. 

Ale sme otvorení aj vytvoreniu registrovaného sociálneho podniku, pretože nápady a reálne 
skúsenosti vychádzajúce z potrieb zákazníkov a obyvateľov tu sú, iba ich je potrebné dostať do 
reality.

8.5 Udržateľnosť v sociálnom podnikaní
Niekedy sa človek pozastaví nad tým, čo je dôležitejšie: väčšia miera práce v poľnohospodárstve 
alebo skôr sociálny aspekt?

Keď prepojíme znovu používanie materiálov,  výrobu praktických výrobkov na takmer nekoneč-
né používanie, s prácou pre ženy v neľahkej životnej situácii, tak je tento príklad veľmi zaujímavý ako 
podnikateľský zámer a nápad s prepojením na riešenie sociálneho problému žien – matiek.

V sieti centier DORKA je poskytovaná pomoc a ponúkané sociálne služby prevažne ohroze-
ným rodinám s deťmi, ktorých väčšinu tvoria osamelé matky s deťmi. Z dlhoročných skúseností 
vyplynulo, že okrem bezpečného domova a kvalitného sociálneho sprevádzania takejto ženy – mat-
ky je nevyhnutné vytvoriť aj pracovné príležitosti, ktoré by dovolili týmto mamám starať sa o svoje 
deti, a zároveň mať dôstojný spôsob obživy.

Keďže mnoho matiek v našej starostlivosti má malé deti, prípadne viacero detí, bežné pracov-
né príležitosti na aktuálnom pracovnom trhu na východnom Slovensku nie sú pre nich prijateľné. 
Práca v obchodných sieťach na 10 – 16 hodín denne v zmenových prevádzkach nie je pre nich 
z objektívnych dôvodov možná. 

A tak sme po intenzívnom uvažovaní a následnej spolupráci s miestnou eventovou agentúrou 
našli spôsob ako vytvoriť pracovné príležitosti pre naše ženy – matky priamo v priestoroch centra 
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DORKA v Košiciach. V už existujúcej krajčírskej dielni, ktorá doposiaľ slúžila na pracovnú terapiu, 
sme zriadili skúšobnú prevádzku a začali písať príbeh tašky DORKA BAG.

Jedinečnosť tohto projektu spočíva v recyklácií použitej eventovej banneroviny, ktorá po 
ukončení podujatí väčšinou končí ako odpad. Výnimočná je aj časová flexibilita realizácie samot-
ného šitia tašiek prispôsobená individuálnym možnostiam ženy – matky, a taktiež nevyžaduje ži-
adnu náročnú kvalifikáciu, vyššie vzdelanie či prax. Praktické odskúšanie výroby bannerovej tašky 
DORKA BAG a chodu dielne nás primälo k nápadu zduplikovať pilotný model krajčírskej dielne v ko-
šickom centre DORKA aj v centre DORKA v Prešove.

Napĺňaním aktivít projektu sa snažíme najmä šíriť  hlavnú myšlienku bannerových tašiek 
DORKA BAG, ktoré okrem eventového príbehu materiálu v sebe nesú aj príbeh ženy – matky žijúcej 
so svojimi deťmi v centre, ktorá tašku ušila.

8.6 Zhrnutie
Áno, príbeh materiálu, vecí a ľudí je to najdôležitejšie pri vnímaní každého sociálneho aspektu, 
ktorý sme chceli priniesť v príkladoch dobrej praxe na Slovensku.

Či sa viac venujeme rastlinnej alebo živočíšnej výrobe, spracovaniu produktov, vzdelávaniu 
alebo recyklácii, ktorá nás sprevádza súčasným životom ako podmienka trvalej udržateľnosti – za 
všetkým sú ĽUDIA. 

ĽUDIA ochotní pomáhať a viesť tých ďalších, aby ich život bol lepší, bezpečnejší a zmysluplnej-
ší. Aby ich život mal zmysel a charakter pre zlepšenie kvality života oboch strán. 

Vstup ľudí so znevýhodnením, obmedzením, zdravotnými problémami, ale aj psychickou ne-
stabilitou, ktorú prináša súčasný rýchly spôsob života do podnikov s poľnohospodárskou výrobou 
je prínosom pre obe strany a zároveň učením a prispôsobovaním sa.

Všetko živé – zvieratá a aj rastliny prinášajú človeku ukľudnenie a priblíženie sa rytmu jeho 
organizmu. Preto sú potrebné tieto prepojenia s hyperaktívnymi deťmi, ľuďmi bez vízie a sociálnej 
istoty, ale aj ľuďmi s rôznymi psychickými a fyzickými obmedzeniami realizovať, aby sa postupne 
vedel ich život vrátiť do normálu a aby aj sami vedeli mať pocit potrebnosti. 

Každé zlepšenie jemnej motoriky, trpezlivosti pri práci, úsmevu nad zvládnutím akejkoľvek čin-
nosti je posunom a zároveň víťazstvom pre poskytovateľa a aj klienta.

Pri každej činnosti, ktorú chceme realizovať v podnikaní a v sociálnej oblasti je potrebné uve-
domiť si, že to najdôležitejšie je individuálny prístup. 

Vedieť správne vyhodnotiť možnosti a prostredie, v ktorom budeme pracovať a aj potreby 
tých, s ktorými budem spolupracovať. 

Dôležitá je aj dôvera, ktorá sa často buduje ťažko, ale bez nej sa spolupráca nevyvinie.

8.7 Príklady dobrej praxe v zahraničí
Aj pri príkladoch zo zahraničia chceme poukázať na pripravené podnikateľské zámery, ktoré mali 
širší aspekt na viaceré subjekty v oblasti podnikania a zároveň aj v sociálnej oblasti.

Poukážeme na príklady z  okolitých krajín, kde sú podmienky veľmi podobné, ale zároveň 
z dôvodu iného vývoja poľnohospodárstva s rozdielmi vo východiskovej situácii.
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Poľsko: Karol Kania a synovia

Pod týmto názvom môžete nájsť informácie o firme, ktorej začiatky sú už v roku 
1967. Základom bolo vytvorenie rodinnej firmy, ktorá pracovala v oblasti poľno-

hospodárstva v regióne Opole v obci Pawłowicze.
Dnes je táto firma najväčšou v  Poľsku a  je známa v  celej Európe kvalitou a  jedinečnosťou 

svojich produktov.
Aký bol ich podnikateľský zámer na začiatku?
V podstate išlo o myšlienku, ktorá hľadala možnosti využitia vedľajšieho produktu pri pesto-

vaní pšenice – slamy. Pretože živočíšna výroba a nové, inovatívne technológie chovu zvierat boli 
v 70. – 80. rokoch minulého storočia nastavené skôr na bezpodstielkové chovy, tak sa stala slama, 
ktorú vyprodukovali farmári pri pestovaní pšenice odpadom.

Dnes vieme, že je to dôležitý zdroj uhlíka, ktorý potrebujeme vrátiť späť do pôdy spolu s ďalšími 
zdrojmi organického hnojenia, ale tak ako sa vyvíjajú informácie a vedecké štúdie, tak prebiehali aj 
tvorby podnikateľských zámerov v jednotlivých podnikoch.

V tomto období bolo v Poľsku veľké množstvo kvalitnej slamy, ktorá nemala žiaden odbyt.
Pán Kania, ale využíval a hľadal možnosti spracovania a našiel produkt, pre výrobu ktorého 

bola slama veľmi vhodným základom. Celý proces bolo potrebné ale vhodne premyslieť a vytvoriť 
samostatné receptúry pre celý proces výroby.

Tí, ktorí ste boli, alebo radi chodíte do Poľska a hlavne radi ochutnávate ich tradičnú kuchyňu, 
tak iste viete, že v poľskej kuchyni má nezastupiteľné miesto šampiňón.

Okrem toho, pán Kania zistil, že vo Francúzsku je veľký trh pre odbyt týchto hríbov.
Samozrejme, stále nie sme pri podstate výroby, ktorú v podniku vytvorili, nechali si patentovať 

a vyrábajú vo vysokej kvalite dodnes.
Špeciálne vytvoreným postupom pripravujú substrát, ktorého zloženie a  postup prípravy je 

firemným tajomstvom. Dochádza ale k drveniu, miešaniu, sterilizácii slamy a následnému primieša-
niu kuracieho trusu v špeciálne vypočítanom pomere, aby bol vhodný pre rast jednotlivých druhov 
húb.

Následne je substrát plnený do špeciálnych vakov a očkovaný mycéliom konkrétnych druhov 
húb. 

Nie sú to iba šampiňóny, ale aj ich rôzne odrody a farebné variety.
Je to celá veda, ktorú má pod drobnohľadom špeciálne laboratórium, ktoré kontroluje každý 

bod z postupu výroby. 
Takto vyrobené substrátové baly sú následne v  klimatizovaných kamiónoch rozvážané 

k pestovateľom. Sú to zároveň dodávatelia kvalitnej suroviny pre špičkové reštaurácie a konkrét-
nych odberateľov.

Väčšiu časť aj týchto následných vzťahov si firma tiež kontroluje, aby produkt, ktorý prichádza 
zákazníkovi bol v požadovanej kvalite, ak je označený logom firmy.

Dnes firma zamestnáva takmer 500 zamestnancov. Sú nimi aj dodávatelia a nákupcovia sla-
my, ktorej kvalitu stanovuje už aj výskum v laboratóriách podniku.

Firma sa snaží využívať najmodernejšie technológie a prístroje, ktoré zvyšujú kvalitu práce.
Mohlo by sa zdať, že stále hovoríme iba o  podnikateľskom a  poľnohospodárskom zámere 

majiteľov. Ale nie, hneď od začiatku to bol práve sociálny pohľad na roľníkov v oblasti, ktorí nemali 
odbyt pre slamu a zároveň jej použitie v živočíšnej výrobe bolo zamietané.

Dali takto možnosť odpredať svoje produkty tým, ktorí zabezpečovali výrobu základných potra-
vín a často ich finančná situácia nebola dobrá.
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Dokonca doplnili použitie menej kvalitnej slamy na výrobu peletiek, ktoré sa používali ako pa-
livo v elektrárňach alebo teplárňach. Táto myšlienka veľmi úzko súvisela s hľadaním nových inova-
tívnych technológií, ktoré síce nie sú priamo poľnohospodárske, ale prinášajú vysoký finančný efekt 
práve farmárom. Zlepšujú tak ich sociálne postavenie a možnosti rozvoja ich fariem.

https://kania.net.pl/

Ekologický riad na jedno použitie
Tento príklad z Poľska popisuje využitie inej časti poľnohospodárskej výroby na pro-
dukty, ktoré boli a sú v dôsledku poškodzovania životného prostredia veľmi dôležité.

Je to tiež patentovaný výrobok, pretože jeho myšlienka je nadčasová a využitie týchto produk-
tov neobmedzené a trvalo – udržateľné.

Je to firma Biotrem, ktorá zo pšeničných otrúb vyvinula metódu, ktorou je možné bez prímesi 
lepidiel vytvoriť trváci tanier, misku na jedno použitie.

Ako trváci a ako na jedno použitie?
Z hygienického hľadiska je to riad na jedno použitie. Nie je ho možné umývať a znova použiť. 

Ale pri príprave jedla a jeho servírovania je trváci – v kľude sa najete a potom ho môžete zlikvidovať 
ekologickým spôsobom.

Z praktického využitia tohto riadu je pravdou, že pri konzumácii suchého jedla a následného 
zotretia zvyškov, ho môžeme použiť pre vlastnú potrebu aj viackrát. Všetky šťavnaté jedlá vsiaknu 
do taniera a tak sa jeho chuť a aj trvácnosť zmení.

Pri tepelnej úprave jedla sa taniere a misky správajú veľmi prakticky – vieme v nich ohrievať, 
piecť.

Je to riad vhodný na grilovačky, posedenia s priateľmi, keď nie je možné, alebo vhodné použí-
vať klasický riad.

Po použití ho môžeme použiť ako krmivo pre zvieratá, alebo ho vieme skompostovať.
Jeho rozklad v pôde alebo komposte je časovo vypočítaný, za 30 dní je rozložený úplne, prí-

padne pri dostatočne vlhkých podmienkach aj skôr.
Proces výroby riadu z pšeničných otrúb spoločnosti Biotrem vynašiel pán Jerzy Wysocki, kto-

rého rodinné mlynárske tradície siahajú do začiatku dvadsiateho storočia.
Moderné a  prosperujúce výrobné zariadenie Biotrem ponúka širokú škálu plne biologicky 

degradovateľného riadu vyrobeného z prírodných a jedlých pšeničných otrúb.
Tým, že v procese výroby sú použité iba pšeničné otruby a voda spolu s vysokou teplotou 

a tlakom, je vytvorený kvalitný produkt na využitie v domácnosti i mimo nej.
Môžeme povedať, že po zjedení jedla si môžeme zahryznúť aj do taniera, ktorý obsahuje vyso-

ký obsah vlákniny a tak ho môžeme nazvať aj jedlým riadom.
Veľkú mieru sociálneho prístupu výrobcu takto môžeme popísať práve spoluprácou a odby-

tom časti produktu mlynárskych firiem, prípadne aj farmárov, kde sú otruby vedľajším produktom 
pri spracovaní zrna pšenice.

Vzájomná spolupráca, prepojenie výrobcov, vzájomné finančné aktivity sú dôležité pre fungo-
vanie obchodných vzťahov a aj sociálneho postavenia jednotlivých členov výroby.

Viete si predstaviť pracovať, praxovať, učiť sa v takomto podniku?
Určite si mnohí z Vás odpovedali Áno. A to je na princípe sociálnej pomoci podnikateľov veľmi 

dôležité, že sú tejto myšlienke otvorení a nepozerajú iba na podnikateľské benefity.
https://biotrem.pl/en/

https://kania.net.pl/
https://biotrem.pl/en/
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Poľnohospodárstvo a sociálne služby
S týmto pojmom sa stretávame hlavne v Českej republike a krajinách Západnej Európy.

Sú popisované ako farmy starostlivosti, terapeutické farmy a záhrady.
V nich je kladený hlavný dôraz na klienta s postihnutím, ktorý na farmu prichádza, alebo tam 

v určitom období žije a realizuje konkrétne programy, ktoré mu pomáhajú zlepšovať jeho psychický 
ale aj motorický zdravotný stav.

Tieto aktivity sú realizované občianskymi združeniami ale aj priamo nemocnicami a sociálny-
mi zariadeniami pod vedením odborníkov na vytvorenie záhrad a zároveň pracovného programu pre 
klientov s rôznymi stupňami postihnutia.

Organizáciou, ktorá sa takýmto aktivitám venuje dlhodobo je Lipka cz. V jej jednotlivých praco-
viskách pripravujú programy pre deti a aj dospelých s rôznymi stupňami postihnutia, ale zameria-
vajú sa aj na integráciu a spoluprácu medzi ľuďmi s a bez obmedzení.

Terapeutická záhrada poskytuje klientom možnosti pohybu k záhonom, práci s pôdou pri špe-
ciálnych pracovných stoloch. Výsadby a údržbu záhonov, ktoré sú výškovo vhodne upravené pre 
prácu z vozíka, alebo aj bez ohýbania sa.

Okrem toho je tu možnosť iba pozorovania kvetov, stromov, rôzneho druhu hmyzu, prípadne 
aj zvierat.

Takto prispôsobené záhrady už má v ponuke pre klientov aj Fakultná nemocnica Brno. Zároveň 
spolupracuje s ďalšími partnermi na doplnkových službách pre klientov.

https://www.fnbrno.cz/terapeuticka-zahrada/t4598
https://www.lipka.cz/projekty?idc=1450
https://www.chaloupky.cz/

Pri pretrvávajúcom trende starnutia populácie a tiež vysokom počte ľudí s problémami pohy-
bu sú vytvorené pomôcky pre exteriér, ktoré vedia klienti s rôznymi diagnózami využívať.

Časť z nich je potrebné použiť v sprievode terapeuta, ale pri opakovanom využívaní sa môže 
človek aj osamostatniť. Sú to prvky nielen pre potreby seniorov, ale aj pre osoby s fyzickým postih-
nutím či demenciou (napr. Alzheimerove ochorenie a iné choroby spojené so starnutím), nehovoriac 
o osobách trpiacich pohybovými ťažkosťami v každom veku.

Východiskovým bodom bolo želanie navrhnúť terapeutické záhrady, ktoré by boli jednak mies-
tom pre oddych a aj s podporným programom pri rehabilitácií.
Musia spĺňať nasledovné požiadavky:

 � ponúknuť dimenzovaný a ergonomický produkt;
 � odlíšiť rôzne časti prvkov farbou nápomocnou pre ľudí so slabším zrakom;
 � poskytnúť pomoc pre ľudí na invalidných vozíkoch;
 � eliminácia rizika ohrozenia bezpečnosti vďaka tvarom a náležitým bezpečnostným prvkom;
 � dodržiavanie vysokej technickej a funkčnej úrovne, a to z hľadiska odolnosti, dlhej životnosti 
a kvality výrobkov.

Terapeutické záhrady príjemne dotvárajú verejné interiéry i exteriéry – oddychové zóny či 
priestory určené pre ľudí na invalidnom vozíku a navodzujú tak atmosféru zimnej záhrady.

Flexibilnosť systému umožňuje napríklad premiestniť niektoré prvky z exteriéru do interiéru. 
Konkrétne ide o lavičky, ktoré spoločne s dráhami Senior Park predstavujú kontinuitu rehabilitačné-
ho programu.

https://www.fnbrno.cz/terapeuticka-zahrada/t4598
https://www.lipka.cz/projekty?idc=1450
https://www.chaloupky.cz/
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Špeciálnu skupinu klientov tvoria deti a  dospelí s  poruchami autistického spektra, rôzne 
kombinácie psychických a vrodených chorôb. K takýmto klientom je potrebné pristupovať veľmi 
špecificky. 

Zvieratá ale pristupujú k takýmto klientom tiež špeciálne a zároveň terapeuticky. Sú popísané 
príklady, keď zviera vie upokojiť človeka, vie mu navodiť príjemnú pohodu a aj ho aktivizovať k jed-
noduchým činnostiam. Tiež je dôležitý individuálny prístup terapeuta a prostredia, v ktorom sa 
aktivity realizujú.

Pekným príkladom takejto spolupráce a aktivít, ktoré sú vykonávané na farmách v Rakúsku sú 
podrobne popísané na spoločnej stránke.

https://www.schuleambauernhof.at/betriebe/

V Dolnom aj Hornom Rakúsku sú takto zosieťované farmy, ktorých program a práca súvisí 
s poskytovaním služieb pre zdravotne postihnutých občanov a hlavne deti, ktoré po terapii so zvie-
ratkami ľahšie zvládajú školské povinnosti.

Chod farmy je potom zameraný buď na rastlinnú alebo živočíšnu výrobu. Pomer terapeutic-
kých stretnutí a podnikania je pri jednotlivých farmách rôzny.

Spolupráca so školami im dáva ďalší rozmer, keď žiaci môžu prichádzať v malých skupinkách 
v sprievode učiteľa a zvládať v prírodnom prostredí aj učebnú látku jednotlivých predmetov.

V čase mimo obmedzení pre stretávanie sa, sem pravidelne prichádzajú rodičia s deťmi, aby si 
nastavili program postupného oboznamovania sa s prírodnými zákonitosťami a obhospodarova-
ním pôdy, či starostlivosťou o zvieratká.

Je to prospešná činnosť pre obe strany. So vzájomným prispôsobením sa pravidlám a vzá-
jomnej úcte a dôvere.

https://pippakelly.co.uk/2015/01/care-farms-dementia/
https://www.sensorytrust.org.uk/
https://www.heeleyfarm.org.uk/

Takmer všade vo svete sa postupne stretávame s projektami, aktivitami, ktoré sú založené na 
vzájomnej spolupráci hlavne v sociálnej oblasti. Ľudia riešia zložité problémy psychického charak-
teru, existenčných problémov a hlavne zdravotných obmedzení. Nie každý má možnosť vytvoriť si 
svoju vlastnú farmu a tak využívať terapeutické účinky živých tvorov – rastlín a živočíchov vo svoj 
prospech. Preto je veľmi dôležité podporovať a vedieť o možnostiach vo svojom okolí, aby sme 
takto podporili a hlavne pracovali na lokálnej úrovni.

Zanietení farmári, reportéri, ale aj blogeri sa stretávajú na podujatiach, niekedy aj v online for-
me, aby šírili vedomosti, myšlienky a skúsenosti ľudí v tejto neľahkej, ale ľudsky krásnej oblasti. 
Nikto z nás nevie dopredu povedať, či to nebudeme práve my, kto budeme takúto pomoc potrebovať 
a budeme radi, že svoj život budeme vďaka pomoci iných vedieť prežiť zmysluplne a s radosťou.

https://www.schuleambauernhof.at/betriebe/
https://pippakelly.co.uk/2015/01/care-farms-dementia/
https://www.sensorytrust.org.uk/
https://www.heeleyfarm.org.uk/
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KAPITOLA 9

Zakladanie sociálnej farmy: 
Čo? Prečo? Ako? 

Ciele kapitoly:
 � predstaviť sociálnu farmu ako model inovatívneho sociálneho podnikania,
 � zadefinovať základné časti a prvky podnikateľského modelu a podnikateľského plánu, 
 � poukázať na rozdiely medzi tradičným a sociálnym podnikateľským modelom,
 � vysvetliť štruktúru a prípravu podnikateľského modelu pre sociálnu farmu s využitím konceptu 
Business Model Canvas adaptovaného na sociálny podnik.

9.1 Sociálna farma ako sociálna inovácia
Sociálne podnikanie predstavuje jednu z foriem podnikania, ktorá zdôrazňuje spoločenskú hodnotu 
podnikania a zároveň sa snaží vyvážiť zisk a spotrebu. Prepája teda ekonomický a sociálny prin-
cíp a je doplnkovou alternatívou ku klasickej trhovej a verejnej ekonomike. Podstatou sociálneho 
podnikania sú sociálne inovácie, ktorými sa ľudia snažia prispieť k riešeniu spoločenských a eko-
logických výziev 21. storočia prostredníctvom mobilizácie lokálnych zdrojov, uplatňovania princípu 
zdieľania, podpory kreativity a tiež prostredníctvom zmeny charakteru vzťahov medzi výrobcami 
a spotrebiteľmi. 

Posun smerom k sociálnemu podnikaniu znamená, že jeho jednotliví aktéri neporušujú do-
minantné ekonomické pravidlá svojimi inováciami, ale postupne zvyšujú sociálnu zodpovednosť 
obchodných praktík. V odvetví potravinárstva a poľnohospodárstva sa dajú rozlíšiť tri spôsoby so- 
ciálnej inovácie s rôznymi aktérmi, ktoré podporujú modely najlepšie zodpovedajúce vízii súčas-
ných a budúcich agropotravinových systémov (Chiffoleau, Loconto, 2018): 

1. Sociálna inovácia by mala byť v prvom rade modernizačným nástrojom verejných politík 
zameraných na lepšie riešenie sociálnych problémov. Týka sa to nových spôsobov štátnej 
intervencie, najmä prostredníctvom využívania verejno-súkromných partnerstiev a vplyvu 
občanov na definovanie niektorých akcií zameraných na blaho spoločenstva, ako aj na vy-
užívanie participatívneho rozpočtu. Výborné príklady tohto typu sociálnej inovácie sú napr. 
Rady pre potravinovú politiku v Severnej Amerike a Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) vo 
Francúzsku, ktoré sú združeniami viacerých aktérov (vrátane tvorcov politík na regionálnej 
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a miestnej úrovni) a zastrešujú kolektívne aktivity v oblasti potravín (napr. miestne zdroje pre 
stravovanie).

2. Sociálna inovácia sa môže vzťahovať aj na rozvoj sociálnych podnikov a sociálnych podni-
kateľov, ktorí vykonávajú hospodárske činnosti a mali by dosahovať stanovené hospodárske 
a sociálne ciele. V odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva čoraz väčší počet sociálnych 
podnikateľov ponúka miestne výrobky spotrebiteľom s pomocou IKT, ale zároveň tiež stále 
udržiava predaj a osobné stretnutia na určených zberných miestach s cieľom posilniť sociálne 
väzby medzi výrobcami a spotrebiteľmi.

3. Iniciatívy typu „zdola nahor“, často orientované na miestnych obyvateľov, sa objavujú na lokál- 
nej úrovni s cieľom reagovať na sociálne potreby, ktoré nie sú uspokojené verejnými politikami 
ani trhom. V radikálnejšej podobe prinášajú tieto inovácie so sebou aj túžbu po sociálnej zme-
ne. Takúto iniciatívu predstavujú napr. modely komunitou podporovaného poľnohospodárstva 
(Community Supported Agriculture), komunitné záhrady a tzv. eko-dediny, čo sú najčastejšie 
uvádzané príklady v odbornej literatúre o sociálnych inováciách.

Agropodnikateľský subjekt nie je uzavretý systém. Existuje v rámci sociálno-kultúrno-eko-
nomického komplexu a je jeho neoddeliteľnou súčasťou. V minulosti museli agropodniky reagovať 
hlavne na potreby svojich vlastných zákazníkov a klientov. Dnes však musia reagovať aj na celospo-
ločenské potreby, preferencie a trendy, a to bez ohľadu na fakt, že väčšina ľudí v spoločnosti nie je 
a nikdy nebude patriť k ich zákazníkom. Niektorí odborníci preto odporúčajú, že tak ako spotrebite-
lia, aj agro-manažéri by si mali pre svoje vlastné firmy vytvoriť hierarchiu cieľov a potrieb zahŕňa-
júcu dimenzie prežitia, bezpečnosti, korporátnej identity a firemného imidžu, ale tiež sociálneho 
a environmentálneho povedomia. Takáto štruktúra by potom predstavovala základ pre dosiahnutie 
adekvátneho stavu tzv. sociálneho povedomia firmy/farmy, ktoré reaguje na potreby moderného 
spotrebiteľa. 

Efektívna a účinná inovácia sa vo všeobecnosti považuje za výsledok aktivít a činností via-
cerých zainteresovaných strán, ktoré spolupracujú na spoločných cieľoch. Sila inovačného eko-
systému sa však v jednotlivých lokalitách a regiónoch obvykle líši. Rôzne oblasti totiž čelia veľmi 
odlišným sociálnym, hospodárskym a environmentálnym výzvam či problémom. Tam, kde tvoriví 
jednotlivci spolupracujú možno očakávať lepšie hospodárske a environmentálne výsledky. Sociálne 
inovácie predpokladajú vytvorenie nových sietí a vzťahov medzi výrobcami, spotrebiteľmi a inými 
aktérmi dodávateľského reťazca alebo územne organizovanými službami. Podstata sociálnej ino-
vácie je zahrnúť sociálnu myšlienku do inovácií spôsobom, ktorý prináša želané sociálne výsledky, 
a vytvoriť novú sieť alebo organizáciu aktérov. Dôležitým rozmerom sociálnej inovácie sú okrem 
toho spoločné vzdelávacie aktivity a procesy. Aktéri inovačných systémov sú veľmi rôznorodí, môžu 
to byť poľnohospodári a koneční spotrebitelia, vládne a zákonodarné orgány, univerzity a výskumné 
ústavy, inovačné agentúry, súkromné firmy s vlastným výskumom a vývojom, priemyselné výs-
kumné centrá atď. Môžu to byť teda súkromné i verejné inštitúcie a môžu sa mobilizovať verejné aj 
súkromné finančné zdroje.

9.2 Čo je vo všeobecnosti podnikateľský 
 plán a podnikateľský model 
Podnikateľský plán predstavuje dokument popisujúci súčasný stav a predpokladanú budúcnosť 
hospodárskeho subjektu a zohľadňuje vzťahy medzi podnikateľskou víziou a potrebou strategic-
kého plánovania (Honig, Karlsson, 2004). Aj keď formálne plánovanie je veľmi dôležitou činnosťou 
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každého úspešného podniku, je v  podstate „len“ manifestáciou modelu podnikania, ktorý chce 
podnik presadzovať a na ktorý si trúfa. Podnikateľský plán tiež slúži na komunikáciu s partnermi, 
resp. s tretími stranami a vyžaduje si istú mieru flexibility. Niekedy je proces plánovania pre firmu 
dôležitejší ako samotný plán. Formálna podoba podnikateľského plánu (elektronický/vytlačený doku-
ment) je komunikačný nástroj, ktorý je určený na informovanie, usmerňovanie a riadenie, prípadne 
aj na „obchodovanie“ s  podnikateľským konceptom. Podnikateľský plán môže mať rôzne podoby 
a formy v závislosti od toho, za akým účelom bol pripravený a aj v závislosti od hospodárskeho sek-
tora či odvetvia, ktorého sa týka. Všeobecne sa odporúča, aby podnikateľský plán nepresiahol rozsah 
40 strán a bol napísaný jednoducho a zrozumiteľne pre každého, bez ohľadu na odvetvie či profesiu 
(Stevenson et al., 1999). Treba si tiež uvedomiť, že podnikateľský plán nie je zárukou úspešného 
podnikania, avšak predstavuje určitú predikciu úspešnosti podniku. Je teda veľmi dôležitý, ale oveľa 
dôležitejšia je stratégia a model podnikania, na základe ktorého tento plán vzniká. 

Vo všeobecnosti existujú minimálne tri typy podnikateľských plánov (Mazzarol, Reboud, 
2020):

1. žiadosť o financovanie,
2. plán riadený potrebami dodávateľsko-odberateľského reťazca,
3. plán pre internú potrebu.

Prvý typ podnikateľského plánu sa obvykle využíva na dva účely – pri oslovovaní potenciál-
nych investorov a pri komunikácii s bankou v súvislosti s hľadaním možností dlhového financova-
nia. Plány riadené potrebami dodávateľsko-odberateľského reťazca sú väčšinou potrebné z dôvodu 
požiadaviek zo strany dodávateľov či odberateľov mať k dispozícii takýto dokument pre podpisom 
kontraktu. Tretí typ podnikateľského plánu sprehľadňuje podnikateľské zámery a ciele z pohľadu 
podnikateľa a slúži na internú komunikáciu podnikateľa s  jeho zamestnancami o  implementácii 
podnikateľskej vízie. Dobrý podnikateľský plán1 by mal obsahovať minimálne štyri kľúčové aspekty:

1. identifikáciu trhových príležitostí,2

2. vymedzenie možných vplyvov prostredia a aktuálnych trendov,3

3. zohľadnenie rizika a výnosnosti,4

4. charakteristiku tímu, ktorý bude podnik manažovať.5

1 V tejto časti nepopisujeme klasické vymedzenie štruktúry podnikateľského plánu ani detailný návod na 
jeho vypracovanie, ale poukazujeme na „filozofiu“ jeho prípravy a na to, čo treba zohľadniť pri jeho tvor-
be. Podrobné návody na prípravu podnikateľských plánov vrátane vzorov sú voľne dostupné na mnohých 
webových stránkach (napr. http://www.podnikatelskyplan.sk/strukturapodnikatelskehoplanu.html; https://
www.podnikajte.sk/temy/vzor-podnikatelskeho-planu a ďalšie).

2 Identifikácia trhových príležitostí by mala konkretizovať, akú pridanú hodnotu podnik prináša a  tiež 
aká je jeho udržateľnosť (napr. https://www.euroekonom.sk/marketing/vseobecny-marketing/
identifikacia-trhovych-prlezitosti/).

3 Ide o pochopenie a zorientovanie sa v celkovom kontexte, v ktorom by mal podnik fungovať a o identifiko-
vanie politických, ekonomických, sociálnych a technologických faktorov, ktoré by mohli jeho fungovanie 
ovplyvniť.

4 Podnikateľský plán by mal obsahovať jasné informácie o objektívnom spôsobe hodnotenia profitability 
podniku prostredníctvom posúdenia pomeru potrebných investičných nákladov a tiež možných rizikových 
faktorov. Potrebný je takisto návrh modelu krízového manažmentu.

5 Ľudské zdroje sú veľmi dôležité, najmä z pohľadu zručností a schopností manažéra/manažérov podniku. Je 
dobré v podnikateľskom pláne zadefinovať aj externú podporu v podobe dostupného poradenstva v prípade 
potreby riešenia právnych a ďalších otázok.
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Ako už bolo uvedené, podnikateľský plán je dôležitým dokumentom, avšak východiskovým (aj 
pre podnikateľský plán akéhokoľvek typu) a kľúčovým dokumentom pre nastavenie podnikania by 
mal byť podnikateľský model. Podnikateľský model je koncepčný nástroj obsahujúci súbor záme-
rov, úmyslov, konceptov a ich vzájomných vzťahov s cieľom vysvetliť logiku a filozofiu konkrétneho 
podnikateľského subjektu/firmy. Charakterizuje hodnoty, ktoré firma ponúka jednému alebo viace-
rým zákazníckym segmentom, popisuje tzv. „architektúru“ firmy a jej partnerské siete, prostredníc-
tvom ktorých firma komunikuje, propaguje a šíri tieto hodnoty a svoj sociálny kapitál, aby generova-
la ziskový a udržateľný príjmový tok (Osterwalder et al., 2005). V odbornej literatúre je možné nájsť 
veľa prístupov k tvorbe podnikateľských modelov. Uvádzame tri vybrané prístupy. Podľa Shafera et 
al. (2004) je podnikanie aktivitou vytvárajúcou istú hodnotu, ktorá prináša výnosy. Podnikateľský 
model je jednoducho prezentáciou tejto reality. Definuje a prezentuje základnú logiku firmy a stra-
tegické rozhodnutia potrebné pre vytváranie hodnoty. Podnikateľské modely predstavujú vhodný 
nástroj pre podnikateľov a zamestnancov analyzovať a komunikovať svoje strategické rozhodnutia. 
Ďalší autori (Holloway, Sebastiao, 2010) opisujú podnikateľský model veľmi podobne. Identifikujú 
štyri časti podnikateľského modelu:

1. návrh zákazníckej hodnoty,
2. formula profitu,
3. kľúčové procesy,
4. kľúčové zdroje. 

Jeden z najpopulárnejších nástrojov tvorby podnikateľského modelu v poslednom období je 
nástroj Business Model Canvas, ktorý vyvinuli Osterwalder a Pigneur (2010). Jeho komponenty 

Obrázok 9.1 Business Model Canvas 
Zdroj: www.businessmodelgeneration.com

Kľúčoví partneri Kľúčové aktivity Hodnoty Zákaznícke vzťahy Zákaznícke 
segmenty

Kanály

Príjmový tokŠtruktúra nákladov

  Sociálne a environmentálne náklady   Sociálne a environmentálne benefity

Kľúčové zdroje
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znázorňuje obrázok 9.1. Uvedení autori ponúkajú koncepciu, ktorá umožňuje podnikateľovi opísať 
a premyslieť podnikateľský model svojej organizácie/podniku/firmy a tiež jej konkurentov.

Deväť pilierov pokrýva štyri hlavné oblasti podnikania, ktorými sú zákazníci, ponuka, infra-
štruktúra a finančná životaschopnosť podniku. V strede modelu sú hodnoty, ktorých návrh a for-
mulovanie odráža v podstate logiku toho „Čo“ má podnik vygenerovať, aby bol pre zákazníkov, resp. 
klientov zaujímavý. Pilier zákazníckych segmentov vystihuje logiku toho „Kto“ má byť koncovým 
užívateľom alebo cieľovou skupinou podnikania. Zákaznícke vzťahy a kanály zase súvisia s  tým 
„Ako“ má podnik svoje hodnoty „doručiť“ svojim zákazníkom, resp. klientom. Podnikateľský mo-
del je teda niečo ako strategický plán, ktorý sa má implementovať prostredníctvom organizačnej 
štruktúry, procesov a systémov. 

9.3 Význam a špecifiká podnikateľského modelu 
 v sociálnom podnikaní
Modely sociálneho podnikania sú rôznorodé a musia brať do úvahy niekoľko aspektov, medzi ktoré 
patria najmä:

 � problémy, ktoré treba riešiť; 
 � kontext, v ktorom chcú byť problémy riešené;
 � osobnostný profil sociálneho podnikateľa. 

Tieto aspekty definujú nielen schému generovania príjmu a zisku, ale aj vzťah, ktorý existuje 
medzi tvorbou sociálnej a ekonomickej hodnoty podnikania a spôsob, ktorý podnikateľ a podnik 
použijú na dosiahnutie želaného vplyvu. Bez ohľadu na typ sociálneho podniku, všetky spĺňajú mini-
málne dve charakteristiky. Tou prvou je, že obvykle ponúkajú tovar alebo službu, ktoré na trhu súťa-
žia s inými podobnými produktmi či službami neponúkanými však sociálnymi podnikmi. Druhou 
charakteristickou črtou je, že bez ohľadu na tovar alebo službu, model sociálneho podnikania musí 
generovať dostatočné „bohatstvo“, aby zabezpečil udržateľné fungovanie podniku a  poskytoval 
tak sociálne hodnoty spoločnosti, spoločenstvu alebo skupine. Koncept podnikateľského modelu 
nemá jednotnú definíciu a podobu. Vo všeobecnosti určuje centrálne prvky, ktoré musia byť identi-
fikované počas jeho prípravy a kompletizuje prvky stratégie a výkonu podniku. 

Sociálne podniky sú prospešné nielen pre ich členov alebo klientov, ale aj pre komunitu a celú 
spoločnosť. Preto ich podnikateľský model musí obsahovať aj ďalšie prvky zamerané na typ rie-
šeného sociálneho problému a  na identifikáciu s  ním spojenej vytváranej spoločenskej hodnoty 
(Portales, 2019). Hybnou silou takýchto podnikov je predovšetkým ich sociálne poslanie a nielen 
generovanie zisku. Podnikateľský model sociálneho podniku je preto zložitejší ako tradičný podni-
kateľský model. Sociálny podnikateľský model umožňuje určiť, kto je príjemcom sociálnych a eko-
nomických hodnôt a tiež spôsob, akým sa vytvárajú a komunikujú so spoločenským prostredím. 
Z  hľadiska potreby zakomponovania racionálnych prvkov do sociálneho podnikateľského plánu 
je potrebné v ňom re-definovať tri prvky: vymedzenie hodnôt, tvorbu a šírenie hodnôt, a praktické 
uchopenie týchto hodnôt (obrázok 9.2).
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Obrázok 9.2 Kľúčové elementy podnikateľského modelu pre sociálny podnik
Zdroj: Portales (2019), vlastné spracovanie

Vymedzenie hodnôt musí zahŕňať nielen druh tovaru alebo služby, ktoré klient či spotrebiteľ do-
stane, ale aj ich spoločenskú hodnotu a prínos pre zraniteľné alebo vylúčené skupiny obyvateľstva. 
Model tvorby a  šírenia týchto hodnôt musí obsahovať konkrétny popis formy a  spôsobu, akým 
bude výrobok alebo služba generovaná a „doručená“ klientovi, ale aj činnosti, ktoré podnik zrealizuje 
s cieľom naplniť sľubovaný sociálny prínos. Pri vymedzovaní tvorby a šírenia hodnôt je nevyhnutné, 
aby sa sociálna a ekonomická hodnota podnikania posudzovali rovnocenne a súčasne a nie odde-
lene. Podnikateľský model sociálneho podniku by teda mal obsahovať:

 � informácie o oblasti, v ktorej majú sociálni podnikatelia zámer pôsobiť, 
 � vymedzenie cieľových skupín, pre ktoré má byť sociálne podnikanie určené, 
 � identifikáciu klientov či spotrebiteľov, ktorí budú generovať príjem na prevádzku podniku,
 � aktivity, ktoré sa budú vykonávať na dosiahnutie cieľov.

Návrh podnikateľského modelu pre sociálny podnik sa začína definíciou problému, ktorý sa 
má riešiť a ktorý v podstate odôvodňuje založenie sociálneho podniku. Je potrebné vysvetliť, aké 
bariéry existujú a ako riešiť začlenenie „postihnutej“ skupiny a príčiny, ktoré zapríčinili jej vznik, a tiež 
vysvetliť, ako bude podnik plniť očakávania spoločnosti, ktoré by mal vygenerovať v strednodobom 
a dlhodobom horizonte. Východiskovým bodom je definícia sociálnej hodnoty, ktorú sociálny pod-
nik bude vytvárať, t. j. spôsob, akým chce podnik vyriešiť sociálny problém a v čom bude jeho vý-
hoda. Návrh ekonomickej hodnoty dopĺňa návrh sociálnej hodnoty zadefinovaním produktu alebo 
služby, ktorá má byť ponúkaná konkrétnym klientom či spotrebiteľom. Je veľmi dôležité pochopiť, 
že návrh ekonomickej hodnoty by mal byť založený na podrobnej analýze potrieb potenciálnych 
zákazníkov alebo spotrebiteľov a nie naopak. Ďalším aspektom je typ intervencie a  komunikač-
ných kanálov súvisiacich so spôsobom, akým sa hodnoty majú poskytovať príjemcom/klientom/
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 � príjmy
 � sociálna reinvestícia
 � sociálny dopad
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spotrebiteľom. Činnosti a zdroje potrebné na vytvorenie sociálnej a ekonomickej hodnoty musia 
byť v súlade s presvedčením, že charakteristickou črtou sociálneho podniku je generovanie dvojitej 
hodnoty – sociálnej a ekonomickej. 

Potreba súbežného generovania sociálnej a ekonomickej hodnoty môže vytvárať napätie med-
zi tvorbou príjmov a želaným sociálnym dopadom. Preto je vhodné klasifikovať sociálne podniky 
podľa stupňa integrácie, ktorý má ich sociálne poslanie a  zároveň podľa formy, akou sa snažia 
riešiť generovanie príjmu pre udržateľnosť organizácie. Prvým typom je sociálny podnik, v ktorom 
tvorba príjmov nesúvisí s ich sociálnou misiou, ako je to napríklad v prípade spoločností, ktoré pre-
dávajú určitý výrobok, avšak zisky sa využívajú na riešenie konkrétneho spoločenského problému, 
resp. jeho príčin. Druhý typ tvoria spoločnosti, v ktorých obchodný model „iba“ súvisí s ich sociál-
nou misiou. Tieto spoločnosti poskytujú produkt alebo službu, ktorá upriamuje pozornosť na istý 
sociálny problém, ale rieši ich nepriamo, pričom zisky financujú hlavné riešenie. Tretím typom je 
podnik, kde je generovanie príjmu zamerané výlučne na sociálne poslanie a zároveň je typické tým, 
že ponúkaný produkt alebo služba priamo ovplyvňujú riešenie sociálnych problémov. Model so- 
ciálneho podnikania môže byť tiež klasifikovaný podľa spôsobu, akým funguje vzájomné prepojenie 
medzi cieľovou skupinou, resp. príjemcom, klientom alebo spotrebiteľom v rámci podnikateľského 
modelu. Na základe takejto klasifikácie existuje šesť modelov (Alter, 2006): 

1. podpora podnikateľa, 
2. sprostredkovanie prepojenia alebo prepojenie s trhom,
3. zamestnávanie, 
4. poskytovanie pomoci príjemcom – klientom s nízkym príjmom, 
5. družstevný model, 
6. model podpory alebo poskytovania dotácie na služby.

Model podpory podnikania sa zameriava na poskytovanie podpory pre podnikateľov v kritic-
kých či zraniteľných situáciách s cieľom zabezpečiť ich udržateľnosť. Tieto sociálne podniky posky-
tujú poradenstvo a podporu (zvyčajne finančnú) cieľovej skupine, t. j. individuálnym podnikateľom. 
Prostredníctvom modelu sprostredkovania alebo priamo prepojenia s trhom sa zabezpečuje pri-
blíženie zraniteľného podnikateľského segmentu k trhom s vyššou pridanou hodnotou, alebo koo-
peračné prepojenie medzi nimi. V rámci modelu zamestnávania sa ponúka dôstojné zamestnanie 
marginálnym, ohrozeným a vylúčeným skupinám obyvateľstva s cieľom podporiť ich začlenenie do 
spoločnosti z hospodárskeho i sociálneho hľadiska. Model poskytovania pomoci príjemcom – 
klientom s nízkym príjmom ponúka cenovo dostupné kvalitné služby alebo produkty pre túto kate-
góriu populácie. Poskytované produkty alebo služby zvyčajne priamo ovplyvňujú zlepšenie život-
ných podmienok, podporujú začleňovanie a odstraňujú prekážky, ktoré môžu vznikať v dôsledku ich 
nízkeho príjmu. Družstevný model sa zameriava na zorganizovanie ľudí do demokratickej štruktúry, 
kde sa administratíva a riadenie organizácie vykonáva dohodnutým spôsobom na báze partner-
ského vzťahu. Zakladanie družstiev väčšinou vyplýva z potreby riešiť spoločné problémy (najmä 
nezamestnanosť) a zdieľať spoločné zdroje s cieľom posilnenia organizácie. Model podpory alebo 
poskytovania dotácie na služby znamená, že sociálny podnik vyvíja produkty alebo služby pre špe-
cifických klientov či spotrebiteľov a tým tvorí spoločenskú hodnotu. Ak model funguje na základe 
dotačnej logiky, vytváranie a zdieľanie sociálnych a ekonomických hodnôt sa prekrýva. Ak funguje 
ako podpora, sociálne a ekonomické hodnoty sú nezávislé, čo môže viesť k vytvoreniu dvoch orga-
nizačných štruktúr.

Existuje teda celý rad spôsobov, ako môže byť sociálny podnik prepojený s cieľovou skupi-
nou, príjemcami pomoci a  trhom. Niektoré formy sa javia efektívnejšie v  porovnaní s ostatnými 
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z hľadiska požiadaviek na kapacity, ktoré musia súčasne vytvárať sociálnu i ekonomickú hodnotu. 
Žiadna z foriem sociálneho podnikania však neprevyšuje svojou spoločenskou hodnotou tie ostat-
né a najdôležitejšou charakteristikou sociálneho podniku je motivácia podnikateľa a dôvody, ktoré 
viedli k  upriameniu jeho pozornosti na sociálne problémy a  ich príčiny s  cieľom zlepšiť situáciu 
v spoločnosti prostredníctvom ponuky tovarov a služieb pre zraniteľné, vylúčené alebo špecifické 
skupiny populácie.

9.4 Sociálne agropodnikanie: vízia, misia, ciele
Poľnohospodárstvo je jedinečným hospodárskym odvetvím, pretože priamo ovplyvňuje množstvo 
aktivít a sfér ľudského života. Poľnohospodárske systémy vo všeobecnosti kombinujú päť typov 
kapitálu – prírodný, sociálny, ľudský, materiálno-fyzický a finančný kapitál. Poľnohospodárstvo 
je multifunkčné a  zabezpečuje v  porovnaní s  inými hospodárskymi sektormi vo výrazne vyššej 
miere i nevýrobné, resp. neprodukčné funkcie. Uvedené aspekty sú obsiahnuté aj v koncepte udr-
žateľného poľnohospodárstva, ktorý zdôrazňuje jeho tri kľúčové dimenzie – ekologickú, vzťahujúcu 
sa k ochrane prírodného a celkovo životného prostredia; ekonomickú – vzťahujúcu sa k udržaniu 
výnosov a produktivity; a sociálnu, týkajúcu sa sebadôvery, rovnosti a zlepšovania kvality života. 
Poľnohospodári sa svojou činnosťou podieľajú na výrobe a spracovaní potravín pre vidiecke i mest-
ské obyvateľstvo, sprostredkovane na zdraví obyvateľstva, na výrobe a spracovaní energetických 
surovín, vláknin a krmív, na tvorbe životného prostredia, na hospodárení s vodou v krajine, na biodi-
verzite, vzhľade krajiny a krajinotvorbe, na historickom a kultúrnom dedičstve vidieka, ekologickom 
vzdelávaní, na ekonomických vzťahoch, ekonomickej udržateľnosti vidieka a  zamestnanosti na 
vidieku, ale aj na sociálnej solidarite a zodpovednosti a na tvorbe a posilňovaní odolnosti vidieckych 
komunít. Práve preto má poľnohospodárstvo čo ponúknuť i v súčasnosti a môže sa výrazným spô-
sobom podieľať na riešení environmentálnych a sociálnych problémov. 

Rozhodnutie venovať sa sociálnemu poľnohospodárstvu môže mať veľa dôvodov a príčin, 
a tak je veľmi dôležité vedieť dostatočne presvedčivo argumentovať v prospech takéhoto rozhod-
nutia a mať jasnú dlhodobú motiváciu, ktorá dokáže pomôcť prekonať i prípadné neúspechy či ne-
naplnené predstavy (Hudcová a i., 2019). Proces rozhodovania ovplyvňuje veľa faktorov, ako napr.:

 � ochota podieľať sa na riešení akútneho sociálneho problému;
 � osobnostné charakteristiky a hodnotový rebríček potenciálneho sociálneho farmára;
 � osobné skúsenosti z prostredia rodiny, príbuzenstva či najbližšieho okolia;
 � snaha angažovať sa v prospech komunity a modelovať farmu ako priestor pre rozvoj kreativity 
a podpory života na vidieku;

 � skúsenosti so zahraničia a prenos príkladov dobrej praxe;
 � prepojenie sociálnych služieb a farmárčenia;
 � snaha o sebestačnosť a produkciu zdravých potravín;
 � podpora krátkych dodávateľsko-odberateľských reťazcov;
 � podpora prepájania a posilňovania vzťahov medzi mestom a vidiekom;
 � a ďalšie.

Okrem toho je tiež nevyhnutné rozhodnúť sa, či sa aktivity sociálneho poľnohospodárstva 
budú realizovať „svojpomocne“, alebo v spolupráci s nejakou partnerskou organizáciu, alebo pro-
stredníctvom zamestnávania odborníkov zo sociálnej oblasti. Významnú úlohu pri rozhodovaní 
založiť sociálnu farmu majú i vlastnosti a  zručnosti jednotlivca (napr. schopnosť komunikovať 
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s ľuďmi, pracovať v tíme, manažovať podnik, byť flexibilný a vedieť oddeľovať pracovný a voľný čas, 
mať ambície ďalej sa vzdelávať či inovovať podnikanie a pod.) a jeho aktuálne sociálne, materiálne 
a finančné zázemie. 

Sociálne poľnohospodárstvo obsahuje širokú škálu možností zahrňujúcu rôznorodé typy ak-
tivít, ktoré sa odlišujú na základe spôsobu, akým sú realizované (individuálne alebo skupinovo), 
podľa ich periodicity (jednorazové, pravidelne sa opakujúce alebo dlhodobé), podľa cieľovej skupiny 
(vekové kategórie, sociálne znevýhodnené či zdravotne postihnuté skupiny) a na základe ich cha-
rakteru (zamestnávanie, terapia, poskytovanie sociálnych služieb, dobrovoľníctvo, vzdelávanie). Pri 
výbere a plánovaní aktivít je potrebné zohľadniť, pre akú cieľovú skupinu majú byť určené (Hudcová 
a i., 2019). Spektrum cieľových skupín sociálneho poľnohospodárstva je podľa doterajšej praxe 
a skúseností nasledovné:

 � dlhodobo alebo opakovane nezamestnaní,
 � osoby vo výkone trestu alebo po výkone trestu,
 � mladiství, ktorí opúšťajú prevýchovné, resp. resocializačné zariadenia,
 � formálni a neformálni opatrovatelia,
 � rodičia malých detí so sťaženým prístupom na trh práce,
 � neaktívne osoby (neevidovaní nezamestnaní),
 � ohrozené skupiny obyvateľstva, 
 � seniori,
 � zdravotne (telesne, mentálne, duševne) postihnutí ľudia.

Ďalším krokom, ktorý treba urobiť po výbere cieľovej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo, 
vytvorení adekvátneho priestoru a  podmienok, zabezpečení infraštruktúry a vybavenia  pre reali-
záciu vybraných typov aktivít a samozrejme personálnom zabezpečení sociálnej farmy, je zade-
finovanie vízie, misie a cieľov sociálnej farmy. Tento krok by mal nadväzovať na priebeh myšli-
enkového procesu a sním súvisiacich aktivít, ktorých výsledkom bola sociálna inovácia v podobe 
rozhodnutia založiť sociálnu farmu. Schopnosť inovovať má v sebe prirodzene skrytú každý človek, 
avšak existujú určité praktické postupy/metódy, ktoré tvorbu inovácií cielene rámcujú – t. j. usmer-
ňujú, etapizujú a systemizujú. V súčasnosti azda najpopulárnejším prístupom k tvorbe inovácií je 
prístup nazvaný „dizajn zameraný na človeka“ (human centered design) alebo „dizajn thinking“. Ide 
o voľný súbor krokov a postupov, ktoré sa veľmi často používajú pri tvorbe inovácií, je to v podstate 
proces kreatívneho riešenia problémov6. V zjednodušenej podobe sa dá charakterizovať prostred-
níctvom troch skupín činností, z ktorých prvú predstavuje tzv. objavovanie a pochopenie situácie na 
základe pozorovania a mapovania sociálnej reality a hlavne všímanie si drobností a súvislostí, ktoré 
ostatným unikajú. Druhou nadväzujúcou skupinou myšlienkových činností je presné definovanie 
otázky, príp. otázok, problémov či príležitostí, ktoré má sociálna inovácia vyriešiť. Potom nasleduje 
generovanie nápadov na možné riešenia, pričom je dobré využiť aj možnosť brainstormingu so 
svojimi priateľmi, rodinou či spolupracovníkmi. Návrhy riešení by mali byť pred formulovaním misie, 
vízie a cieľov predbežne „overené“ v teréne získavaním názorov a spätnej väzby od tých, ktorých by 
sa v akejkoľvek súvislosti mali týkať (Hastrmanová a i., 2015). 

Účel a zmysel založenia, resp. existencie sociálnej farmy (Purpose) zodpovedá v podstate so-
ciálnej inovácii – t. j. spôsobu riešenia zadefinovaného sociálneho problému a s ním súvisiacich 
otázok. Je to dôvod založenia a existencie podniku, čo v prípade sociálnej farmy znamená nielen 

6 Napr.: https://www.flowii.com/sk/blog/preco-by-ste-mali-vyuzivat-metodu-design-thinking; https://inovato.
sk/design-thinking-a-jeho-postup/ atď.
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tvorbu zisku, ale aj snahu o zmenu v spôsobe fungovania určitej komunity, resp. časti spoločnosti. 
Kľúčovým pojmom je vízia (Vision), teda čím sa sociálna farma má stať a aký má byť jej spoločen-
ský prínos. Víziou sociálnej farmy môže byť dobre fungujúci podnik, ktorý je sociálne a environmen-
tálne zodpovedný a zároveň ekonomicky stabilný. Dôvody existencie a stav, ku ktorému sa chce 
sociálna farma v budúcnosti dopracovať si vyžadujú zodpovedať aj to, „ako“ to chce podnikateľ 
dosiahnuť, resp. čo treba urobiť pre naplnenie vízie. Na to slúži definovanie misie, resp. poslania 
podniku (Mission). Misia by mala reflektovať potreby zákazníckeho, spotrebiteľského a klientskeho 
segmentu a tiež zohľadňovať charakter a potenciál ekonomického, sociálneho, kultúrneho, fyzic-
kého a prírodného prostredia, v ktorom sociálna farma funguje alebo bude fungovať. Ide o vymed-
zenie aktivít a činností, ktoré bude farma realizovať s cieľom inovatívne riešiť určitý sociálny pro-
blém (napr. nedostatočná ponuka sociálnych služieb, potreba ekologickej výchovy detí a mládeže, 
podpora spolupráce v komunite, oživenie tradičných remesiel či modelov hospodárenia na pôde, 
atď.). Formulovanie cieľov slúži hlavne na konkretizovanie postupu dosahovania vízie a je dôležité 
zabezpečiť súlad cieľov s víziou sociálnej farmy (napr. nedostatočná ponuka sociálnych služieb – 
rozšírenie ponuky pre konkrétne cieľové skupiny a terapeutická činnosť, potreba ekologickej výcho-
vy detí a mládeže – využitie farmy na demonštračné a vzdelávacie účely, podpora spolupráce v ko-
munite – vytvorenie komunikačnej platformy na farme prostredníctvom organizovania spoločných 
podujatí s ďalšími aktérmi lokálneho života, oživenie tradičných remesiel či modelov hospodárenia 
na pôde – organizovanie workshopov a využívanie tradičných modelov hospodárenia priamo na 
farme, atď.). Ciele síce môžu byť formulované aj bez vízie, v tomto prípade však neexistuje istota, 
kam plnenie cieľov vlastne povedie. Obrázok 9.3 zahŕňa aj koncept podnikateľskej stratégie (Stra-
tegy), ktorá je podstatou modelu podnikania, na základe ktorého potom vzniká i podnikateľský plán 
(viď podkapitola 9.2). 

Obrázok 9.3 Prehľad súvislostí medzi účelom existencie, víziou, misiou a stratégiou podniku
Zdroj: https://www.thinkbrighthouse.com/2019/05/
purpose-and-digital-an-api-for-the-organizations-why/
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9.5 Ako pripraviť podnikateľský model pre sociálnu farmu 
V súčasnosti sa všeobecne v prostredí sociálnych inovátorov najčastejšie používa metóda Lean 
Canvas7, ktorá nadväzuje na známy Bussiness Model Canvas (viď podkapitola 9.2) a je jeho zjed-
nodušenou adaptáciou vhodnou najmä pre nové projektové nápady. Ide v podstate o plátno (angl. 
canvas), na ktoré môže potenciálny sociálny podnikateľ „nakresliť“ svoju predstavu o nápade, ktorý 
chce zrealizovať. Na tomto základe sa potom dá ľahšie nasmerovať a naplánovať ďalší postup, t. j. 
odhaľovanie rizík podnikateľského nápadu a jeho pre-testovanie v sociálnej realite (Hastrmanová 
a i., 2015). Na rozdiel od metódy Bussiness Model Canvas sa metóda Lean Canvas snaží zamerať 
predovšetkým na problémy, ktoré majú zákazníci/klienti/spotrebitelia. Okrem toho sa metóda Lean 
Canvas snaží identifikovať a rozpoznať aj konkurenčné výhody, ktoré by mohli uľahčiť záujem cieľo-
vých skupín o ponúkaný tovar alebo službu. Stanovujú sa tiež indikátory, prostredníctvom ktorých 
je možné v akomkoľvek štádiu implementácie nápadu overiť si stav zámerov a v prípade potreby 
urobiť zmeny. 

Obrázok 9.4 Lean Canvas model
Zdroj: http://office.lasakovi.com/; vlastné spracovanie

Model sociálneho podnikateľského plánu (Social Business Model Canvas), ktorý znázorňuje ob-
rázok 9.5 je výkonným vizuálnym nástrojom, ktorý popisuje, akým spôsobom chce podnik získavať 

7 https://socialleancanvas.com/



/81/

KAPITOLA 9//ZAKLADANIE SOCIÁLNEJ FARMY: ČO? PREČO? AKO?

zákazníkov, dať im niečo hodnotné a zároveň zarobiť dostatok peňazí na dosiahnutie cieľov. Umožní 
zobraziť podnikateľský model, zistiť slabé stránky, overiť životaschopnosť podniku a vytvoriť nové 
strategické alternatívy8. Zákaznícke segmenty predstavujú skupiny ľudí (klientov či spotrebiteľov, 
alebo aj organizácií), ktoré sa podnik snaží osloviť a poskytnúť im svoje služby. Dajú sa rozdeliť na 
segmenty, ktoré spájajú spoločné potreby, správanie alebo iné vlastnosti a charakteristiky. Podnika-
teľský model môže definovať jeden alebo niekoľko veľkých či malých segmentov zákazníkov. Pod-
nikateľ sa musí rozhodnúť na ktoré segmenty sa bude zameriavať a po prijatí takéhoto rozhodnutia 
je možné navrhnúť podnikateľský model založený na konkrétnych potrebách zákazníkov. Skupiny 
zákazníkov predstavujú samostatné segmenty, ak si ich potreby vyžadujú odôvodnenú osobitnú 
ponuku, sú oslovovaní prostredníctvom iných distribučných kanálov, vyžadujú odlišný typ vzťahov, 
majú rozdielnu kúpyschopnosť a ochotu zaplatiť za rôzne aspekty ponuky. Hodnotový návrh alebo 
hodnotová ponuka predstavuje balík produktov a služieb, ktoré vytvárajú hodnotu pre konkrétny 
zákaznícky segment. Práve hodnotová ponuka je dôvodom, prečo zákazníci uprednostňujú určitú 
spoločnosť pred inou. Rieši problém zákazníka alebo uspokojuje jeho potreby. Každá hodnotová 
ponuka pozostáva z vybraného balíka produktov alebo služieb, ktoré zodpovedajú požiadavkám 
konkrétneho zákazníckeho segmentu. Niektoré hodnotové návrhy môžu byť inovatívne a predstavo-
vať novú ponuku. Iné môžu byť podobné existujúcim trhovým ponukám, ale s pridanými funkciami 
a vlastnosťami. Blok Príjem predstavuje peniaze, ktoré podnik generuje z každého zákazníckeho 
segmentu. Finančným príjmom môžu byť napr. príjmy z transakcií na základe jednorazových pla-
tieb zo strany zákazníkov, alebo opakujúce sa príjmy z pravidelných platieb. Sociálne podniky sa 
spoliehajú na kombináciu finančných príjmov, aby sa stali ekonomicky udržateľnými. 

Obrázok 9.5 Model podnikateľského plánu pre sociálny podnik/sociálnu farmu
Zdroj: www.businessmodelgeneration.com; vlastné spracovanie

8 https://youthcoopsportal.eu/pluginfile.php/827/mod_resource/content/1/ilovepdf_merged%20
%281%29%20%281%29.pdf

ZÁKAZNÍCKE 
SEGMENTY
Ako pracujete s ľuďmi, 
ktorí využívajú vaše 
produkty a služby?

Akí ľudia z toho 
benefitujú?

MAKROEKONOMICKÉ 
PROSTREDIE
Ktoré ekonomické, 
sociálne a technologické 
zmeny ovplyvňujú 
váš trh v súčastnosti 
a ktoré to môžu byť 
v budúcnosti?

KONKURENCIA

Kto iný vykonáva 
podobné aktivity?

Prečo a čím sa 
odlišujete?

TRHSOCIÁLNE HODNOTY

PRÍJEM

DOPRAVA

Aké aktivity realizujete?

Aké máte zdroje?

PARTNERI

Kto vám pomáha 
realizovať činnosti 
a aktivity?

PREDAJ + 
MARKETING
Aký je váš plán predaja 
a marketingu?

Ako získavate 
zákazníkov/klientov?

NÁKLADY NA DOPRAVU NADBYTOK
Kde ho chcete 
reinvestovať?

IMPLEMENTÁCIA

V čom sa odlišujete?

Aké ukazovatele 
používate na meranie 
sociálnych dopadov?



/82/

ZÁKLADY SOCIÁLNEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

Sociálne podnikanie je charakteristické spoluprácou a potrebou sieťovania. Blok Partneri opi-
suje sieť dodávateľov a partnerov, vďaka ktorým podnikateľský model skutočne funguje. Rozlišujú 
sa štyri druhy partnerstiev: 

1. strategické partnerstvá medzi subjektmi, ktoré si nekonkurujú navzájom;
2. konkurencia – strategické partnerstvá medzi subjektmi, ktoré si navzájom konkurujú;
3. joint venture – partnerstvá s cieľom vyvíjať nový biznis;
4. vzťahy medzi zákazníkmi (spotrebiteľmi) a  podnikom (poskytovateľom, resp. predajcom) 

s cieľom zabezpečiť spoľahlivé dodávky tovaru či služby. 

Štruktúra nákladov zahŕňa všetky náklady, ktoré sú potrebné na vedenie podnikateľského mo-
delu. Blok Financie opisuje najdôležitejšie náklady, ktoré treba vynaložiť v rámci konkrétneho pod-
nikateľského modelu. Vytvorenie a odovzdanie hodnôt, udržiavanie dobrých vzťahov so zákazníkmi 
a partnermi, generovanie výnosov – to sú činnosti, ktoré niečo stoja. Náklady môžu byť pomerne 
ľahko vypočítané po zadefinovaní hlavných zdrojov, hlavných činností a hlavných partnerstiev.

Žiadny z  doposiaľ prezentovaných podnikateľských modelov však neberie do úvahy špeci-
fiká a zvláštnosti agrosektora a malých fariem. Najväčší rozdiel je vo vzťahu medzi samotným 
agropodnikaním a osobnosťou vlastníka farmy. Vytvorenie ponuky tovarov či služieb a napĺňanie 
sociálneho poslania je ovplyvnené hodnotovými prioritami farmára, ale aj prostredím poľnohos-
podárskeho podniku (farmy). Preto tím českých expertov na základe terénneho výskumu vytvoril 
alternatívny podnikateľský model (obrázok 9.6) pre malé farmy, ktorý je aplikovateľný i pre sociálnu 
farmu. Tento podnikateľský model taktiež kladie hodnotovú ponuku do centra modelu a poukazuje 
na vplyv osobnosti farmára, prostredia farmy a na vplyv zákazníka, resp. príjemcu tovaru či služby. 

Obrázok 9.6 Špecifický biznis model pre malé farmy
Zdroj: Poláková et al. (2015), vlastné spracovanie
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Model obsahuje viacero ďalších dôležitých aspektov, ako napr. vzťah ku zákazníkom (osobný a in-
dividuálny), kľúčových partnerov (ktorí podporujú fungovanie a chod farmy) a komunikačné kanály 
(spôsoby, akými sú produkty a služby ponúkané). Posledný aspekt v plnej miere závisí od farmy, 
pretože sa predpokladá, že všetky produkty a služby sa ponúkajú priamo na farme, kde sa realizujú 
aj všetky činnosti a aktivity. 

Postavenie sociálnych podnikov je z pohľadu riešenia viacerých spoločenských výziev kľúčo-
vé. Ide najmä o oblasť tvorby pracovných miest. Sociálne podniky sú zároveň aj nositeľmi so- 
ciálnych inovácií a príkladom v rôznorodosti pracovníkov, nakoľko do pracovného procesu zahŕňa-
jú znevýhodnené osoby. Aj preto jednotlivé krajiny vrátane Slovenska vytvárajú osobitný prístup 
k  finančnej podpore pre tieto podnikateľské subjekty9. Existuje niekoľko možností financovania 
sociálneho podniku. Okrem vlastných zdrojov financovania je možnosť využiť aj investičnú pomoc 
a to predovšetkým prostredníctvom komerčných úverov. Odporúčanie je, ešte pred začatím sociál- 
neho podnikania, vytvoriť si rezervu z vlastných zdrojov. Samozrejme, je to individuálne v závislosti 
od možností, potreby počiatočnej investície, ktorá závisí od predmetu podnikania, technologického 
vybavenia, využitia vlastných alebo prenajatých priestorov. Východiskovým bodom je práve preto 
správne vypracovanie podnikateľského modelu a plánu, v ktorom sú rozanalyzované počiatočné 
investície potrebné na začatie podnikania10.

9 https://www.podnikajte.sk/financie-na-podnikanie/podpora-socialnych-podnikov
10 https://rabbsk.dobrykraj.sk/subory/brozura/BBSK-SocSluzby-Brozura.pdf
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