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Slovenská potravina 
je „IN,“ avšak 
poľnohospodárstvo 
vnímajú pozitívne 
iba tí, ktorí sú s ním 
v užšom spojení.

Prečo ste sa rozhodli realizovať výskum 
zameraný na zhodnotenie imidžu slovenského 
poľnohospodárstva a potravinárstva?

Myšlienka vznikla už dávnejšie. Pre konferencie 
Agroprogress sme už niekoľko krát realizovali 
s účastníkmi malé a rýchle hodnotenia prostredníctvom 
farebno-slovných asociácií. Vždy bolo zaujímavé 
vyhodnotiť na záver konferencie vnímanie kľúčových 
tém a pojmov ako i to, aké dôležité sú pre účastníkov 
konferencie. Tento projekt „Imidž slovenského 
poľnohospodárstva a potravín,“ sme pilotne zrealizovali 
vo vlastnej réžii na tohtoročnom Agrokomplexe. 
Do hodnotenia sa zapojilo viac ako 300 respondentov 
z radov návštevníkov národnej výstavy. Cieľom bolo 
zmapovať postoje respondentov k celkovému imidžu 
poľnohospodárstva resp. ku imidžotvorným prvkom 
pre slovenské potraviny a poľnohospodárstvo. 

Pre zber údajov ste využili inovatívnu 
techniku CWAT? Môžete nám túto metodiku 
a techniku v skratke predstaviť? 

Ide o techniku farebno-slovných asociácií (CWAT). 
Základom techniky sú asociačné podnety v podobe 
slov či obrázkov a škála ôsmich farieb. Pomocou nich 
nám respondenti vyjadrujú svoje prežívania a pocity. 
Respondenti (zákazníci) prostredníctvom výberu 
farieb „komunikujú“ pocity k nám a my ich potom 
analyzujeme bežnými štatistickými metódami. Analýza 
“surových” farebných asociácií, o ktorých hovorím, 

nám umožňuje vo výsledkoch zohľadniť okrem 
racionálnej zložky i zložku emocionálnu. Výsledok 
je komplexnejší a klienti lepšie rozumejú skutočným 
motívom a potrebám analyzovanej cieľovej skupiny. 
Navyše podvedomý výber farieb založený na emóciách 
vyvolaných slovom, výrazom alebo obrázkom je 
objektívnejší ako hodnotenie výkonnosti na bodovej 
škále, kde je silnejší vplyv subjektívnych faktorov, 
vyplývajúcich z racionálnej skúsenosti jedinca (pozitívnej 
aj negatívnej). Hovorím o pozitívnom alebo negatívnom 
ovplyvňovaní hodnotenia vlastným vedomím, 
resp. vedomosťou, teda o akejsi samodeformácii 
objektívneho hodnotenia.

Môžete nám priblížiť výskum, ktorý 
ste realizovali medzi návštevníkmi 
Agrokomplexu 2019?

Išlo o cca 3-minutový rýchly výskum, ktorý vyplnilo 
spolu 300 návštevníkov výstaviska počas 2 dní 
výstavy. Analyzovali sme niekoľko tém, o ktorých 
sa v poľnohospodársko-potravinárskej brandži na 
Slovensku v súčasnosti častejšie hovorí. Jednalo sa 
o 14 atribútov, ktoré považujeme za imidžotvorné a 
dôležité pre hodnotenie výkonnosti v ekonomike, či 
postojoch zo strany vybraných skupín obyvateľov. Tieto 
skupiny boli demograficky rozdelené podľa príslušnosti 
k jednotlivým krajom, v zmysle administratívno-
správneho usporiadania SR, podľa sídla (mesto/vidiek), 
pohlavia, úrovne ukončeného vzdelania, veku, ale aj 

Ing. Marian Hains,
konateľ 
IMH spol. s r.o.

Vydavateľstvo VELDAN a konzultačno-poradenská spoločnosť IMH, v rámci svojich aktivít 
pre poľnohospodársko-potravinársku konferenciu Agroprogress nadviazali úzku spoluprácu 
so spoločnosťou Engage Hill, exkluzívnym partnerom pre marketingové výskumy postojov 
a vnímania pomocou metodiky CWAT (farebno-slovnej asociačnej techniky). O výskume 
realizovanom v auguste tohto roku na pôde výstavy Agrokomplex v Nitre sme sa rozprávali 
s konateľom spoločnosti IMH, Ing. Marianom Hainsom.
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vzťahu k odvetviu. 
Tu sa pristavím, pretože je to dôležitý pohľad 

na vnímanie poľnohospodárstva a jeho atribútov. 
Respondenti boli taktiež rozdelení na skupiny podľa 
vzťahu k poľnohospodárstvu.
- Pracujem v poľnohospodárskej     
 prvovýrobe, 
- pracujem v potravinárskej  
 výrobe, 
- rodinný príslušník pracuje v  
 poľnohospodárstve, 
- pracujem v službách pre   
 poľnohospodársku výrobu, 
- nemám žiadny pracovný   
 vzťah k poľnohospodárstvu  
 (iný). 

Trochu predbehnem 
hodnotenie vybraných 
imidžotvorných prvkov odvetvia, 
ale vo všeobecnosti je dôležité 
konštatovať, že ľudia so 
vzťahom k poľnohospodárstvu a 
potravinárstvu (priamym alebo cez 
rodinného príslušníka) vnímajú 

odvetvie vo všeobecnosti oveľa pozitívnejšie. Avšak pri 
hodnotení konkrétnych odborných atribútov, ktorým 
rozumejú neporovnateľne viac ako laická verejnosť je 
ich pohľad a postoj výrazne kritickejší, negatívnejší. 

Na základe predchádzajúcich skúseností sme pre 
meranie vybrali tieto v odvetví dominujúce témy :

Merané témy (atribúty) Skóre Súvisiace otázky 

Slovenské ovocia a 
zelenina  

7,5 Aký je postoj k priamym produktom poľnohospodárskej výroby, určenej na stôl konzu-
menta, spotrebiteľa, spracovateľa?

Potraviny zo Slovenska 7,2 Aký je postoj k produktom slovenského potravinárskeho priemyslu ideálne produktom aj 
zo slovenských zdrojov, surovín, výsledok práce slovenských pestovateľov a chovateľov, 
ale aj výrobcov? Ako je vnímaná domáca potravina vo všeobecnosti?

Značka kvality SK 6,7 Ochota investovať do nákupu kvalitných slovenských potravín? Ako je vnímaná prezen-
tovaná a deklarovaná domáca kvalita potraviny?

Slovenské potraviny do 
škôl

6,4 Má miesto a chce spotrebiteľ, aby deti konzumovali domáce potraviny alebo tie lacnejšie 
z dovozu? Preferencia domácej potraviny a výchova k spotrebe u mladej generácie?

Agroturizmus 6,3 Aký je postoj k vedľajšej téme, ktorá však je úzko spätá s poľnohospodárstvom aj lokálny-
mi potravinami? Má perspektívu investícia do iných služieb ako výroba surovín pre výrobu 
potravín?

Ekologické poľno-
hospodárstvo

5,8 Aký je postoj k trendom ochrany životného prostredia a eliminácie dopadov nadmerného 
používania pesticídov, vybraných jedov, ale aj trend pestovania zdravých potravín bez 
použitia chémie?

Potraviny z Čiech 5,4 Atribút pre porovnanie vnímania pôvodu potravín a ich akceptácia z dôvodu pôvodu a 
dôvera v potraviny z ČR?

Inovácie v poľno-
hospodárstve

5,4 Aký je postoj a vnímanie odvetvia ako nositeľa inovácií a trendov modernizácie? Aká 
je atraktivita odvetvia pre zamestnanie sa, podnikanie u mladej generácie? Je poľno-
hospodárstvo vôbec dôležitá téma a má do budúcnosti perspektívu, ako zdroj obživy a 
práce pre obyvateľov?

Potraviny zo zahraničia 4,2 Atribút pre porovnanie vnímania pôvodu potravín a ich akceptácia z dôvodu pôvodu, 
dôvera v potraviny zo zahraničia vo všeobecnosti?

Slovenské poľno-
hospodárstvo

4,1 Aký je postoj k odvetviu vo všeobecnosti?

Pracujem v poľno-
hospodárstve

4 Aké je to s uvažovaním o výbere odvetvia, v ktorom hodlám pracovať a ako vnímam 
svoje spoločenské postavenie ako pracovník v poľnohospodárstve?

Národná potravinová 
sebestačnosť

3,6 Aký názor majú jednotlivé segmenty na poľnohospodárstvo ako dôležitý zdroj národnej 
sebestačnosti a bezpečia pre výživu obyvateľstva?

Podpora poľnohospodár-
skej výroby štátom

3,4 Aké je dôležité poľnohospodárstvo pre vedenie štátu a vládu? Ako je vnímaná vážnosť 
odvetvia pre vládu a potreba vlastných potravín, či stratégie budovania potravinovej 
sebestačnosti? 

Potraviny z Poľska 1,4 Atribút pre porovnanie vnímania pôvodu potravín z Poľska a ich akceptácia z dôvodu 
pôvodu, dôvera v potraviny z Poľska vo svetle medializovaných potravinových škandálov? 
Aký je postoj k potravinám z Poľska?

Poradie atribútov uvedené v tejto tabuľke je zhodné s poradím, ako skórovali u respondentov výskumu od najlepšieho skóre 
po to najhoršie (stupnica od 0 – 10 – najvyššie skóre).
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Môžete mám priblížiť kľúčové zistenia tohto 
rýchleho výskumu?

Kľúčovým zistením, ktoré konštatujeme je to, že 
zatiaľ čo slovenské poľnohospodárstvo neprežíva 
momentálne šťastné obdobie z pohľadu vnímania 
a postojov verejnosti k nemu (bez ohľadu na segmenty), 
tak slovenská potravina naopak je téma, ktorá je 
vnímaná vysoko pozitívne, je atraktívna a teší sa 
významnej podpore zo strany všetkých segmentov 
respondentov. Dokonca zo všetkých 14 hodnotených 
atribútov sa na top 4 pozíciách v pozitívnom vnímaní 
a s nadpriemerne vysokým skóre umiestnili atribúty 
s vnímaním prívlastku slovenskej potraviny, ako ukazuje 
obrázok č. 1. Naopak obrázok č. 2 zasa vyjadruje 
pomer odporcov a priaznivcov atribútov s prívlastkom 
slovenského poľnohospodárstva, keď 41 – 46 % 
respondentov je odporcami kľúčových atribútov 
slovenského poľnohospodárstva, ich priaznivcov je 
len okolo 25 %. Tieto 4 kľúčové atribúty hodnotenia 
slovenského poľnohospodárstva skórovali ako 10-ty až 
13-ty atribút v poradí, z celkových štrnástich, so skóre 
od 4,1 do 3,4, čo je dosť podpriemerné hodnotenie. 
Horšie skórovala iba potravina z Poľska (1,4), podľa 
vnímania a postojov respondentov, výskumu.

Na obrázku č. 3 je rozdelenie respondentov 
z pohľadu milovníkov a odporcov poľnohospodárstva 
ako takého, keď 43 % respondentov vníma slovenské 
poľnohospodárstvo negatívne a len 25 % z nich 
pozitívne. To vlastne korešponduje aj s 4 kľúčovými 
atribútmi slovenského poľnohospodárstva.

Skúste vyhodnotiť a okomentovať najskôr 
pohľad respondentov na slovenské potraviny. 

Najlepšie vyjadrí vnímanie slovenských potravín 
respondentmi obrázok č. 4, na ktorom porovnávame 
skóre slovenských potravín z pohľadu prirovnania 
k vnímaniu českých, poľských a zahraničných 
vo všeobecnosti.

Slovenská potravina skóruje vysoko nadpriemerne 
(7,1) a jej vnímanie je vysoko pozitívne. Nadpriemerne 
je vnímaná aj potravina pôvodom z Českej republiky 
(5,2), avšak zahraničné potraviny už skórujú 
podpriemerne (4,3) a aj pomer odporcov voči 
priaznivcom je v neprospech priaznivcov. Potraviny 
pôvodom z Poľska sa zo všetkých 14 atribútov ocitli na 
absolútnom chvoste vnímania, keď so skóre 1,4 bodu 
je tento vnem veľmi negatívny a až 66 % respondentov 
sú odporcami poľských potravín. Je to rozhodne 
dôsledok negatívnej medializácie a káuz o nekvalite 
potravín s poľským pôvodom, ktoré sa objavili 

26,05%

25,28%

25,67%

24,53%

41%

43,68%

45,59%

45,98%

Slovenské poľnohospodárstvo

Národná potravinová sebestačnosť

Pracujem v poľnohospodárstve

Podpora poľnohospodárskej výroby štátom

Poľnohospodárstvo ako celok: milovníci a odporcovia

MilovníciOdporcovia

Obrázok č. 2:  Pomer Odporcov a milovníkov (priaznivcov) 
top 4 atribútov zameraných na vnímanie slovenského 

poľnohospodárstva.

Obrázok č. 4:  Vnímanie a skóre podľa pôvodu potraviny, 
pomer odporcov a priaznivcov potravín podľa pôvodu.

Obrázok č. 3:  Rozdelenie milovníci a odporcovia slovenského 
poľnohospodárstva

Obrázok č. 1:  Skóre vnímania slovenských potravín.

Slovenské 
ovocie 

a zelenina

Potraviny 
zo 

Slovenska

Značka 
kvality SK

Slovenské 
potraviny 

do škôl

Top 4 skóre

7,3

7,1
6,6

6,3

Čo je „Slovenské“ je IN !
jednoznačne sa zhodli respondenti 
prieskumu na Agrokomplexe 2019

25%43%

Milovníci a odporcovia poľnohospodárstva

Takmer polovica respondentov (43%) 
hodnotí poľnohospodárstvo ako 
neatraktívne odvetvie
Iba štvrtina (25%) ho naopak podporuje

Milujeme potraviny zo Slovenska. Na náš 
stôl by sme si ešte dali potraviny z Čiech.
Pôvod potravín najkritickejšie vidia ženy.

7,1

GEORGIA

LICHTENSTEIN

ANDORRA

06

Potraviny podľa pôvodu
Regionálne porovnanie

5,2

1,4

4,3

4,3

4,3 4,3

SK

CZ

Zahraničie

PL
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v médiách v posledných mesiacoch. Zmena takéhoto 
negatívneho imidžu si bude vyžadovať veľké úsilie a 
investície do budovania pozitívneho imidžu a vnemov, 
ale hlavne dôkazy kvality zo strany poľských výrobcov, 
resp. dovozcov potravín z Poľska. V každom prípade 
slovenská potravina a všetko, čo sa s ňou spája, má na 
Slovensku vysoký potenciál kúpyschopnosti a pozitívnej 
akceptácie. Rovnako je to nástroj, pomocou ktorého 
je možné aj pôsobiť na zlepšenie imidžu a vnímania 
aj slovenského poľnohospodárstva, pri správnom 
uchopení kampane a mediálnej podpory zo strany 
rezortných orgánov riadiacich agropotravinársky rezort 
alebo odborných asociácií a združení, zastrešujúcich 
poľnohospodárov a potravinárov. Jednou vetou, 
slovenská potravina je IN a preukazuje to aj jasný 
marketingový trend, ktorý sa dá využiť na naštartovanie 
slovenského potravinárskeho priemyslu alebo na 
podporu výroby lokálnych, originálnych potravín 
s pridanou hodnotou.Pridaná hodnota je vnímaná už 
len v tom, že je pôvodom slovenská alebo slovenská 
s prívlastkom regiónu. 

Z pohľadu vnímania slovenských a zahraničných 
potravín je zaujímavý aj postoj respondentov podľa 
pohlavia. Zatiaľ čo české a zahraničné potraviny vo 
všeobecnosti majú skóre vnemu u žien aj mužov takmer 
rovnaké, tak k slovenským aj poľským potravinám sú 
výrazne zhovievavejší muži ako ženy. Tie sú zrejme 
oveľa náročnejšie alebo senzitívnejšie na to, čo doma 
máme a čo konzumujeme. Toto porovnanie vnímania 
ukazuje obrázok č. 5.

No ak by sme chceli zistiť, ako je to s vnímaním 
slovenských potravín v jednotlivých segmentoch 
respondentov, tak nasledujúci obrázok č. 6 nám 
poskytuje celkom komplexnú odpoveď. Najväčšími 
podporovateľmi slovenských potravín sú jednoznačne 
obyvatelia Banskobystrického kraja (skóre 10), 
respondenti, ktorých rodinní príslušníci pracujú 
v poľnohospodárstve a veková skupina päťdesiatnikov. 
Na mapke vidíme aj to, že s výnimkou Žilinského kraja 
je angažovanosť v prospech slovenských potravín 
vysoko nadpriemerná a pozitívna. Zaujímavosťou 
zo Žilinského kraja nie je len tá skutočnosť, že 
slovenská potravina skóruje podpriemerne (4,3), ale 
rovnako v tomto kraji skóruje aj poľská potravina 
(4,3). Keď poľská potravina v ostatných krajoch iba 
v Trenčianskom prekročila skóre cez hodnotu 2, 
na 2,6. Zdá sa, že skúsenosť obyvateľov Žilinského 
kraja s potravinami z Poľska je výrazne odlišná vďaka 
roky trvajúcej intenzívnej nákupnej turistike do Poľska. 
Nepochybne to je dôkaz, že aj potraviny z Poľska 

majú svoju kvalitu a jej vnímanie na základe osobnej 
skúsenosti tak ľahko nezničí ani negatíve spravodajstvo 
a mediálne kauzy, ktoré výrazne ovplyvnili zbytok 
obyvateľov Slovenska, ktorí tak intenzívne v Poľsku 
nenakupujú, a potraviny už vôbec nie.

Aby sme zistenia ohľadom vnímania slovenských 
potravín ešte trošku viac rozanalyzovali, chcem 
uviesť ešte jedno zaujímavé zistenie z výskumu. 
Slovenské potraviny v školách by najradšej videli 
občania Košického, Trnavského, štyridsiatnici a logicky 
pracovníci potravinárskeho priemyslu. Zaujímavé je 
to, že v tomto atribúte najnižšie skórujú obyvatelia 
Banskobystrického kraja (len 5,4), hoci ich vnímanie 
slovenského pôvodu potravín je bezkonkurenčne 
najvyššie.

Uvádzate, že potravina s prívlastkom slovenská 
skóruje vo vnímaní respondentov neporovnateľne lepšie 
ako slovenské poľnohospodárstvo. Ktoré parametre 
(atribúty) slovenského poľnohospodárstva by ste 
zo zrealizovaného výskumu dali do väčšej pozornosti 
čitateľom?

Výsledky výskumu plánujeme rozpitvať oveľa 
podrobnejšie, ako nám dovoľuje priestor v tomto 
rozhovore, avšak do pozornosti čitateľov by 
som dal napríklad vnímanie inovácií v sektore 
poľnohospodárstva. Vieme, že inovácie a zavádzanie 
inovatívnych technológií sú kľúčové pre zvyšovanie 
efektívnosti výroby, pre pokrok, ale aj atraktivitu 
rezortu pre záujemcov o budúce zamestnanie, pre 
aplikáciu vedy a výskumu, pre vzdelávanie ľudí 
pracujúcich v rezorte. Pokrok sa zastaviť nedá a tu 

45%

33%

26%

POTRAVINY ZO SLOVENSKA

POTRAVINY Z ČIECH

POTRAVINY ZO ZAHRANIČIA

8%

POTRAVINY Z POĽSKA

POTRAVINY ZO SLOVENSKA

POTRAVINY Z ČIECH

POTRAVINY ZO ZAHRANIČIA

POTRAVINY Z POĽSKA

54%

32%

27%

15%

Milovníci a odporcovia potravín podľa krajiny pôvodu

17%

29%

34%

71%

17%

30%

40%

60%

Odporcovia Milovníci

Obrázok č. 5:  Vnímanie pôvodu potravín podľa pohlavia.

Potraviny zo Slovenska

Typickí podporovatelia:

• Vek 50 – 59 rokov

• V poľnohospodárstve pracujú rodinní príslušníci

• Banskobystrický kraj
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ATRAKTIVITA, DÔLEŽITOSŤ  A ANGAŽOVANOSŤ

Nízka              Stredná             Vysoká
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7
6,6

8,1

6,8

6,9

8,2

4,3

Obrázok č. 6:  Vnímanie potravín zo Slovenska podľa 
segmentov

Obrázok č. 7:  Vnímanie umiestnenia potravín zo Slovenska 
do škôl podľa segmentov

V školách chceme slovenské potraviny.
Zhodli sa respondenti zo všetkých krajov.

Slovenské potraviny do škôl
Typickí podporovatelia:
• Vek 40 – 49 rokov
• Pracovníci v potravinárstve
• Košický a Trnavský kraj
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sme dospeli k zaujímavému zisteniu, ako sú inovácie 
v poľnohospodárstve vnímané. Z celkového pohľadu 
je to atribút hodnotený mierne nadpriemerne, keď 
celkové skóre je 5,4 a aj rozdiel medzi najvyššou a 
najnižšou hodnotou je len 5,67. Milovníkov je vyše 
37 % a odporcov necelých 32 %, teda v zásade 
rovnovážne, mierne pozitívne hodnotenie.

Keď sa však pozrieme na vnímanie inovácií z 
pohľadu jednotlivých segmentov, tak zistíme, že 
podľa vekovej štruktúry vnímajú výrazne pozitívnejšie 
inovácie najmladšia generácia a najstaršia generácia. 
Práve stredná generácia respondentov, osoby v 
najproduktívnejšom veku nemajú pozitívne vnímanie 
inovácií v poľnohospodárstve (obrázok č. 6). Avšak 
oveľa výstižnejšie vyjadruje toto vnímanie pomer 
milovníkov a odporcov inovácií v poľnohospodárstve, 
ktorý vidíte na obrázku č. 7.

V segmente štyridsiatnikov, teda najproduktívnejšej 
skupiny ľudí, je vnímanie inovácií v poľnohospodárstve 
dokonca negatívne. Starší ľudia naopak vnímajú 
inovácie najlepšie. Je to možno spôsobené aj istým 
rešpektom starších ľudí k novinkám a inováciám vo 
všeobecnosti, preto aj vnímanie je výrazne pozitívnejšie. 

Zatiaľ čo generácie, tridsiatnikov a štyridsiatnikov, ktorí 
sú v dennom živote priamo s inováciami konfrontovaní 

vo všetkých životných situáciách hodnotia slovenské 
poľnohospodárstvo ako skôr neinovatívne odvetvie. Je 
dôležité túto oblasť oveľa viac odsledovať a analyzovať, 
pretože zaostávanie v inováciách v súčasnej dobe, 
kedy práve informačné technológie a informačná 
revolúcia, rýchlo napredujúca Industry 4.0 prudko 
menia súčasný svet a výrobný systém, môže znamenať 
nedostižné zaostávanie za vyspelým svetom, nie len 
v poľnohospodárskej prvovýrobe. Zjavne v pohľade 
generácií na inovácie rezonuje konfrontácia so zažitým 
vnímaním poľnohospodárstva ako oblasťou s obťažnou 
prácou. 

Na ktoré skutočnosti a zistenia z výskumu 
ohľadom slovenského poľnohospodárstva by 
ste radi čitateľov upozornili?

Viac určite zaznie v prednáške na konferencii 
Agroprogress v Trnave a podrobnejší výstup plánujeme 
aj v špeciálnej brožúrke z výskumu, ak bude o 
túto problematiku záujem. Chceme ponúknuť aj 
doplnenie zistení o ďalšie imidžotvorné atribúty a ich 
hodnotenie. Z nášho pohľadu je imidž slovenského 
poľnohospodárstva nezaslúžene horšie vnímaný, ako 
si zaslúži a mal by byť. Podpísali sa na tom rôzne 
kauzy a negatívna publicita, vnímanie veľkých dotácií, 
ktoré subjekty v poľnohospodárstve poberajú na 
zachovanie konkurencieschopnej výroby potravín, či 
komodít, a mnoho iných a veľmi často skreslených 
informácií, dezinformácií a mediálnych výstupov, ale aj 
nekalá činnosť niektorých jednotlivcov z rezortu. Žiaľ 
obyvatelia, verejnosť má tendenciu zovšeobecňovať, 
zjednodušovať a všetkých posudzovať podľa jedného 
kritéria. Žiaľ v dnešnej dobe sa dobré správy veľmi 
nenosia a nie sú garanciou sledovanosti médií. Preto 
je mimoriadne dôležité merať imidž, vyhodnocovať 
vnímanie a robiť opatrenia na budovanie pozitívneho 
vnímania rezortu a subjektov v ňom. V opačnom 
prípade bude celý rezort poľnohospodárstva postupne 
odsúdený na zánik a nebude záujem v ňom pracovať 
ani podnikať. Myslím si, že to je úlohou ako najvyššieho 
štátneho rezortného orgánu, tak aj záujmových 
odborných komôr a asociácií, ale aj silných subjektov, 
či už dodávateľov do rezortu alebo aj prvovýrobcov, 
spracovateľov a odberateľov. Táto vôľa, teda budovať 
pozitívny imidž, ktorý v konečnom dôsledku pomáha 
aj proexportnej a odbytovej politike subjektov, tu však 
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31,88%
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26,83%

24,32%
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30 - 39 rokov

40 - 49 rokov

50 - 59 rokov

60 a viac rokov

Inovácie v poľnohospodárstve podľa veku

MilovníciOdporcovia

Obrázok č. 9: Pomer odporcov a milovníkov inovácii v 
poľnohospodárstve podľa vekových skupín

Až 43% respondentov starších ako 
60 rokov víta inovácie

Skóre

6,0

Skóre

6,3

60 + rokov

50 – 59 
rokov 16 – 29 

rokov

Inovácie v poľnohospodárstve podľa veku

Skóre

5,7
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4,5

30 – 39 
rokov

40 – 49 
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Obrázok č. 8: Skórovanie inovácii z pohľadu vekových skupín 
respondentov

Graf č. 1: Vnímanie inovácii v poľnohospodárstve celkovo.

Inovácie v poľnohospodárstve vítajú všetci.
Najmä seniornejšia generácia, ktorá má 
prácu na poli spätú s ťažkým životom.
Naopak väčšiu mieru inovácií a inovačnú 
dynamiku očakávajú v odvetví najmä ľudia 
v produktívnom veku.
Tí ju zrovnávajú s rozvíjajúcimi sa 
ostatnými segmentmi pracovného života.
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zatiaľ úplne absentuje. Cielené budovanie pozitívneho 
imidžu nepodporuje nikto v rezorte a z mimorezortných 
subjektov nemá nikto dôvod také niečo financovať. 
Preto môžeme len slepo závidieť, ako je vnímaný 
malý farmár a rodinná farma napríklad v Rakúsku... 
Som presvedčený, že naši farmári, veľkí aj malí, nie sú 
o nič hlúpejší ani horší. Treba im pomôcť presadiť sa a 
bez dobrého mena sa nepresadia ani doma, nie ešte 
v zahraničí.

No a tu som tak nejako plynule prešiel k 
zhodnoteniu vnímania atribútu Podpora slovenského 
poľnohospodárstva štátom. S celkovým skóre 3,4 zo 
všetkých respondentov sa umiestnil na 13-tom mieste 
zo 14-tich. Horšie skórovala už len potravina z Poľska 
(1,4), ako som uviedol už skôr. Ako je vnímaná podpora 
poľnohospodárskej výroby štátom výstižne vyjadruje 
nasledujúci obrázok č. 10.

V celom grafe sa ani nemôžeme odvolať na 
podporovateľov alebo milovníkov, nakoľko 
neexistujú. Z podpriemerného vnímania so skóre 
4,3 sa k priemernému vnímaniu približujú iba 
obyvatelia Košického a Žilinského kraja, nasledovaní 
Bratislavčanmi. Typickými odporcami sú najmladšia 
generácia do 30 rokov a päťdesiatnici. Zaujímavé je, že 
k najväčším odporcom patria práve tí, ktorí do podpory 
štátom najviac vidia, a to sú pracovníci v prvovýrobe a 
ostatných službách pre poľnohospodárstvo. Sú to tí, 
u ktorých sa dá očakávať, že majú najväčší prehľad o 
tom, akú podporu by malo a mohlo poľnohospodárstvo 
zo strany štátu dostávať. Tu sa dotýkame aj môjho 
vyjadrenia uvedeného na riadkoch v texte vyššie. 
Zaujímavé aj aj zistenie vnímania v segmentoch 
respondentov podľa vzťahu k poľnohospodárstvu. 
Toto vnímanie je priam alarmujúce. Najhoršie vnímajú 
podporu štátu tí, ktorí sú na rezortnom dianí priamo 
zainteresovaní, teda pracujúci v prvovýrobe, viď obrázok 
č. 11. Až 53 % z nich sú odporcovia a z pracovníkov 
potravinárstva je odporcov 50 %. Musíme 
predpokladať, že toto sú dve skupiny zainteresovaných, 
ktorí majú najväčší prehľad o dianí v rezorte a bytostne 

sa na živote a práci v rezorte podieľajú, žijú v rezortnom 
dianí. Ich vedomosť a vnem je kľúčový. Ak tieto dve 

skupiny nevnímajú a deklarujú, že podpora štátu je 
nedostatočná, nie je dobrá alebo priamo zlá, tak štát 
nepočúva hlas svojich najpovolanejších občanov z 
rezortu. Zdá sa, že rezort samotný sa dostáva (dostal) 
na okraj záujmu štátu. S touto otázkou súvisí aj 
následný atribút (parameter), na ktorý chcem ešte 
v tomto rozhovore poukázať. Je to atribút, ako plní 
prostredníctvom rezortu pôdohospodárstva štát jednu 
zo svojich dôležitých funkcií a povinností voči svojim 
občanom, a tou je národná potravinová sebestačnosť. 
Pozrime sa na 12 a 13.

Národná potravinová sebestačnosť je vnímaná 
podobne ako podpora poľnohospodárskej výroby 

Obrázok č. 10:  Podpora poľnohospodárskej výroby štátom 
podľa vybraných segmentov
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Podľa vzťahu k poľnohospodárstvu

Obrázok č. 11:  Vnímanie podpory poľnohospodárskej výroby 
štátom podľa vzťahu k poľnohospodárstvu
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Obrázok č. 12:  Vnímanie národnej potravinovej 
sebestačnosti podľa vybraných segmentov
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Obrázok č. 13:  Vnímanie národnej potravinovej 
sebestačnosti podľa vzťahu k poľnohospodárstvu

Najnižšie skórovali všetky atribúty viažuce 
sa na celkové vnímanie slovenského 
poľnohospodárstva a jeho podpory štátom.
Vykazujú komunikačne najväčší deficit u 
všetkých cieľových skupín a segmentov.
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štátom celkovo negatívne, no najviac občanmi 
Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja, štyridsiatnikmi 
a opäť pracovníkmi poľnohospodárskej prvovýroby a 
aj ich rodinnými príslušníkmi. Jedná sa opäť o segment 
respondentov s najvyššou vedomosťou a prehľadom 
o dianí v rezorte a segment v najproduktívnejšom veku. 
Názor a vedomosť týchto segmentov by nemali ostať 
nepovšimnuté a mali by sa o tieto zistenia kompetentné 
inštitúcie zaujímať, hľadať riešenia a východiská, ako 
imidž zlepšiť a navrátiť pozitívne vnímanie aj hodnotenie 
celého rezortu nie len jeho príslušníkmi, ale všetkými 
občanmi Slovenska.

Sú v zisteniach z vnímania týchto vybraných 
atribútov aj pozitívne hodnotenia?

Rozhodne áno, veď pozitívnymi hodnoteniami 
sme vlastne celý tento rozhovor začali. Hodnotenie 
slovenských potravín je vysoko pozitívne a dá sa na 
tom významne stavať pozitívny imidž slovenského aj 
poľnohospodára aj potravinára. Len to treba uchopiť 
ako tému a spraviť z toho tému pre médiá, vytvoriť 
príbehy a posadiť ich do prirodzeného prostredia 
občanov, do ich životov, budovať sympatiu k tvorcom 
týchto hodnôt, farmárom aj výrobcom potravín. 
Pokiaľ ich budeme kriminalizovať a označovať za tých, 
ktorí len čerpajú eurofondy a podvádzajú, tak bude 
rezort upadať. A s rezortom aj všetky subjekty v ňom 
pôsobiace. Počnúc rezortným školstvom, o ktoré sa 
bude nezáujem zo strany študentov a odborníkov len 
prehlbovať.

Tak ale aby sme skončili pozitívne. Je tu ešte jedna 
pozitívna téma, z týchto 14 vybraných atribútov, 
ktorá je vnímaná nadpriemerne celkovo. A tou je 
agroturizmus, ktorý skóruje na úrovni 6,3.

Najpozitívnejšie agroturizmus vnímajú päťdesiatnici, 
pracovníci poľnohospodárskej prvovýroby a občania 
Žilinského kraja. Je to celkom logické, nakoľko kraje 
ako Orava, Kysuce boli tradične poľnohospodárske, 
avšak s horským a podhorským charakterom 
poľnohospodárskej výroby, ktoré priam nabádajú 
k spojeniu s turizmom. 

V tomto atribúte pozitívne skóruje aj vnímanie 
u segmentu respondentov, ktorí nemajú žiadny vzťah 
k poľnohospodárstvu. Až 48 % z nich (teda len o 1 % 
menej ako príslušníci prvovýroby) vnímajú agroturizmus 
pozitívne.

Takže to je taktiež jedna z tém, na ktorej sa dá 
budovať pozitívny imidž poľnohospodárstva. Toto 
je aj nám dobre známy a obdivovaný alpský model, 
fungujúci v Rakúsku, Švajčiarsku, severnom Taliansku. 
V týchto krajinách je to síce historicky dané a má to 
veľkú tradíciu. Avšak budovanie pozitívneho imidžu je 
beh na dlhú trať a nikdy sa nekončiaci projekt. Čo je 
najdôležitejšie dnes, že máme najvyšší čas začať. Teda 
ak má byť slovenské poľnohospodárstvo o pár rokov 
opäť rešpektovaný a ziskový rezort.

Za rozhovor poďakovala
Marianna Cabalová

Obrázok č. 14:  Vnímanie agroturizmu podľa vybraných 
segmentov

Agroturizmus je dnes nielen výzva, 
ale aj smer rozvoja a zviditeľnenia 
poľnohospodárstva a najmä „slovenských 
produktov“

Agroturizmus
Typickí podporovatelia:
• Vek 50 – 59 rokov
• Pracovníci v prvovýrobe
• Žilinský kraj
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