
 

 
Grant Tesco 2016  

„Podpora farmárov a drobných výrobcov 
potravín“ 

 
 

Nadácia Tesco vyhlásila pod záštitou Ministerky pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriely Matečnej  

3. ročník grantovej schémy zameranej na  
podporu farmárov a drobných výrobcov potravín 

 
 
Cieľ:    
Podporiť farmárov a malých výrobcov potravín prostredníctvom vzdelávacích aktivít v oblasti 
vyššieho stupňa spracovania vlastnej produkcie,  inovácií, bezpečnosti a kvality produktov. Pomôcť 
vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve a výrobe potravín, rozšíriť 
zamestnanosť a podporiť  slovenský  vidiek . Inšpirovať vývoj inovatívnych, unikátnych produktov 
s vysokou pridanou hodnotou pri produkcii farmárskych a regionálne špecifických potravín ako aj ich 
marketingovo-obchodnú stratégiu. 
 
Cieľová skupina   

Farmári, drobní výrobcovia potravín 

Projekt bude realizovaný v štyroch etapách :  
 

I. etapa  /26.9. -14.10.2016/ 
Úvodné informačné jednodňové semináre, ktorých cieľom bude poskytnúť východiskové 
informácie o význame a možnostiach inovácií pre kvalitu a bezpečnosť farmárskych potravín.  
 
Obsahový námet jednodňových informačných seminárov:  
► Význam vyššieho stupňa spracovania a inovácií pre ekonomiku farmy 
► Nové procesy a postupy využiteľné pri inovácii farmárskej výroby potravín 
► Správna hygienická a výrobná prax pri farmárskej produkcii potravín 
► Smery výrobkových a výrobných inovácií v oblasti spracovania  
     základných a netradičných rastlinných a živočíšnych produktov na farme 
► Podpora pre inovácie 
► Inovácie v oblasti marketingu farmárskych produktov 
 

II. etapa  /17.10. – 18.11.2016/ 
Odborné trojdňové kurzy zamerané na zvládnutie inovačných postupov, spracovanie 
inovačného projektu, jeho hodnotenie a postup realizácie, získanie informácií o možnostiach, 
nových procesov a postupov umožňujúcich vyrobiť originálne produkty prípadne zvýšiť 
kvalitu vlastných produktov.  



Odborné kurzy budú zamerané na potravinárske komodity :  
Mlieko, mliečne produkty 
Mäso, ostatné živočíšne produkty 
Ovocie, zelenina, hrozno 
Strukoviny, cereálie, olejniny a iné rastlinné suroviny 

 
Obsahový námet odborných trojdňových kurzov:  
► Význam vyššieho stupňa spracovania pre ekonomiku farmy 
► Potreba a význam inovácií pre farmársku produkciu a malých výrobcov 
► Správna hygienická a výrobná prax pri farmárskej produkcii potravín 
► Metodika výrobnej a výrobkovej inovácie v podmienkach farmy a MSP 
► Nové procesy a postupy využiteľné pri inovácii farmárskej výroby potravín 
► Tvorba a hodnotenie inovačného projektu 
► Materiálové, energetické a ekonomické bilancie 
► Smery výrobkových a výrobných inovácií v oblasti spracovania mlieka 
► Smery výrobkových a výrobných inovácií v oblasti spracovania mäsa 
► Smery výrobkových a výrobných inovácií v oblasti spracovania ovocia,  
     zeleniny, hrozna 
► Smery výrobkových a výrobných inovácií v oblasti spracovania cereálií,  
     strukovín, obilnín a iných rastlinných surovín 
► Podpora pre inovácie príprava žiadostí 
► Inovácie v oblasti marketingu farmárskych produktov ako na to. 
 

III. etapa /17.10. – 18.11.2016/ 
Praktické ukážky a tréning na moderných zariadeniach a procesoch pri spracovaní vlastných 
vzoriek primárnych surovín, príprava vlastných nových produktov, marketingových 
a overovacích vzoriek. Tréning bude určený pre účastníkov odborných kurzov s vlastnou 
predstavou. Ráta sa s ôsmymi tréningovými dňami vždy po dva na jednu oblasť. Súčasťou 
bude mikrobiologická a  analytická kontrola vzoriek, spracovanie výrobnej a výrobkovej 
dokumentácie prípadne návrh vlastného inovačného projektu. 
 

IV. etapa / začiatok decembra 2016/ 
Záverečná konferencia spojená s prezentáciou vzoriek nových produktov pripravených počas 
tréningu účastníkov. Súčasťou konferencie bude tlačová beseda o význame a možnostiach 
inovácií pri farmárskej výrobe potravín. 
 
Harmonogram seminárov a kurzov a miesta ich konania budú spolu s prihláškou spresnené na 
webovej stránke NPPC (www.nppc.sk) resp. www.vup.sk.  

 
 

Realizáciu Grantu zabezpečuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum –  
Výskumný ústav potravinársky Bratislava v spolupráci s n.o. Ekotrend Slovakia Levoča 
 
Kontakt a bližšie informácie: 
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. garant  silhar@vup.sk         0914/322094 
Katarína Noskovičová projektový manažér noskovicova@vup.sk        033/6472973 
Zuzana Homolová EKOTREND SLOVAKIA   ecotrend@ecotrend.sk      0905/580141 
 
Náklady spojené s účasťou na seminároch a kurzoch - strava a občerstvenie budú hradené 
z prostriedkov Nadácie Tesco.  
Účastníci si hradia iba dopravu na miesto konania . 
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