


Občianske združenie Druživa 

Vznik:   2015

Cieľ:     Viesť človeka k zodpovednému jednaniu 

k ostatným ľuďom, k zvieratám a 

k prírode, prispievať k zdravému 

životnému štýlu, k trvale udržateľnému a 

sebestačnému životu.



Gazdovstvo Druživa 

• workshopy, tábory, reg. rozvoj



Komunitná záhrada

• prvá komunitná záhrada 

v meste Rožňava
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Založenie 

Pracovnej skupiny pre sociálne 

poľnohospodárstvo na Slovensku

Iniciátori vzniku: 

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA 
UNIVERZITA V NITRE

Fakulta agrobiológie a potravinových 

zdrojov
Katedra udržateľného 

poľnohospodárstva a herbológie

Občianske združenie

Druživa

Zastrešuje: 

+



• druhá najväčšia poľnohospodárska 

samospráva na Slovensku

• 27 členských organizácií a 900 

individuálnych členov

• úspešne meníme legislatívu, riešime 

problémy a hľadáme spôsoby ako 

zlepšiť situáciu malých poľnohosp.



Pracovná skupina 

pre SP na Slovensku

SVATOBOR

Regionálne centrum 

sociálnej ekonomiky 

Banská Bystrica

Členmi sú zástupcovia:

• 3 univerzít

• verejnej správy

• mimovládneho sektora

• realizátorov SP v praxi



Socient SPAs Interreg Europe
Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach

• Návšteva na Gemeri 

• Pracovné raňajky

• Návšteva v Laponsku

• Príprava akčného 

plánu pre Gemer



NEDOSTATOČNÉ 

PODMIENKY PRE 

ROZVOJ MALÝCH 

FARIEM

PREKÁŽKY

OHROZENIA

ABSENCIA PRIESTORU 

PRE ZDIEĽANIE 

SKÚSENOSTÍ A 

SIEŤOVANIE

ROZDIELI V 

OČAKÁVANIACH 

DONOROV A 

REALIZÁTOROV

NEVYHOVUJÚCE 

MEDZISEKTOROVÉ 

VZŤAHY A VZÁJOMNÉ 

OČAKÁVANIA

NÍZKA ZNALOSŤ 

A KAPACITA 

PRE MERANIE 

DOPADOV

OBMEDZENÉ ZDROJE 

PRE DLHODOBÉ A 

INŠTITUCIONALIZOVANÉ 

FINANCOVANIE

TAKMER 

NEZNÁMY 

POJEM

NEDOSTATOK 

INFORMÁCIÍ A 

VZDELÁVANIA

NIŽŠIA OCHOTA 

POĽNOHOSPODÁROV 

PRIJAŤ KLIENTOV

OJEDINELÁ 

REALIZÁCIA



ZÁUJEM ZO STRANY 

MPSVR SR

POTENCIÁL
PRÍLEŽITOSTI

ZÁKON O 

SOCIÁLNEJ 

EKONOMIKE

ZÁUJEM ZO STRANY 

POSKYTOVATEĽOV 

SOC. SLUŽIEB

KVALITNE 

ZLOŽENÁ 

PRACOVNÁ 

SKUPINA

ZÁKON O VEREJNOM 

OBSTARÁVANÍ

POĽNOHOSPODÁRSKA 

A VIDIECKA KRAJINA

PRIBÚDAJÚCE 

AKTIVITY



Potreba prijatia opatrení v SR

• Zlepšiť podmienky pre prevádzku malých fariem.

• Zabezpečiť informačno-poradenský servis.

• Podpora začlenenia sociálneho poľnohospodárstva do výskumných 

programov a odbornej prípravy.

• Začlenenie sociálneho poľnohospodárstva do stratégie 

udržateľného rozvoja občianskej spoločnosti.

• Rozšírenie pomoci pre začatie podnikania v oblasti sociálneho 

poľnohospodárstva v podobe podpôr a podpory subjektov činných v 

sociálnom poľnohospodárstve napr. uprednostňovaním pri 

verejných zákazkách.



Príklady dobrej praxe

Sociálny podnik  Agro – Lesný ekosystém
Banskobystrický samosprávny kraj

Rovňany – Okres Poltár

• Integračný sociálny podnik

• Rozvoj školy

• Duálne vzdelávanie

• Inklúzia zdravotne 

znevýhodnených

• Ekologické poľnohospodárstvo a 

lesníctvo

• Včelárstvo



Príklady dobrej praxe

Sociálny podnik  Agro – Lesný ekosystém
Banskobystrický samosprávny kraj

Rovňany – Okres Poltár

• Ponuka nezávadných produktov 

pre školské zariadenia a jedálne v 

rámci BBSK

• Možnosť školských zariadení na 

edukáciu ohľadom agro lesných 

ekosystémov a včelárstva

• Priestor na návštevy rodín s deťmi

• Agrokruh

• Odborní garanti



Príklady dobrej praxe

Komunita Ľudovítov

Palárikovo - Ľudovítov

Resocializačný program na 

podporu soc. začlenenia 

dieťaťa alebo plnoletej fyzickej 

osoby závislých od alkoholu, 

drog alebo nelátkových 

závislostí pobytovou formou.

Chov hydiny, ošípaných, kôz, hovädzieho dobytka 

a koní. Priľahlé záhrady zabezpečujú zeleninu pre 

prevádzku kuchyne.



Príklady dobrej praxe

Oáza - nádej pre nový život, n.o.
Bernátovce

Pomáha ľuďom v krajnej 

životnej situácii, ľuďom v 

núdzi a bez domova.



Príklady dobrej praxe

Občianske združenie Svatobor

V okrese Vranov nad Topľou 

sa snaží napĺňať víziu 

potravinovej a energetickej 

sebestačnosti rómskych 

komunít.



Ďakujem 

za pozornosť

Miloslav Kováč
Občianske združenie Druživa

Betliarska 2

048 01 Rožňava

milo@druziva.sk http://www.druziva.sk


