
 

 

 

Vzdelávací Modul 2 
Záhradníctvo 
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EQF Definícia 

Vedomosti 

• Pochopenie toho, čo 

záhradníctvo 

znamená a 

spoznanie rôznych 

komponentov 

zahrnutých do 

záhradníckej výroby, 

ekonomických 

aspektov a 

záhradníckych 

dodávateľských 

reťazcov. 

Zručnosti 

• Identifikácia 

pracovných 

príleţitostí v 

záhradníctve a 

rôznych príleţitostí 

na začatie 

podnikania v 

záhradníctve. 

Kompetencie 

• Pochopenie toho, ţe 

záhradníctvo nie je 

len o ovocí a 

zelenine, ale zahŕňa 

mnoho ďalších 

dôleţitých aspektov. 



Čo je záhradníctvo? (1) 
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Americká spoločnosť pre záhradnícku vedu definuje záhradníctvo takto: 

„Záhradníctvo je veda a umenie v oblasti výroby, zlepšovania, marketingu a 

používania ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných rastlín. Od botaniky a iných 

prírodných vied sa líši tým, že záhradníctvo zahŕňa vedu aj estetiku.“1 
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Záhradníctvo je dôleţitým hospodárskym odvetvím, ktoré pomáha ţiviť svet. 

 

V roku 2017 záhradnícke podniky vytvorili: 

• 1,094 miliardy ton zeleniny; 

• 865,6 milióna ton ovocia; 

• 887,3 milióna ton koreňov a hľúz 

 

Podniky sa líšia výrobkami, ktoré vyrábajú. Rozsah siaha od veľmi malých fariem, ktoré ţivia hlavne farmárov 

a ich rodiny, aţ po veľké podnikateľské subjekty, ktoré prevádzkujú moderné skleníky alebo obrovské sady. 

Čo je záhradníctvo? (2) 
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Záhradníctvo sa netýka iba húb, kvetov, ovocia, zeleniny alebo éterických olejov. 

 

Záhradníctvo znamená aj parky, verejné záhrady, športoviská, trávniky, stromy, zeleninu a kvety v mestách, 

produkčné záhrady a okrasné záhrady. 

 

Takéto zariadenia majú pre ľudstvo estetické, sociologické a psychologické výhody.3 

 

Inými slovami: Záhradníctvo robí zo sveta lepšie miesto. 

Čo je záhradníctvo? (3) 
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Zahradníctvo znamená ešte viac: 

• šľachtenie rastlín s cieľom vytvoriť nové alebo vylepšiť 

existujúce odrody; 

 

• produkcia v škôlke a tkanivová kultúra na mnoţenie 

umoţňujú vytvoriť nespočetné mnoţstvo rastlín z 

jednej alebo dokonca z malej časti rastlín. 3 

In-vitro culture  
Zdroj: FA Geisenheim, Martin Bahman. Use under GNU Free 

Documentation Licence  

Čo je záhradníctvo? (4) 
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Skleník  
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/103_2934.JPG, Licence: Pd-self 

Čo je záhradníctvo? (5) 

• Záhradníctvo vyuţíva inteligentné technológie na kontrolu škodcov, aby sa zníţilo pouţívanie pesticídov, 

čím ssa zároveň chráni spotrebiteľ a ţivotné prostredie. 

 

• Inovačná skleníková produkcia vyuţíva moderné spôsoby výroby, napr. výrobné systémy ako aeroponika. 3 
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A ešte viac: 

• Aquaponika umoţňuje kombinovať produkciu 

čerstvých rýb a zeleniny, napr. tilapia a produkcia 

paradajok.4 

 

Tieto metódy mnoţenia a výroby majú veľmi málo 

spoločného s tým, čo poznáme ako „záhradníctvo“. 

Mnohokrát ide špičkové technológie a zahŕňajú 

laboratóriá a špecifické technické vybavenie a 

vedomosti. 

Čo je záhradníctvo? (6) 

Source: Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)  
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Zarábanie peňazí (1) 

Objem vyváţaného a dováţaného ovocia a zeleniny do celého sveta 

sa pohybuje okolo 180 miliárd dolárov. 

 

Jedným z odhadov je, ţe 93% ovocia a zeleniny sa spracuje a 

konzumuje tam, kde sa vyrobí. 

 

Celosvetový objem vývozu kvetov (čerstvých alebo sušených), ţivých 

rastlín, listov, cibúľ, hľúz a koreňov predstavuje sumu vo výške 17,2 

miliárd USD 3 

Zdroj: http://www.hd.org 
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Záhradnícke odvetvia vytvárajú bohatstvo pre výrobcov, dodávateľov, miestne komunity a krajiny. 

V mnohých krajinách záhradnícka výroba definuje celé regióny, ktoré sú medzinárodne známe 

kvalitou a hodnotou výrobkov. Príklady: 

• Údolie Salinas v Kalifornii v USA vo výrobe zeleniny; 

• Nový Zéland pre kivi; 

• Bordeaux, Francúzsko, pre vína. 

V niektorých krajinách má produkcia bohatstva záhradníckymi činnosťami veľký vplyv na hrubý 

domáci príjem krajiny. Napríklad v Španielsku, kde sa ročne vyváţa okolo 10 miliónov ton ovocia 

a zeleniny, v celkovej hodnote pribliţne 8 miliárd EUR 3 

Zarábanie peňazí (2) 
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Záhradníctvo sa praktizuje na celej planéte všade, kde to klimatické a 

infraštrukturálne podmienky umoţňujú 3 

a 

praktizovali ho ľudia uţ pred 

viac ako 10 000 rokmi.5  

Svet (1)   
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Svet (2)   

Fruit  Vegetables  

Source: International Society for Horticultural Science (2012) 

TOTAL PRODUCTION OF WORLD FRUIT AND VEGETABLES IS CALCULATED 

AT OVER 2.4 BILLION TONNES (2009). 
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Zdroj: International Society for Horticultural Science (2012) 

Svet (3)   

Čína 

India 

Nigéria 

Indonésia 

Ruská Federácia 

Turecko 

Thajsko 

USA 

Brazília 

Uvedené krajiny produkujú 51% svetovej produkcie ovocia a 65% svetovej produkcie zeleniny.   

Ovocie Zelenina Spolu Produkcia v mil. ton(2009)               



14 

Moderná produkcia kvetov, listov, cibúľ a 

ţivých rastlín sa sústreďuje v niekoľkých 

krajinách, napríklad v Holandsku, Kolumbii 

alebo Ekvádore. 

 

Väčšina spotrebiteľov týchto výrobkov sa 

nachádza v Nemecku, Spojenom kráľovstve, 

USA, Holandsku alebo Francúzsku3  

Celkový svetový vývoz listov, vetiev, rezaných kvetov, rastlín, 

ţivých odrezkov a listov, cibúľ, hľúz a hľúz podľa krajín v roku 

2009.  
Zdroj: International Society for Horticultural Science (2012) 

Svet (4)   
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Plants, live cuttings & slips  
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Dodávateľský reťazec (1) 

Dodávateľský reťazec pre ovocie ako príklad dodávateľských reťazcov v záhradníctve: 

škôlky zberači pestovatelia balenie a 

spracovanie 

preprava sklady distribúcia zákazník predaj odpady 

Produkcia a zber Predaj a distribúcia Spotreba 

Spotreba 

• Skladovacie, baliace, prepravné a 

distribučné technológie 

• Bezpečnosť a kvalita potravín a 

nápojov 

• Ţivotný štýl a zdravie spotrebiteľa 

• Ľudské správanie a preferencie 

spotrebiteľa 

Predaj a distribúcia 

• Znalosť vlastností ovocia 

• Spotrebiteľská veda 

• Nové efektívne pozberové a 

spracovateľské technológie 

Produkcia a zber 

• Dodávka ovocia z globálnych 

sadov (alebo zdrojov) na 

globálne trhy 

• Ekologické systémy na ničenie 

škodcov a chorôb 

Zdroj: International Society for Horticultural Science (2012) 
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Okrem etáp dodávateľského reťazca sme vám práve ukázali, ţe pred začatím samotnej výroby je zapojené celé 

odvetvie. Ako by mala produkcia fungovať bez všetkého, čo je potrebné pre samotnú produkciu? 

 

Toto zahŕňa: 

• Osivá a ich produkcia; 

• Rôzne druhy hnojív, mikroorganizmov a iných špecializovaných ţivín; 

• Agrochemikálie, ako sú herbicídy, fungicídy a pesticídy; 

• Poľnohospodárske vybavenie od jednoduchých nástrojov aţ po vyspelé stroje; 

• Zavlaţovacie zariadenie. 

Dodávateľský reťazec (2) 
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Pohyb produkcie po svete (1) 

Obchodné toky cibúľ a kvetov z Holandska do dováţajúcich krajín.  

Zdroj: International Society for Horticultural Science (2012) 

Ruská 

Federácia 

Švajčiarsko 

Poľsko 

Taliansko 

Rakúsko 

Nemecko 

Švédsko 

Dánsko 

Spojené 

kráľovstvo 

Spojené štáty 

americké 
Belgicko 

Španielsko 
Francúzsko Šírky šípok označujú porovnávacie objemy 

ZDROJE: ITC CALCULATIONS BASED ON COMTRADE STATISTICS  
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Obchodné toky ovocia a orechov z USA do dováţajúcich krajín. 
Zdroj: International Society for Horticultural Science (2012)    

Pohyb produkcie po svete (2) 

Šírky šípok označujú porovnávacie objemy 

Nemecko 

Španielsko 

Spojené 

kráľovstvo 

Mexiko 

Južná Korea 

Japonsko 
Kanada Holandsko 

India 

Čína 

Hong Kong 

Čína  

Taiwan 

 

Spojené 

arabské 

emiráty 

ZDROJE: ITC CALCULATIONS BASED ON COMTRADE STATISTICS  



19 

Obchodné toky kivi a cibule z Nového Zélandu do dováţajúcich krajín. 
Zdroj: International Society for Horticultural Science (2012)     

Pohyb produkcie po svete (3) 

Šírky šípok označujú porovnávacie objemy 
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Export cibule (Celkom 180, 000 ton) 
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Pracovné príleţitosti (1)  

Záhradníctvo ponúka širokú škálu rôznych 

pracovných príleţitostí. Z pohľadu širokého záberu 

záhradníckeho odvetvia, to však nie je ţiadne 

prekvapenie. 

 

Pracovné miesta sa dajú nájsť v ktorejkoľvek fáze 

dodávateľského reťazca, počnúc úplným začiatkom, 

kde sú potrebné výrobné prostriedky, aţ po záver, 

kde by sa odpad mohol spracovať na výrobu pôdy 

alebo energie.  3  

Záhradníctvo; 
správa parkov 
a športových 
komplexov 

Dizajn 
krajiny 

Rastlinná 
výroba a 
marketing 

Kvetinárstvo 
a floristika 

Škôlky a 
marketing 

Vinárstvo a 
produkcia 

vína 

Výroba 
ovocia a 

marketing 

Sektory 

zamestnanosti 

v záhradníctve 

Source: International Society for Horticultural Science (2012) 
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Medzi záhradnícke práce viac zamerané na výrobu patria: 

• okrasné rastliny; 

• ovocie; 

• zelenina; 

• trvalky; 

• stromy; 

• starostlivosť o stromy; 

• cintoríny; 

• verejné parky; 

• terénne úpravy; 

• udrţiavanie zelene.6 

Source: unsplash.com 

Pracovné príleţitosti (2)  
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Pre jednotlivcov s určitým kreatívnym 

potenciálom existujú aj pracovné moţnosti v 

záhradníckom sektore. Patria sem povolania 

ako: 

• kvetinárstvo; 

• kvetinový dizajnér; 

• návrhár interiérov. 

Source: picabay.com 

Pracovné príleţitosti (3)  
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Aj pre ľudí, ktorí sa o rastliny veľmi 

nezaujímajú, existujú príleţitosti na 

nájdenie si zamestnania v záhradníctve. 

Vzhľadom na to, ţe mnoho výrobných 

metód sa spolieha na stroje alebo iné 

technické vybavenie, je moţné objaviť 

rôzne povolania. Napríklad: 

 

• mechanik pre poľnohospodárske 

stroje; 

• mechanik pre skleníky; 

• elektrikár pre skleníkové technológie. 

Pracovné príleţitosti (4)  

Zdroj: International Society for Horticultural Science (2012) 



Pre vysoko motivovaných ľudí je potrebné 

vysokoškolské vzdelanie. Toto by mohla byť 

príleţitosť, ak ste nejaký čas pracovali v 

záhradníctve, aby ste získali skúsenosti a zistili, čo 

skutočne chcete robiť. Medzi tieto pracovné 

miesta patrí napríklad: 

• patológ rastlín; 

• rozmnoţovač rastlín; 

• šľachtiteľ rastlín; 

• pôdny špecialista; 

• chemik; 

• biológ; 

• vedec-potravinár; 

• záhradný architekt; 

• a mnoho ďalších.8 
Zdroj: unsplash.com 

Pracovné príleţitosti (5)  

24 
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Sezónna práca ako príleţitosť na vstup do záhradníctva! 

Sezónna práca vám môţe dať šancu zistiť, aké to je pracovať v 

záhradníckom sektore a zároveň zarobiť si nejaké peniaze. 

Spoznáte spoločnosti a získate príleţitosť hovoriť so skúsenými 

profesionálmi. To vám môţe pomôcť skutočne pochopiť, čo to 

znamená pracovať vo výrobnom odvetví tohto odvetvia. Ak dobre 

robíte sezónne zamestnanie, môţe to byť východiskovým bodom 

pre budúcu kariéru v záhradníctve. Sezónne zamestnania môţu byť: 

 

• zber a balenie ovocia; 

• zber a balenie zeleniny; 

• výsadba stromov; 

• starostlivosť o stromy; 

• úroda všeobecne, napr. kvety. 

Source: unsplash.com 

Pracovné príleţitosti (6)  
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Najmä v prípade, ţe je ťaţké nájsť zamestnanie, je zaujímavé vytvoriť si vlastné zamestnanie. Takto môţete 

pomôcť sebe aj ostatným pri zlepšovaní ich ekonomickej situácie. 

 

To nemusí byť dokonalým východiskovým bodom, pokiaľ uţ nemáte konkrétny nápad, potrebné znalosti a 

motiváciu, aby ste to mohli uviesť do praxe. 

 

Ale po získaní profesionálnych skúseností v záhradníckej práci to môţe byť veľmi zaujímavá príleţitosť. Ak sa 

chcete stať úspešným podnikateľom, musíte sa orientovať na rast, riskovať, byť inovatívni a optimistickí. 

 

Byť podnikateľom znamená tvrdú prácu a nespočet príležitostí súčasne! 

Začni podnikať 
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• V záhradníctve máte nespočetné mnoţstvo moţností. 

 

• Môţete pomôcť nasýtiť svet. 

 

• Môţete pomôcť urobiť svet lepším a krajším. 

 

• Môţete pomôcť nájsť riešenia problémov udrţateľnosti vo výrobe alebo v dodávateľskom reťazci. 

 

• Osobne môţete mať úţitok z práce vonku a s rastlinami. 

 

• Môţete vytvárať pracovné miesta v oblasti, z ktorej pochádzate, a pomáhať tak nielen sebe, ale aj iným. 

 

V podstate skutočne robíte prácu, ktorá vám a ostatným dáva zmysel !!! 

Výhody práce v zahradníctve 
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