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Národní zemědělské muzeum a Státní zemědělský 
intervenční fond se dohodly na dlouhodobé 
spolupráci 
 
 
Slavnostní podpis memoranda mezi oběma institucemi proběhne ve středu 
7. srpna v 15:30 hodin v hlavní výstavní budově muzea v Praze na Letné za účasti 
generálního ředitele Národního zemědělského muzea Milana Jana Půčka 
a generálního ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Martina 
Šebestyána. 
 

Cílem spolupráce je propagace zemědělství, které se obě instituce shodně dlouhodobě snaží 

veřejnosti představovat jako širší sociokulturní fenomén. Spolupráce se bude týkat zejména 

osvěty v oblasti kvality potravin a rozvoje venkova a promítne se například do přípravy  

muzejních lektorských programů, sdílení informačních materiálů, vzdělávacích videí  

či v programové nabídce vybraných muzejních akcí. „Meziresortní spolupráce je pro naše 

muzeum velice důležitá, možnost obrátit se na odborníky z jednotlivých resortních institucí 

je pro nás vždy přínosem. A je to i služba veřejnosti, ke které se tak dostupným a zábavným 

způsobem dostanou důležité informace. Téma potravin se týká všech spotřebitelů, tedy 

i našich návštěvníků,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.  

 

Kromě témat týkajících se kvalitních potravin, které SZIF prezentuje pod značkami KLASA, 

Regionální potravina a Bio, budou instituce spolupracovat i na tématech jako vliv zemědělství 

na krajinu a nezbytnost šetrného přístupu k ní, životní prostředí, úcta k tradici, respekt 

ke znalostem, střídmost a zdravý selský rozum. „Veřejnosti bychom se chtěli představit 

zejména v duchu našeho sloganu „Pomáháme českému zemědělství“. Zemědělství totiž 

neslouží pouze k výrobě potravin, má také společenské, ekologické a kulturní funkce. Vždyť 

po staletí formovalo venkovský prostor naší země,“ říká generální ředitel Státního 

zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán. Podpisem memoranda se muzeum 

i Fond zavazují k hledání dalších možných okruhů spolupráce v budoucnosti.  

 

Slavnostní podpis memoranda se bude konat v prostorách výstavy Dělat les a přítomni budou 

i další zástupci obou institucí. 
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Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou – 
zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU jsou 
v rámci Společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního 
fondu (EAGF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a v rámci 
Společné rybářské politiky z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). SZIF také 
administruje podporu kvalitních potravin (KLASA, Regionální potravina a Bio). 
 
 
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem 
zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, 
zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova 
a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze 
také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé 
pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností 
komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu 
lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.   
 
Více na www.nzm.cz. 
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