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     Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

Materiál na rokovanie HSR SR 
Dňa 10. januára 2022     

 

         č. 4) 
 

 
Stanovisko k Strategickému plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027. 

 
 
Všeobecne k návrhu: 
 
 Návrh Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023-2027 (ďalej „SP“ alebo „plán“) 
predkladá minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako iniciatívny materiál, ktorý je Slovensko povinné 
vypracovať, aby mohlo čerpať podporu z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“) a 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“). Ide o základný programový 
dokument spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na podporu udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, 
potravinárstva, lesného hospodárstva a vidieka. 

Plán je dokumentom národného charakteru, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc z EPZF a EPFRV 
v programovacom období 2023-2027 prostredníctvom súboru intervencií vo forme priamych platieb, prechodných 
vnútroštátnych platieb, sektorových intervencií a intervencií na rozvoj vidieka zoskupených v rámci 9 špecifických 
cieľov a 1 prierezového cieľa. 

Rozpočet SP je 4 262 383 860 EUR verejných zdrojov na 5 rokov, z toho 3 396 791 943 EUR predstavuje 
príspevok EÚ a 865 591 917 EUR príspevok štátneho rozpočtu SR. 

Materiál je vypracovaný v súlade s nariadením (EÚ) 2021/2115 z 2.12.2021, ktorým sa stanovujú pravidlá 
podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky 
a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 2021/2115“) a s návrhmi delegovaných 
a vykonávacích nariadení EÚ, ktoré stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) 2021/2115. Východiskom 
pre vypracovanie SP bol dotazníkový prieskum, ktorého cieľom bolo identifikovať potreby a preferencie verejnosti 
o nastavení budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 685 
respondentov, z toho 56% predstavovali poľnohospodári. Ďalším podkladom pre vypracovanie SP bola 
predovšetkým analýza SWOT, z ktorej vyplynuli potreby, posúdenie ktorých vyústilo do návrhu intervenčnej 
stratégie SP. Pri návrhu jednotlivých činností, ktoré by mali byť podporené, sa vychádzalo aj z požiadaviek 
sociálno-ekonomických partnerov, zo skúseností z implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022, ako 
i z ustanovení nariadenia (EÚ) 2021/2115 o povinnom minimálnom vyčlenení finančných prostriedkov na určité 
oblasti. 

Vplyvy materiálu na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy sú uvedené v doložke 
vplyvov. Pokiaľ ide o posudzovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (ďalej len „SEA“), 
Oznámenie  o strategickom dokumente  je vypracované a bolo zverejnené na webovom sídle Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Enviroportálu 17.12.2021. V súlade s usmernením Európskej komisie 
bude predložený návrh SP vrátane SEA akceptovaný EK aj v prípade ešte neukončeného procesu hodnotenia, 
t.j. bez záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR (odbor environmentálneho posudzovania). 
Realizácia SP predpokladá pozitívny vplyv na zložky životného prostredia. Odporúčania záverečného stanoviska 
zo SEA budú zohľadnené v SP a predložené v rámci formálnych rokovaní Európskej komisii.  

Ex ante hodnotenie je povinnou prílohou SP, ktorého vypracovanie bude ukončené dňa 18.1.2021 
a zapracovanie jeho výsledkov do SP sa zrealizuje najneskôr do termínu oficiálneho predloženia SP Európskej 
komisii. 

SP zohľadňuje v súlade s princípom partnerstva výsledky rokovaní pracovných skupín a podskupín vytvorených 
za účelom prípravy jednotlivých intervencií SP, ako i SP ako celku, ktoré sa uskutočnili v období od začiatku roku 
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2019 do 15. decembra 2021, v ktorých okrem mimovládnych partnerov boli zastúpené aj relevantné ústredné 
orgány štátnej správy vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za vypracovanie/koordináciu Operačného programu 
Slovensko za účelom zabezpečenia doplnkovosti týchto dokumentov.  

SP je predkladaný v obsahovej štruktúre, v ktorej sa vyžaduje jeho predloženie na schválenie Európskou 
komisiou a ktorá bude pri predkladaní na schválenie Európskej komisii po formálnej stránke upravená tak, aby 
zodpovedala konečnej verzii elektronického systému SFC, cez ktorý sú členské štáty povinné SP oficiálne 
predložiť. 

Stanovisko AZZZ SR : 
 
1. Všeobecná pripomienka k procesu medzirezortného pripomienkového konania - zásadná 
 
Žiadame, aby Hospodárska a sociálna rada SR odporučila na zasadnutí 10. januára 2022 materiál na 
ďalšie legislatívne konanie iba za predpokladu zapracovania pripomienok uvedených nižšie. V opačnom 
prípade žiadame, aby Hospodárska a sociálna rada SR neodporučila na zasadnutí 10. januára 2022 
materiál na ďalšie legislatívne konanie z dôvodu krátkeho času a absencie vyhodnotenia 
medzirezortného pripomienkového konania. AZZZ SR potom tiež požaduje predĺžiť medzirezortné 
pripomienkové konanie zo súčasných piatich pracovných dní, aby zodpovedalo závažnosti a dôležitosti 
návrhu Strategického plánu SPP 2023-2027. 
 
Odôvodnenie: 
AZZZ SR  si uvedomuje význam a dôležitosť predloženého návrhu strategického plánu, je aj v záujme AZZZ SR, 
aby bol Európskej komisii predložený kvalitný a komplexný návrh Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023- 
2027. Aj z toho dôvodu hodnotí negatívne skutočnosť, že tak principiálny materiál, akým je predmetný návrh, bol 
predložený do skráteného medzirezortného pripomienkového konania, a teda na uplatnenie pripomienok bolo 
poskytnutých iba päť pracovných dní. Rovnako negatívne hodnotí aj fakt, že návrh strategického plánu bol pred 
ukončením medzirezortného pripomienkového konania zaradený na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady 
Slovenskej republiky (ďalej len ako „HSR“), pričom vzhľadom na rozsiahlosť tohto dokumentu a jeho neskoré 
zverejnenie bol členom HSR poskytnutý neprimerane krátky čas na zaslanie dôkladne vypracovaného 
stanoviska. Považujeme  za účelné a logické, aby HSR neodporúčala materiál na ďalšie legislatívne konanie, a to 
až do doby, kým MPRV SR nepredloží na rokovanie HSR vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového 
konania a prípadné vyhlásenie o rozporoch. 
 
2. Všeobecná pripomienka k Strategickému vyhláseniu – zásadná (Vlastný materiál, kapitola 1) 
 
AZZZ SR žiada nahradiť formuláciu v Strategickom vyhlásení: „Pri výrobe potravín má Slovensko 
v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody ambíciu znížiť využívanie pesticídov, umelých hnojív a 
antimikrobiálnych látok“ adekvátnejším znením: „Pri výrobe potravín má Slovensko v súlade s cieľmi 
Európskej zelenej dohody ambíciu zachovať priaznivé ukazovatele použitia pesticídov, umelých hnojív a 
antimikrobiálnych látok vzhľadom na očakávaný nárast špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby.“ 
 
Odôvodnenie: 
Slovenská republika nemôže mať ambíciu znižovať použitie pesticídov, hnojív a antimikrobiálnych látok 
v absolútnom vyjadrení – vzhľadom na nízky objem živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby (ŽV a ŠRV). 
Takýto cieľ by bol nekompatibilný s ambíciou Strategického plánu zvyšovať ŽV a ŠRV. Poľnohospodárstvo má 
nízky podiel na celkových emisiách skleníkových plynov v SR (v porovnaní s EÚ), čo je ale aj dôsledkom nízkej 
produktivity sektora. Poľnohospodárstvo sa na celkových emisiách skleníkových plynov podieľa len 6,9%-ami. 
Podobne aj spotreba účinných látok (pesticídov) je niekoľkonásobne nižšia ako v prípade iných členských štátov. 
V prípade SR je tiež potrebné – na rozdiel od iných krajín – posilniť prísun živín do pôdy, nie ich obmedzovať. 
 
3. Všeobecná pripomienka k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie - obyčajná (príloha č. 3a) 
 
AZZZ SR žiada do bodu 3.3 do časti „Produktivita“ doplniť nasledujúcu vetu: Rast produktivity je 
limitovaný tvorbou verejných statkov v oblasti ekológie, životného prostredia a biodiverzity. 
 
Odôvodnenie: 
AZZZ SR nesúhlasí s tvrdením v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, že návrh Strategického plánu 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 zvyšuje produktivitu v agrosektore. Prijatie Stratégie z farmy na 
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stôl, Európskej zelenej dohody, Fit for 55 ako aj ďalších 12 stratégií v rámci EÚ, ktoré musí agropotravinársky 
sektor plniť znižuje produktivitu sektora oproti tretím krajinám.   
 
4. Všeobecná pripomienka k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie – obyčajná (príloha č. 3a) 
 
AZZZ SR žiada do bodu 3.3 za vetu „Vzhľadom na dotačný charakter SPP, ktorá zvyšuje disponibilné 
príjmy farmárov, SPP zvyšuje konkurencieschopnosť farmárov EÚ voči 3. krajinám.“ doplniť nasledujúcu 
vetu: „Celkový dopad na konkurencieschopnosť bude však možné posúdiť až po implementácii stratégií 
Európskej zelenej dohody, Stratégie z farmy na stôl s dopadom na poľnohospodársku a potravinársku 
produkciu. “  
 
Odôvodnenie:  
AZZZ SR nesúhlasí s tvrdením, ktoré sa uvádza v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, že návrh 
Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 SPP zvyšuje konkurencieschopnosť 
poľnohospodárov EÚ voči 3. krajinám. Obmedzenia, ktoré implementácia  už spomínaných stratégií prinesie (EÚ 
sa zaviazala, že dosiahne do roku 2050 klimatickú neutralitu). Redukcia spotreby hnojív, pesticídov, emisií CO2 
atď.. môže viesť k opačnému efektu,  ak sa budú do EÚ dovážať poľnohospodárske a potravinárske  produkty, 
ktoré nebudú musieť spĺňať prísne kritéria ich produkcie prijaté v EÚ.  
  
5. Všeobecná pripomienka k pozemkovým úpravám (špecifické ciele 2, 5, 8) – kódy intervencií 73.17, 

73.18, 73.19 – zásadná:  
 
Navrhujeme prehodnotiť alokáciu na pozemkové úpravy.  
 
Pôvodne navrhovaná suma 100 mil. eur v zložení : 
 
Vypracovanie projektov pozemkových úprav – 40 mil. eur 
Investície do spoločných opatrení a zariadení – prvky zelenej a modrej infraštruktúry – 40 mil. eur 
Investície do spoločných opatrení a zariadení – prístup k pôde a iná infraštruktúra – 20 mil. eur 
 
Novo navrhovaná suma 40 mil eur: 
Vypracovanie projektov pozemkových úprav – 40 mil. eur 
 
Ostatné 2 položky riešiť zo zdrojov MŽP SR (napr. v rámci plánu obnovy) 
Investície do spoločných opatrení a zariadení – prvky zelenej a modrej infraštruktúry – 40 mil. eur 
Investície do spoločných opatrení a zariadení – prístup k pôde a iná infraštruktúra – 20 mil. eur 
 
Odôvodnenie: 
Usporiadanie pozemkového vlastníctva formou pozemkových úprav musí byť prioritou štátu a je potrebné aby 
bolo vykonané v čo najkratšom čase na celom území SR.  
 
Komplexné pozemkové úpravy sú nákladným a zdĺhavým procesom s celospoločensky vysokou prioritou a 
nadrezortným charakterom. Preto navrhujeme aby sa vypracovanie projektov pozemkových úprav  financovalo, 
tak ako je navrhované,  zo SPP. 
Vypracovanie projektov pozemkových úprav) prispieva k: 

• zníženiu fragmentácie pozemkového vlastníctva; 

• obnove evidencie pozemkov a podpore hospodárenia na pozemkoch; 

• vytvoreniu novej evidencie pozemkového vlastníctva na zabezpečenie súladu medzi pozemkami 
produkčných celkov z LPIS a údajmi v katastri nehnuteľností so skutkovým stavom v teréne; 

• vytvoreniu podmienok pre korektné nájomné vzťahy k pozemkom ako základný predpoklad pre 
poskytovanie priamych platieb na pôdu; 

• podpore hospodárenia na upravených pozemkoch, čo vytvára predpoklad pre rozvoj trhu s pôdou s 
cieľom zlepšenia podmienok obhospodarovania pozemkov za účelom zlepšenia podnikania na pôde. 

 
Investície do spoločných opatrení a zariadení (prvky zelenej a modrej infraštruktúry a prístup k pôde a iná 
infraštruktúra) odporúčame financovať z iných zdrojov, napr. MŽP resp. z Plánu obnovy.  
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6. Všeobecná pripomienka k podpore spracovateľského/potravinárskeho priemyslu – zásadná: 
 
AZZZ SR požaduje od MPRV SR vyjednanie podpory potravinárskeho priemyslu zo zdrojov SPP na pôde 
Európskej komisie a súčasné navýšenie alokácie na investície v spracovateľskom priemysle v II. pilieri 
(kód intervencie 73.7). Potravinársky priemysel požadujeme podporiť aj z národných zdrojov.  AZZZ SR 
tiež požaduje, aby sa existujúce prostriedky podpory predbežne nealokovali na jednotlivé kapitoly 
podpory, ale aby sa všeobecne alokovali ako podpora investícií potravinárskeho priemyslu (teda nie 
špecificky ako alokácia na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu, biohospodárstvo, resp. ovocie a 
zeleninu). 
 
Odôvodnenie:  
Bez masívnych investícií do spracovateľského priemyslu (nielen do spracovania v poľnohospodárskom podniku) 
nie je možné zvýšiť podiel slovenských potravín na pultoch maloobchodu ani zlepšiť negatívnu 
zahraničnoobchodnú bilanciu agrosektora. Potravinársky priemysel je najslabším a najmenej podporovaným 
článkom potravinovej vertikály (čo sa týka európskych aj národných zdrojov). Bez poskytnutia finančnej pomoci z 
európskych a národných zdrojov je konkurencieschopnosť slovenského potravinárstva v porovnaní s inými 
krajinami  EÚ veľmi nízka: Slovensko je v hrubej produkcii potravín, nápojov a tabakových výrobkov na chvoste 
krajín Európskej únie. Taktiež výzvy by mali byť orientované prioritne na stabilizáciu už existujúcich 
potravinárskych a spracovateľských podnikov, aby dokázali zvýšiť svoju strácajúcu sa konkurencieschopnosť na 
trhu EÚ, z dôvodu investičnej poddimenzovanosti. Podpora spracovateľského priemyslu je zásadnou aj v širšom 
kontexte EÚ, čo reflektuje aj bod 5 Komuniké z rozšíreného zasadania V4 (9 krajín), ktoré sa konalo dňa 
20.4.2021: „Viac environmentálnych požiadaviek kladených na poľnohospodárov a výrobcov potravín bude 
znamenať vyššie výrobné náklady, ktoré v súčasnosti nie sú zabezpečené primeranou podporou. Preto musíme 
zmobilizovať ďalšie zdroje nielen z Fondu obnovy, ale zo všetkých dostupných zdrojov na európskej úrovni. V 
opačnom prípade náklady zaplatí zákazník so všetkými sociálno-ekonomickými dôsledkami pre spotrebiteľa, 
najmä pre spotrebiteľa v krajinách s nižšou hodnotou HDP na obyvateľa“. 
 
REDISTRIBUTÍVNA PLATBA 
7. Všeobecná pripomienka ku komplementárnej redistributívnej podpore príjmu v záujme udržateľnosti 
(špecifický cieľ 1, kód intervencie 29.1) – zásadná: 
 
Požadujeme zaviesť minimálnu hranicu pre komplementárnu redistributívnu podporu príjmu v záujme 
udržateľnosti na úrovni 5 ha v prípade, že fyzické osoby nepodnikatelia nebudú podliehať povinnej 
registrácii.  Zároveň  požadujeme navýšenie hornej hranice pre redistributívnu platbu na 200 ha. 
 
Odôvodnenie:  
V súvislosti so zavedením redistributívnej platby požadujeme, aby fyzické osoby nepodnikatelia podliehali 
povinnej registrácii. V opačnom prípade žiadame zvýšiť dolnú hranicu na  5 ha.  Považujeme za nehospodárne 
alokovať dodatočné finančné prostriedky fyzickým osobám nepodnikateľom (ďalej len ako „FON“), ktorí pri malej 
výmere vytvárajú pre spoločnosť len minimálne hodnoty, nikoho nezamestnávajú a pôda nie je ich primárnym 
živobytím. FON až na viac ako 40 % výmery pestujú trávne porasty alebo úhor, ktoré vyžadujú takmer nulové 
agrotechnické zásahy a na ďalších 44 % ziskové obilniny s nízkou potrebou ľudskej práce. Títo žiadatelia nemajú 
v podstate žiadne povinnosti voči štátu, štát o nich nemá prehľad, či vôbec niečo produkujú a ak napríklad 
produkujú potraviny, tak či tieto sú pod dohľadom kontrolných orgánov a či dodržiavajú hygienické a zdravotné 
požiadavky tak, ako ostatní poľnohospodári.  
Iné krajiny EÚ vo svojich národných legislatívach, resp. strategickom pláne podmieňujú čerpanie 
poľnohospodárskych podpôr povinnou registráciou žiadateľov, resp. minimálnymi podmienkami (hospodárske 
výsledky) – napríklad Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Chorvátsko, Slovinsko a pod. Viaceré krajiny tiež definujú 
dolnú hranicu pri nastavení redistributívnej platby (Estónsko, Lotyšsko, Belgicko a pod.).  
Požiadavka navýšenia hornej hranice  vyplýva z priemernej výmery poľnohospodárskeho podniku, ktorá je 
v podmienkach SR historicky, z objektívnych dôvodov, vyššia ako v okolitých krajinách. 
 
ANC PLATBY 
 
8. Všeobecná pripomienka k platbám na oblasti s prírodnými a inými špecifickými obmedzeniami – ANC 
(špecifický cieľ 1, kód intervencie 71.1) – zásadná: 
 
Požadujeme zvýšiť alokáciu na oblasti s prírodnými a inými špecifickými obmedzeniami na úroveň 85 mil. 
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EUR ročne.  Oceňujeme rozlíšenie podpory pre podniky s RV a ŽV ako aj zaťaženie na celú výmeru podniku. 
 
Odôvodnenie:  
Adekvátna podpora ANC území je podporou hospodárenia v znevýhodnených oblastiach, kde je najväčšie riziko, 
že poľnohospodárska činnosť bude zanechaná a populácia sa bude presúvať do zmiešaných a mestských 
regiónov. Jedným z významných cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky je predchádzanie vysídľovaniu 
vidieckych oblastí, resp. oživenie vidieka. 
Oceňujeme rozlíšenie podpory pre podniky s RV a ŽV ako aj zaťaženie na celú výmeru podniku. Je potrebné 
prehodnotenie sadzieb  a tým bude však nutné navýšiť alokáciu na ANC územia, aby aj oblasti s prírodnými ako 
aj so špecifickými obmedzeniami mohli byť adekvátne odmenené vrátane územia BK a OS (oblasti so 
špecifickými obmedzeniami). 
 
9. Všeobecná pripomienka k platbám na oblasti s prírodnými a inými špecifickými obmedzeniami – ANC 
(špecifický cieľ 1, kód intervencie 71.1) – zásadná: 
 
Požadujeme stanoviť degresivitu platieb na oblasti s prírodnými a inými špecifickými obmedzeniami 
maximálne na úrovni súčasného programovacieho obdobia. 
 
Odôvodnenie:  
Nesúhlasíme s dvojitou degresivitou ANC platieb. Je dôležité rozlišovať sadzby na podniky s rastlinnou 
a živočíšnou výrobou a zaťaženie počítať na celú výmeru podniku. Dvojitá degresivita však podnikom 
hospodáriacim v náročnejších podmienkach neprimerane znižuje finančné prostriedky – vrátane podnikov s 
významnou živočíšnou výrobou.    
 
WELFARE ZVIERAT  
 
10. Všeobecná pripomienka k dobrým životným podmienkam zvierat (špecifický cieľ 9, kód intervencie 
31.2) – zásadná: 
 
Žiadame prehodnotiť kritériá podpory dobrých životných podmienok spôsobom, aby neboli preferované 
len vybrané skupiny chovateľov. 
 
Odôvodnenie:  
Vítame zvýšenú podporu dobrých životných podmienok zvierat. Súčasne však žiadame prehodnotiť stanovené 
kritériá tak, aby nepreferovali len vybrané skupiny chovateľov. Konkrétna výhrada je napr. k názoru, že iba 
pasienkový chov zvierat dokáže zabezpečiť zvieratám dobré životné podmienky. Takýto pohľad nie je v súlade so 
súčasnou praxou chovu hospodárskych zvierat. Taktiež nie je v súlade s enviro-klimatickými cieľmi novej 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky (vyššia klimatická záťaž extenzívneho chovu hospodárskych zvierat). 
Maštaľný chov dáva priestor pre mnohé zlepšenia životných podmienok zvierat (veľkosť a kvalita ustajňovacieho 
priestoru, kŕmne režimy, tepelná pohoda, prevencia ochorení, atď.). 
 
11. Všeobecná pripomienka Platba na vybrané kategórie hovädzieho dobytka (tzv. mladý dobytok) -  
zásadná: 
 
Žiadame, aby bol: 
 
a. buď  prijatý pôvodný návrh a bola do Strategického plánu späť zaradená intervencia Platba na vybrané 
kategórie hovädzieho dobytka a podporovaný chovný dobytok mliekového hospodárstva (teľatá do 6 mesiacov, 
hovädzí dobytok od 6 mesiacov do 24 mesiacov a jalovice nad 24 mesiacov) a vybrané kategórie hovädzieho 
dobytka boli podporované v pôvodnej sadzbe 159 EUR/VDJ s alokovanou výškou 7 miliónov EUR; 
b. alebo, aby bola navýšená sadzba na intervenciu Platba na kravy chované v systéme s trhovou 
produkciou mlieka o 65 EUR/VDJ. 
 
Odôvodnenie: 
 
Vo všetkých pracovných návrhoch a verziách Strategického plánu a Intervenčnej stratégie SPP 2023-2027 bol 
zámer podporovať prostredníctvom viazanej platby  „vybrané kategórie hovädzieho dobytka“, teda chovný 
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dobytok mliekového hospodárstva (teľatá do 6 mesiacov, hovädzí dobytok od 6 mesiacov do 24 mesiacov a 
jalovice nad 24 mesiacov).  
Finančná alokácia na túto operáciu predstavovala cca  7 mil. EUR a sadzba predstavovala 159 EUR/VDJ. 
Z posledného - novembrového návrhu boli vylúčené všetky kategórie mliekového hospodárstva,  teda chovný 
dobytok a alokované zdroje  sa presunuli na intervenciu „Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho 
dobytka“  (HD samčieho pohlavia vo veku do 6 mesiacov, od 6 do 24 mesiacov a nad 24 mesiacov). 
 
12. Pripomienka k investíciám na znižovanie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárskej 
prvovýroby (špecifický cieľ 4) – zásadná 
 
Žiadame navýšiť finančnú alokáciu na investície na znižovanie emisií skleníkových plynov z 
poľnohospodárskej prvovýroby zo súčasných 30 mil. € na 50 mil. €, nie však na úkor produktívnych 
investícií. 
 
Odôvodnenie:  
 
Slovenský Strategický plán SPP sa zameriava na podporu živočíšnej výroby (zvyšovania stavov). Hlavným 
producentom skleníkových plynov z poľnohospodárstva je živočíšna výroba. Navrhujeme preto túto oblasť 
podporiť vyššou sumou. 
Stratégie Európskej zelenej dohody (Z farmy na stôl, Stratégia EÚ na zníženie emisií metánu) stanovujú veľmi 
ambiciózne ciele v oblasti znižovania emisií z poľnohospodárskej produkcie. Slovenská republika potrebuje 
navyšovať výkonnostné ukazovatele poľnohospodárskej produkcie – vrátane zvyšovania stavov živočíšnej 
výroby. Toto sa však bude musieť diať pri súčasnom znižovaní emisnej náročnosti poľnohospodárskej produkcie. 
K tomu sú potrebné kvalitné technológie, technika a výrobné postupy, ktorú sú finančne náročné.   
 
INTEGROVANÁ PRODUKCIA 
 
13. Pripomienka k sadzbe šetrných postupov pri pestovaní ovocia a zeleniny (špecifický cieľ 5) - zásadná: 
 
Požadujeme navýšiť sadzbu šetrných postupov pri pestovaní ovocia a zeleniny.   
 
Odôvodnenie:  
Podpora šetrných postupov pri pestovaní ovocia a zeleniny patrí – spolu s viazanými platbami v I. pilieri – ku 
kľúčovým podporám slovenského ovocinárstva a zeleninárstva. Zníženie podpory v rámci II. piliera môže ďalej 
prehĺbiť krízu v produkcii ovocia a zeleniny súvisiacu s mimoriadne nízkou a klesajúcou sebestačnosťou v ich 
produkcii ako aj odradiť potenciálnych nových pestovateľov – zvlášť z radov malých a stredných podnikov. 
Zníženie sadzby na šetrné postupy pri pestovaní ovocia a zeleniny je v protiklade s celospoločenským 
konsenzom smerovania podpory do špeciálnej rastlinnej výroby a do postupov šetrnejších k životnému prostrediu 
a verejnému zdraviu.   
 
SPOLUFINANCOVANIE 
 
14. Všeobecná pripomienka k spolufinancovaniu II. piliera – zásadná: 
 
Požadujeme zvýšiť spolufinancovanie II. piliera. Tieto dodatočné zdroje navrhujeme použiť na priority 
deklarované v rámci pripomienok, ktoré  AZZZ SR vzniesla.     
 
Odôvodnenie:  
 
SPP by sa mala v maximálne možnej miere zamerať na podporu efektívneho, konkurencieschopného a 
udržateľného poľnohospodárstva a potravinárstva. Len tak môže prispieť k zvýšeniu sebestačnosti a potravinovej 
bezpečnosti Slovenska. Žiaľ, v návrhu Intervenčnej stratégie sú aj položky, ktoré s hospodárením na pôde súvisia 
len okrajovo a mali by sa financovať z iných zdrojov. To zároveň znamená, že napĺňanie priorít, ktoré priamo 
súvisia s udržateľným hospodárením na pôde, je zdrojovo obmedzené.  
Vzhľadom na skutočnosť poklesu celkového rozpočtu na SPP – a zvlášť na priame platby – presunuli naši 
najbližší konkurenti (Maďarsko, Poľsko) zdroje z II. do I. piliera. Následne významne navýšili spolufinancovanie II. 
piliera (Maďarsko, Česko, Poľsko), aby doplnili chýbajúce zdroje a celkový objem II. piliera zostal na primeranej 
úrovni.  
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Programové vyhlásenie vlády ako aj konsenzus medzi poľnohospodármi hovorí o nepresúvaní zdrojov medzi 
piliermi. Požiadavku zvýšenia spolufinancovania II. piliera považujeme za kompenzáciu nižších platieb v rámci I. 
piliera v porovnaní s okolitými krajinami. Ide zároveň o efektívne využitie zdrojov, keďže podpory II. piliera sú 
previazané s podporou konkrétnych prioritných činností. 

 
 
Záver : 
AZZZ SR odporúča materiál na ďalšie legislatívne konanie len po zapracovaní predložených 
pripomienok.  
 
 


