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S T A N O V I S K O  

 k Strategickému plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 

 

1. Popis návrhu 

Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023-2027 (ďalej „SP“ alebo 

„plán“) 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 4 261 975 046 EUR verejných zdrojov na 5 rokov (v prípade rozvoja vidieka 

na 7 rokov), z toho 3 396 791 658 EUR predstavuje príspevok EÚ a 865 183 388 EUR 

príspevok štátneho rozpočtu SR. 

Východiskom pre vypracovanie SP bol dotazníkový prieskum, ktorého cieľom bolo 

identifikovať potreby a preferencie verejnosti o nastavení budúcej spoločnej 

poľnohospodárskej politiky. 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. 

Vzhľadom na skutočnosť, že proces prípravy a schvaľovania sekundárnej legislatívy EÚ, 

týkajúcej sa strategických plánov  SPP, v súčasnosti nie je finalizovaný, je potrebné poukázať 

na skutočnosť, že stanovené hodnoty pre niektoré výsledkové ukazovatele na základe 

uvedeného môžu ešte v najbližšej dobe podliehať úpravám, avšak tieto nebudú znamenať 

zmeny v rozsahu spoločnej poľnohospodárskej politiky pre SR. 

2. Stanovisko KOZ SR 

KOZ SR si v rámci medzirezortného pripomienkového konania neuplatnila pripomienky. 

KOZ SR nemá k predloženému plánu pripomienky. 

3. Závery a odporúčania 

KOZ SR berie predložený plán na vedomie. 


