
DOKÁŽE STREDOEURÓPSKY VIDIEK 
UŽIVIŤ STREDNÚ EURÓPU?



Vážme si našich farmárov



SR znehodnocuje podpory o minimálne 40%

Efektivita využívania euro-fondov a podpôr EÚ v SR

Podiel Slovenskej republiky na pôdnom fonde EÚ             1,1%, na PVP EÚ

Slovensko prijíma ročne : 405 mil. EUR–0,9 % z celkových podpôr EÚ 

0,9% produkcie EÚ               skutočnosť

- 0,6% na produkcii Krajín EÚ-28.........3,466 mld.            2,244 mld.    - 40%

- 0,5 % na zamestnanosti ..........................85,5 tis.                     47 tis   - 45%   

- 0,4% na pridanej hodnote....................1,457 mld.              0,596 mld.  - 55%  



Cieľ v roku 2030 – úroveň priemeru EÚ

EKONOMICKÝ CIEĽ DO ROKU 2030 

✓Zvýšenie produkcie poľnohospodárstva na ha PVP na priemer EÚ     

✓Efektívnosť využitia v produkcii min. v prepočte na podiel dotácii 0,9%

✓Podiel veľkovýrobcov / malí, strední a rodinní farmári 

60        /             40



Potravinová bezpečnosť – základné ľudské právo

Slovenský produkčný a spotrebný potenciál  

Mäso - zvýšiť produkciu  mäsa o 57%

Mlieko a mliečne výrobky   - zvýšiť ročnú produkciu mlieka o 28%

- zvýšiť výrobu masla o 69%

Zemiaky  - zvýšiť produk. zemiakov o 247%

Strukoviny - zvýšiť produkciu strukovín o 49%

Zelenina - zvýšiť produkciu zeleniny o 599%

Ovocie - zvýšiť produkciu o 300% 



Správnym nasmerovaním podpôr a ich 

zefektívnením dokážeme vrátiť život na vidiek!

Spoločná poľnohospodárska politika 

Európskeho spoločenstva

na obdobie rokov 2021 - 2027



ČO CHCEME DOSIAHNUŤ?
DO ROKU 2030 

● Budovanie výrobno-odbytových organizácií a krátkych obchodných reťazcov

● Budovanie spracovateľských prevádzok a skladovacích kapacít s modernými technológiami

● Fond pre riadenie rizík z príspevkom štátu a EÚ

● Jednoduchšie sezónne zamestnávanie a motivačné ohodnotenie práce

● Riešiť trh s pôdou, uľahčiť dostupnosť pre mladých a začínajúcich farmárov

● Zvýšiť zaťaženosť VDJ na hektár, nelimitovať „predaj z dvora“ domácich potravín

● Výskum, šľachtenie, rozvoj genetického potenciálu, inovácie 

Poučme sa z minulosti, plánujme budúcnosť a 

žime v prítomnosti! ☺



STROPOVANIE (OBMEDZENIE PR.PLATBY)
ZÁSADNÉ NÁVRHY PRE POĽNOHOSPODÁRSKU PRAX

● V SR: veľké podniky (priemer 73,65 ha); 94% p.p. dostane asi iba 1/5 podnikov+ priemerná 

výška platby na farmu 23 287 € (EÚ: 6104 €) a p.platbu nad 100 000 € má asi 714 podnikov 

(60% poľ.pôdy LPIS); podiel p.platieb na pridanej hodnote 70%; podiel p.p. na zisku – tretí 

najvyšší v EÚ – zlyhávame v efektivite využitia prostriedkov (spotreba 0,83€ na 1€ výroby)!

● Chceme podniky, ktoré budú tvoriť pridanú hodnotu, nie iba žiť z podpôr!

● Pri stropovaní 100 000 € na podnik sa môže ročne redistribuovať suma 15 mil. €!

Podporujeme strop 100 000 euro

+ 50% náklady na prácu v poľ. 

PRE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD



REDISTRIBÚCIA (DOPLNKOVÁ PLATBA)
ZÁSADNÉ NÁVRHY PRE POĽNOHOSPODÁRSKU PRAX

● V SR: aktuálny stav nemotivuje k produkcii potravín, ale surovín, ktoré vyvážame; chýba 

zelenina-ovocie, špeciálna výroba, živočíšna výroba a nadväzne potravinársky priemysel.

● Malí farmári majú obmedzený prístup k pôde a investičným zdrojom (bankové úvery)

● Chceme podporiť zvýšenie produkcie zeleniny a ovocia, zaťaženie VDJ na ha, špeciálnu 

výrobu (spracovanie ovčej vlny, konope a ľan, apod.), predaj domácich potravín...

● Podporujeme mladých a začínajúcich farmárov; podmienka: patričné vzdelanie a využívanie 

poradenských služieb

Podporujeme plnú redistribúciu do výšky prvých 100 ha 

poľnohospodársky využiteľnej pôdy so sadzbou na úrovni 

min.30% priemernej p.platby na ha,

najviac do výšky 100 000 € !!!



„AKTÍVNY FARMÁR“ - DEFINÍCIA
ZÁSADNÉ NÁVRHY PRE POĽNOHOSPODÁRSKU PRAX

● Cieľ EÚ: zachovať model rodinného farmárstva, podpora poľnohospodárskej činnosti 

● Podporujeme: rastlinná výroba, živočíšna výroba, spracovanie produktov (v malom rozsahu), 

agroturistika, lesná a drevárska výroba, pasienkové hospodárstvo, služby v poľnohospod.

● Podmienka: ochrana a zveľaďovanie prírodných zdrojov

● Rozvíjať rodinné, malé a stredné podnikanie na pôde

Naša definícia: Aktívny farmár je taký hospodár na pôde, 

ktorý je konečným užívateľom výhod a prinajmenšom 30% z 

príjmu z podnikateľskej činnosti pochádza z 

poľnohospodárskej činnosti.



GENERAČNÁ OBMENA
ZÁSADNÉ NÁVRHY PRE POĽNOHOSPODÁRSKU PRAX

● V SR: priemerný vek zamestnanca v poľnohospodárstve je 47 rokov; ťažké získať mladých; 

nízka odmena; vysoké nároky na čas – neobvyklý pracovný čas; negatívny postoj 

obyvateľstva; neznalosť náročných podmienok

● Náš cieľ: zvýšiť atraktivitu zamestnania zvýšením odmeny o 60% do r.2030; podporiť 

zakladanie nových podnikov mladými farmármi; zabezpečiť odbornú prípravu a poradenstvo 

pre prax; pracovať už v rodinách s deťmi od malička, počas školy

Náš cieľ: do roku 2030 dosiahnuť priemerný vek 

zamestnanca v poľnohospodárstve 42 rokov.



FINANCOVANIE 2021-2027
ZÁSADNÉ NÁVRHY PRE POĽNOHOSPODÁRSKU PRAX

● V SR: zníženie rozpočtu o 11%; balík SR 4 417 mil.€ (I. pilier: 2 823 mil.€, II. pilier: 1 594 

mil.€); možnosť presunu medzi piliermi do max.15%, možnosť národného spolufinancovania 

od 30,9 do 80%.

Podporujeme národné spolufinancovanie opatrení II. 

piliera na úrovni 40%!

● Presun 60,4 mil.€ ročne = zníženie p.platby o 31 €/ha, možnosť nepriameho napojenia na 

produkciu + národné kofinancovanie! 

Podporujeme presun 15% z I. piliera do II. piliera!

● Pri presune 15% a dofinancovaní 40% by v II. pilieri bolo spolu 3 362 mil.€!



MVDr. Jaroslav  Karahuta 

Ing. Vladimíra Debnárová

Ďakujeme za pozornosť


