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Rodinné farmy a sektor 

poľnohospodárstva na Slovensku

 Štruktúra poľnohospodárskeho sektora je stále poznačená  socializmom 

 Počet fariem 18 200 fariem (2021) , 

 Priemerná veľkosť farmy na Slovensku je 102 ha (2021)

 Priemerná výmera po vylúčení samozásobiteľských fariem (malých fariem, 

ktoré produkujú len pre svoju potrebu) je 150 ha

 Na Slovensku podnikalo v roku 2021 5 100 samostatne hospodáriacich roľníkov 

na výmere 280 tis. ha (15,3% pôdy)



Rodinné farmy a sektor 

poľnohospodárstva na Slovensku

 Hlavné výzvy, ktorým naša krajina čelí v sektore poľnohospodárstva:

- Nízka sebestatčnosť

- Nízka zamestnanosť na farmách

- Nízka biodiverzita

- Nízka pridaná hodnota na 1ha



Existuje na Slovensku legislatívna

podpora rodinných fariem?

 Na Slovensku zatiaľ neexistuje schválena právna ani ústavná úprava , ktorá by 
zakotvila rodinné farmy.

 Viaceré snahy : 

2013- návrh zákona o rodinnom podnikaní  (neprešiel v treťom čítaní)

2015 - návrh zákona o rodinnom podnikaní  (neprešiel v prvom čítaní) 

2015 - Koncepcia podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov 
(Nezrealizované)

2020 – Programové vyhlásenie vlády –

Vláda vypracuje nové definície v legislatíve s prihliadnutím na podporu 

jednoduchého zamestnávania a rodinných foriem podnikania.

2021 - návrh zákona o rodinnom podnikaní 

10/2022 – “Zákon o poľnohospodárstve“ v MPK 



Strategický plán novej SPP 2023+

 Ako váš strategický plán odráža podporu pre rodinné farmy?

 Okrem podpory SPP, poskytuje vaša vláda (národná alebo regionálna) Ďalšie

dotácie pre poľnohospodárov?



Mladí Farmári v novej SPP 

 Vyčlenenie min. 3% prvého piliera pre mladých farmárov (67,2 mil. EUR 

európskych zdrojov)

 Podporné schémy pre 1000 mladých farmárov

 Finančné nástroje 



BISS 101 EUR/ha

Redistributívna platba 80 EUR/ha na prvých 100 ha 
40 EUR/ha na 101-150 ha

Podpora mladých 101 EUR/ha na prvých 100 ha

Eko-schémy 59/92 EUR/ha (+ 46 mil. EUR  AW)

Odviazané platby: dopad na farmy

v EUR/ha

Veľkosť farmy v hektároch

0-100 ha 250 ha 500 ha 1000 ha
nové 2020 nové 2020 nové 2020 nové 2020

Farmár nad 40 rokov 236 199 196 191 176 188 166 185

Farmár do 40 rokov 337 230 237 203 196 194 176 1907

Zdroj. IPP



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!

Web:  www.mladyfarmar.sk

FB:     Združenie mladých farmárov na
Slovensku - ASYF

E-mail: info@asyf.sk

Tel:      +421 915 731 541

http://www.mladyfarmar.sk/
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