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PANIKA !!!



DÔVODY ?

DOTERAJŠIE SKÚSENOSTI!

➢strata trhu (hlavne domáceho)

➢nerovnaké podmienky (skryté podpory)

➢trend poklesu na HDP, zamestnanosti

➢trend zvyšovania záporného salda s 
agrokomoditami

➢komoditné krízy



➢ zle zacielené finančné zdroje v agrosektore:

- presun zdrojov z II. do I. piliera,

- zvýšenie platby na hektár,

- pasívna transformácia fin. zdrojov EÚ,

- zníženie objemu financií neprojektových     

opatrení, 

- ANC oblasti majú znížený rozpočet o   

185.000.000,- Eur !

- takmer žiadna štátna pomoc

(plán 2018, 3.000 000,- eur)!



- príklad čerpania opatrení PRV 14-20:

4.1  investície do poľnohospodárskych podnikov

zdroje na opatrenie  178.344.560,-eur   

jedna výzva PAZ   82.000.000,- eur

UAZ 147.752.000,- eur (neoficiálne)

K     133.669.000,- eur   t.j.  90,5%

z toho „strategické„ 90.096.050,-eur

zostatok do 2020+    25%

4.2 spracovanie  

zdroje na opatrenie  190.559.096,- eur

jedna výzva PAZ   90.000.000,- eur

UAZ 159.974.284,- eur (neoficiálne)

K     159.974.284,- eur   t.j.177,7%

zostatok do 2020+ 16%



6.4 diverzifikácia

zdroje na opatrenie 104.560.000,-eur

jedna výzva   PAZ    75.000.000,- eur

UAZ 104.560.000,- eur (neoficiálne)

K     100.937.000,- eur   t.j.134%

Pri  tomto opatrení bola zrušená povinnosť min. príjmu 30% z poľnohospodárskej    

činnosti!!! Príjemcovia mimo sektoru.



NOVÉ HROZBY !

 Stropovanie priamych platieb

 BREXIT

 Migrácia  (použitie financií z agrorozpočtu EÚ)

 Klimatické zmeny

 Rozkolísanosť cien komodít

 Národná legislatíva – boj o pôdu (zákon 504, 140)

 Nemáme žiadnu dlhodobú víziu, riešenia ad hoc (súčasná koncepcia je 
nereálna)

 Slabnúci vplyv tradičných samosprávnych organizácií (zastrašovanie 
kontrolami)

 Nástup ,,samozvaných“ samospráv na odobrenie politických rozhodnutí



NUTNÝ ZÁSADNÝ REŠTART 
SLOVENSKEJ  AGROPOLITIKY!

➢ Vytvorenie dlhodobej vízie pre Slovensko 

➢ Vypracovanie národnej pozície k SPP 2020+

➢ Mobilizácia tradičných samosprávnych organizácií

➢ Oslovenie odborníkov v agrosektore na spoluprácu, minimalizovať 

vplyv tendenčných populistických politických rozhodnutí

➢ Zapojenie výskumnej základne

➢ Exaktné posudzovanie dopadov na reálny život poľnohospodárov,

omladenie sektora (Mladí áno! Malý?)



AKTIVITY SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ A 

POTRAVINÁRSKEJ KOMORY  K SPP 2020+

 Jediná organizácia, ktorá začala reálne pracovať a ovplyvňovať rokovania o 

SPP 2020+ (okrem dvoch-troch nezávislých agroodborníkov)

 Stala sa členom Konzorcia mimovládnych organizácií Českej republiky

 Aktivity prenáša aj na EHSV

 Iniciovala začínajúce diskusie o SPP 2020+ (10.11.2017 prvýkrát za účasti 

MPaRVSR)

 Množstvo čiastkových rokovaní na domácej a aj zahraničnej úrovni

 Najvýznamnejšou aktivitou je BRATISLAVSKÁ DEKLARÁCIA 



ĎAKUJEM  ZA 

POZORNOSŤ !


