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Čo chce Slovensko zmeniť v poľnohospodárstve 
a potravinárstve do roku 2027? Aké sú hlavné ciele 
ministerstva pôdohospodárstva? A ako zmení doterajšie 
prerozdeľovanie dotácií, aby ich dosiahlo? A čo na 
zámery agrorezortu hovoria kľúčoví aktéri z odvetvia?

Slovensko musí do konca roka odovzdať Európskej 
komisii národný Strategický plán pre Spoločnú 
poľnohospodársku politiku na roky 2023 až 2027.  
Ide o kľúčový sektorový dokument, ktorý určí budúcnosť 
slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva  
v najbližších rokoch.

Jednou z najpodstatnejších súčastí tohto plánu je 
Intervenčná stratégia s analýzou slabostí, predností 
a potrieb agropotravinárskeho sektora. Ministerstvo 
pôdohospodárstva po dlhom čakaní v novembri na 
pripomienkovanie zverejnilo návrh stratégie, ktorý má  
k dispozícii aj portál EURACTIV Slovensko.

V špeciálnej sérii článkov sa pozrieme na hlavné ciele 
a – podľa nás – najdôležitejšie opatrenia navrhnuté 
v stratégii a medzi poľnohospodármi, potravinármi, 
ochranármi a ostatnými dôležitými sektorovými hráčmi 
budeme zisťovať, ako plány ministerstva hodnotia.
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Europarlament rozhoduje  
o reforme agropolitiky, ako zahlasujú 

slovenskí europoslanci?
A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

A N K E T A

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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Iba menšina slovenských euro-
poslancov bude hlasovať za refor-
mu Spoločnej poľnohospodárskej 

politiky, na ktorej sa v lete dohodli 
európske inštitúcie. Prekáža im, že zá-
väzne neprepája agrodotácie s cieľmi 
Európskej zelenej dohody a tiež to, že 
neobsahuje povinné zastropovanie 
priamych platieb.

Po niekoľkých rokoch od predsta-
vení jej reformy, nekonečných dis-
kusiách medzi inštitúciami EÚ, čaká 
novú Spoločnú poľnohospodársku 
politiku EÚ (SPP) kľúčové hlasova-
nie v Európskom parlamente. Euro-
poslanci budú v utorok (26. novem-
bra) rozhodovať o osude reforme ag-
ropolitiky, ktorá vzišla z letnej kom-
promisnej dohody Európskej komisie, 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Slovenských europoslancov a eu-
roposlankýň sme sa preto  pýtali, či 
budú hlasovať za reformu agropoli-
tiky v tejto podobe a tiež aké majú 
pre svoje rozhodnutie dôvody. 

MONIKA BEŇOVÁ  
(SMER-SD, S&D)
„Hlasujem ZA“
Budem hlasovať za. Každá zmena 

spoločnej poľnohospodárskej poli-
tiky Európskej únie je citlivou zále-
žitosťou a je výsledkom neľahkých 
kompromisov. Budúci rok si budeme 
pripomínať 60 rokov od jej vzniku. 
Návrh, o ktorom budeme hlasovať 
vzišiel z dohody vyjednávačov Európ-
skeho parlamentu a Rady EÚ z júna 
tohto roku. Stále ide o jednu z naj-
väčších položiek európskeho rozpoč-
tu. Zároveň má obrovský potenciál z 
hľadiska dosahovania existujúcich 
klimatických záväzkov. Nová poľno-
hospodárska politika musí zohľadňo-
vať záujmy farmárov aj spotrebiteľov.

Malí a strední farmári by mali 
mať nárok na vyššiu podporu z vnút-
roštátnych rozpočtov pre priame plat-
by. Väčší dôraz by mal byť kladený na 
mladých farmárov, nakoľko záujem o 
prácu v poľnohospodárskom sektore 
klesá a priemerný vek zamestnan-
cov sa zvyšuje. Nové technologické 
postupy súvisiace s dosahovaním 
environmentálnych cieľov si pritom 
vyžadujú aj zapojenie vysokokvalifi-
kovaných expertov. Reforma by preto 
mala priniesť aj posilnenie dohľadu a 
zlepšovanie pracovných podmienok 
na farmách.

Nová poľnohospodárska politika 
musí klásť dôraz aj na zvyšovanie kva-
lity poľnohospodárskych výrobkov a 
produkciu zdravých potravín, čo po-
važujem za právo európskeho spotre-
biteľa. Tieto musia byť cenovo dostup-
né, čo je dôležité najmä v dnešných 
časoch ich enormného zdražovania. V 
navrhovanej zmene mi bohužiaľ chýba 
dôraz na vyrovnávanie ekonomického 
postavenia farmárov v tzv. starých a 
nových členských krajinách.

MARTIN HOJSÍK  
(PS, RE)
„Hlasujem PROTI“
Výsledná podoba SPP akoby ne-

počúvala varovania vedcov a vedkýň 
ohľadom klimatickej a environmen-
tálnej krízy ktorej čelíme. Zároveň 
nepomôže dostatočne farmárom a 
farmárkam ako čeliť, tak sa adapto-
vať týmto krízam.

Dohoda nedáva úroveň pôdohos-
podárstva dostatočne vysoko, teda 
úroveň vyžadovanú Európskou ze-
lenou dohodou, Stratégiou o biodi-
verzite, Klimatickým zákonom, atď. 
Verejné peniaze tak stále potečú na 
podporu ničenia klímy a prírody, a to 
napriek niektorým krokom správnym 
smerom – napríklad zavedeniu indi-
kátora pre opeľovače, ktorý sa mi do 
výsledného textu podarilo presadiť. 

Nesmieme pokračovať v používaní 
nebezpečných pesticídov, a naďalej z 
verejných prostriedkov dotovať továr-
ne na mäso. 

Zásadná bude výsledná podoba slo-
venského strategického plánu v rámci 
SPP. Nová SPP necháva viac priestoru 
členským štátom. A ja dúfam, že ten 
slovenský bude ambicióznejší než mi-
nimálne plány, aj keď posledná pozícia, 
s ktorou išlo na zasadnutie Rady slo-
venské Ministerstvo pôdohospodár-
stva bohužiaľ naznačuje skôr o opak.

IVAN ŠTEFANEC  
(KDH, EPP)
„Hlasujem ZA“
Podporím túto novelu Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky. V Eu-
rópskej ľudovej strane sa nám poda-
rilo presadiť, že v legislatíve budú 
zvýhodnení malí farmári, ktorí pro-
dukujú lokálne výrobky a podporujú 
tak regionálny rozvoj. Spoločná poľ-
nohospodárska politika potrebuje 
zásadnú reformu, ktorá musí zlepšiť 
podmienky malým farmárom.

MICHAL WIEZIK  
(SPOLU, EPP)
„Hlasujem PROTI“
Reforma neobsahuje systémové 

zmeny. Tam,  kde boli potrebné silné 
zelené ciele, zostáva v rovine dobro-
voľnosti až greenwashingu. Naopak 
zásadne neoslabuje problematické 
čerpanie verejných zdrojov zo stra-
ny veľkých koncernov a oligarchov, 
či lipnutie na intenzívnych formách 
poľnohospodárstva bez pridanej hod-
noty. Ekoschémy, klimatické ciele, 
stropovanie, podpora biodiverzity a 
malých farmárov, harmonizácia pla-
tieb v návrhu reformy sú nedostatoč-
né až formálne. Reforma sa vyhýba 
reflektovaniu Stratégie na ochranu 
biodiverzity a Stratégie Z farmy na 
stôl. Ide o principiálne atribúty, pre 
ktoré reformu nemôžem podporiť.

VLADIMÍR BILČÍK  
(SPOLU, EPP)
„ZDRŽÍM SA“
Najväčším problémom návrhu je, 

že bol napísaný ešte pred prijatím eu-
rópskej zelenej dohody a nezohľadňu-
je ambíciu Green Dealu, pričom poľ-
nohospodárstvo je dôležitou zložkou 
boja s klimatickou krízou a stratou 
biodiverzity.

Nepodarilo sa tiež presadiť zastro-
povanie platieb, a bude tak pokračo-
vať koncentrácia moci v poľnohospo-
dárstve v rukách niekoľkých silných 
finančných skupín, čo nie je dobrou 
správou pre udržateľnosť a pestrosť 
poľnohospodárskej výroby na Slo-
vensku, vrátane priestoru pre men-
ších farmárov či produkciu širšieho 
spektra kvalitnejších potravín. A nie 
je to dobrou správou ani pre snahu bo-
jovať s korupciou či mocenským kon-
fliktom záujmov, ktorého typickým 
príkladom sú dotácie pre končiaceho 
českého premiéra Andreja Babiša.

Mojou treťou zásadnou výhradou 
je výška platieb poľnohospodárom 
na Slovensku. Už budeme členmi EÚ 
pomaly 20 rokov a naši poľnohos-
podári stále nedosiahli rovnocenné 
dotácie ako farmári v iných kraji-
nách, ktoré sú v EÚ dlhšie. Ambícia 
vyrovnať platby naprieč EÚ sa posú-
va najskôr na rok 2030, čo nemôžeme 
akceptovať.

Pri hlasovaní o Spoločnej poľno-
hospodárskej politike som sa zdržal 
už v lete, a keďže návrh nebol upra-
vený tak, aby výsledný text rozptýlil 
moje výhrady, zdržiavam sa opäť.
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MICHAL ŠIMEČKA (PS, RE)
,,Hlasujem PROTI“
Už keď som hlasoval proti roko-

vacej pozícii europarlamentu, nezdal 
sa mi návrh dostatočne ambiciózny 
vzhľadom na naše klimatické ciele v 
rokoch 2030 a 2050. Finálny kompro-
mis je dokonca od ambícií Európskej 
zelenej dohody ešte vzdialenejší. Ide 
proti vedeckému poznaniu o tom, ako 
čeliť klimatickej kríze, nepomáha 
farmárom a farmárkam zvládnuť pre-
chod na zelené technológie a vytvára 
zbytočný priestor pre ďalšie používa-
nie nebezpečných pesticídov.

Mrzí ma to o to viac, že zelenšia 
poľnohospodárska politika by mohla 
byť jedným z najväčších príspevkov 
EÚ k záchrane planéty pre budúce 
generácie – na poľnohospodárske 
dotácie ide tradične viac ako tretina 
európskeho rozpočtu. Zápas o udrža-
teľné poľnohospodárstvo sa však ne-
končí. Členské štáty môžu ísť pokojne 
výrazne nad rámec minimálnych po-
žiadaviek spoločnej dohody – na ťahu 
sú teraz jednotlivé vlády. Dúfam, že tá 
slovenská sa zachová zodpovedne.

EUGEN JURZYCA (SAS, ECR)
,,Hlasujem PROTI“
Pozitívne hodnotím novinku, že 

Komisia bude každoročne sledovať 
výsledky členských štátov cez výroč-
nú správu o výkonnosti. Verím, že to 
nebude len formálne cvičenie. Iba me-
raním skutočných výsledkov si totiž 
daňový poplatník bude môcť v spleti 
priamych platieb, podpory vidieka, 
ochrane pôdy, atď. skontrolovať, aká 
je pridaná hodnota za poľnohospodár-
skou politikou, ktorá ho stojí miliardy. 
Žiaľ v novej poľnohospodárskej politi-
ke stále meriame užitočnosť dotácií aj 
podľa toho, aký podiel fariem bude po-
berať podporu. Tento návrh som preto 
nemohol podporiť.

MIRIAM LEXMANN (KDH, 
EPP)
„ZDRŽÍM SA“
Mrzí ma, že hoci vyjednávanie 

o tomto návrhu trvalo roky, predlo-
žený text nezohľadňuje vývoj čo sa 
týka prijatých environmentálnych 
stratégií. Zároveň nesúhlasím s tým, 

že napriek snahám mojim a ďalších 
kolegov, boli úplne opomenuté výzvy 
na zahrnutie povinného zastropova-
nia, ktoré by zabránilo zneužívaniu 
a koncentrácií dotácií v rukách nie-
koľkých veľkých aktérov. Navrhnu-
tá dobrovoľnosť zastropovania bude 
pravdepodobne viesť k tomu, že iba 
málo krajín ho bude uplatňovať, čím 
sa doterajšie výhodné prostredie pre 
zneužívanie iba zakonzervuje. Záro-
veň tak bude sťažený prístup malých 
a stredných farmárov k potrebným 
financiám, čo bude naďalej udržiavať 
nezdravé konkurenčné prostredie, 
ktoré týchto malých a stredných far-
márov znevýhodňuje.

Napriek tomu, že sme členským 
štátom EÚ už takmer dve dekády, opäť 
sa nepodarilo dosiahnuť rovnaké do-
tácie pre všetky členské štáty, na čo 
doplatia aj naši farmári, ktorých tvr-
dá práca je rovnaká ako ich kolegov v 
starších členských krajinách.

V rámci vyjednaného textu však 
vítam podporu mladých farmárov. Je 
veľmi dôležité podporovať mladých 
ľudí v remesle našich starých otcov. 
Sama apelujem na to, aby Slovensko 
prijalo jasné kroky k potravinovej 
sebestačnosti a podpora mladých far-
márov k tomu môže dopomôcť.

MIROSLAV ČÍŽ (SMER-SD, 
S&D)
,,Hlasujem ZA“
Záverečnú debatu budem ešte po-

zorne sledovať. Samozrejme, môj ná-
zor je už takmer definitívny a to, že 
podporím túto dohodu v zajtrajšom 
hlasovaní.

Samotné rozhodnutie, či dohodu 
ako celok podporiť, alebo nie, nebolo 
vôbec jednoduché. Ani moji kolegovia 
vo frakcii sociálnych demokratov ne-
majú jednotný názor. Ja som sa snažil 
zvážiť pre a proti a to z perspektívy slo-
venského poľnohospodára. Je zrejmé, 
že takto dôležité a komplexné dohody 
neuspokoja všetkých. Jedna z pato-
vých situácií je spôsobená aj tým, že 
novú stratégiu na 2021 až 2027 navrho-
vala ešte Komisia pod vedením Jeana 
Claudea Junckera. Je zrejmé, že odvte-
dy sa veľa zmenilo a to hlavne v podobe 
záväznej Európskej zelenej dohody.

Bohužiaľ v takto krátkom vyhlá-

sení sa nemôžme zaoberať podrob-
nosťami. Každopádne v skratke a  po 
konzultáciách mám za to, že v  danej 
situácií bude pre poľnohospodársky 
a  potravinársky sektor dôležité, aby 
sa dohoda prijala čo najskôr a  tak 
umožnila pripraviť sa na nové pra-
vidlá, ktoré vstúpia do platnosti od 
1.1.2023.

ROBERT HAJŠEL 
(NOMINANT SMER-SD, 
S&D)
,,Hlasujem ZA“
S ťažkým srdcom som nakoniec 

zahlasoval za legislatívne opatrenia, 
vedúce k reforme, ktorá by nás mala 
aspoň o kúsok posunúť na ceste k viac 
ekologickejšej a sociálnejšej Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky EÚ pohl-
cujúcej viac ako tretinu rozpočtu EÚ. 

Reforma určite mala a mohla byť 
ambicióznejšou, ale ako vždy, ide o 
kompromis. Vlády členských štátov, 
vrátane Slovenska musia čím skôr 
predložiť svoje národné strategické 
plány, ktorú budú v súlade s environ-
mentálnymi cieľmi, vytýčenými v 
stratégii Z farmy na stôl, ale aj v Zele-
nej dohode. Nemali by sme dopustiť, 
aby išlo o akési rozkúskovanie Spoloč-
nej poľnohospodárskej politiky a tým 
pádom jej zoštátnenie, keď v stávke sú 
globálne ciele. Dnes sa ale dopad poľ-
nohospodársko-potravinárskeho sek-
tora na ľudské zdravie a biodiverzitu 
neberie dostatočne do úvahy. 

Musíme viac podporovať menších 
a mladých poľnohospodárov schop-
ných farmárčiť ekologicky. Malí far-
mári budú najviac postihnutí klima-
tickou krízou a úrody sa budú zmen-
šovať. Na druhej strane, som rád, že 
sme do reformy presadili aj posilne-
nie sociálnych práv poľnohospodár-
skych pracovníkov.

PETER POLLÁK (OĽANO, 
EPP)
„ZDRŽÍM SA“
Hoci reforma obsahuje mnohé po-

zitívne opatrenia, nie je v nej (povinné 
– pozn. red.) stropovanie poľnohospo-
dárskych platieb, ktoré považujem za 
kľúčové v boji proti zneužívaniu agro-
dotácií. n
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R O Z H O V O R

Pripravuje nové agrodotácie: Nízka 
sebestačnosť je hlavne výsledkom 

hospodárenia veľkých fariem
A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Na snímke riaditeľ Inštitútu pôdohospodárskej politiky Ján Pokrivčák.
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Slovensko bude v strategickom 
pláne výraznejšie smerovať pod-
poru na malé a stredné farmy, 

hovorí v rozhovore šéf Inštitútu pôdo-
hospodárskej politiky JÁN POKRIVČÁK. 
„Tieto farmy majú vysokú pridanú hod-
notu, robia to, čo chceme – pestujú ovo-
cie a zeleninu – a nie je dôvod, aby túto 
podporu nedostali. Pre rozvoj vidieka 
nie je ideálne, keď sa veľké farmy s pár 
zamestnancami a špecializáciou na obil-
niny manažérsky riadia z miest. Sku-
toční farmári žijú na vidieku a priamo 
riadia svoju farmu“ tvrdí.

Profesor Ján Pokrivčák je riaditeľom 
Inštitútu pôdohospodárskej politiky, 
ktorý je gestorom prípravy Intervenčnej 
stratégie, teda kľúčovej súčasti Strate-
gického plánu Spoločnej poľnohospodár-
skej politiky na roky 2023 až 2027 (SPP). 

V rozhovore sa dočítate: 
•	 Ako je na tom Slovensko s prípravou 

národného strategického plánu,
•	 ako chce ministerstvo pôdohos-

podárstva zefektívniť využívanie 
prostriedkov z agropolitiky EÚ,

•	 ako a prečo by sa mala zvýšiť do-
tačná podpora malých a stredných 
poľnohospodárskych podnikov,

•	 ako sa bude obmedzovať dotačný 
príjem veľkých fariem,

•	 ako Slovensko zohľadní v strate-
gickom pláne ekologické a klima-
tické ciele EÚ

•	 čo ovplyvňuje výšku a spôsob pod-
pory potravinárov a spracovateľov

V akej fáze a v ako stave je príprava 
Strategického plánu? 

Keďže sú dané termíny zo strany 
EÚ, tak sa snažíme sfinalizovať celý 
strategický plán tak, aby sme ho stihli 
dať do medzirezortného pripomien-
kového konania, vláde na schválenie 
a  potom poslať Európskej komisii. 
Niektoré detaily sa ešte upravujú, pre-
to je zbytočné hovoriť o konkrétnych 
termínoch. Celkovo ale Slovensko do-
drží lehoty, ktoré vyžaduje Európska 
komisia.

Čiže ho Komisii odovzdá do konca 
roka?  

Tak ako to bude vyžadovať Komi-
sia, pretože to ešte závisí od toho, či 

sa legislatíva schváli do konca roka 
v  Európskom parlamente (ten legis-
latívu k  SPP schválil 23. novembra, 
pozn. red.) a  v  Rade EÚ. My ale spra-
víme všetko preto, aby sme termíny 
dodržali. Sme v rovnakej situácii ako 
ostatné členské štáty.

Je teda možné, že Európska komisia 
posunie termín odovzdania strate-
gického plánu?

Komisia zatiaľ tlačí na to, aby 
to bolo do konca roka. Ale nemôže 
donútiť europarlament alebo radu 
ministrov, aby všetky dokumenty 
schválili načas, preto sa termíny ešte 
môžu posúvať na európskej úrovni.

Ministerstvo v  novembri predsta-
vilo členom  pracovnej skupiny  pre 
prípravu strategického plánu inter-
venčnú stratégiu so SWOT analý-
zou a analýzou potrieb sektora. Je to 
najdôležitejšia a na prípravu najťaž-
šia časť strategického plánu? 

Celý strategický plán je dôležitý, 
nielen intervenčná stratégia. Dôle-
žitá je celková stratégia aj detaily 
jednotlivých intervencií. Strategic-
ký plán bude obsahovať intervenčnú 
stratégiu a kapitoly, ktoré detailnejšie 
rozpíšu jednotlivé intervencie. Inter-
venčná stratégia bude verejnosť zrej-
me zaujímať najviac, pretože je to ko-
stra strategického plánu, ale jednotli-
vých stakeholderov môžu viac zaují-
mať zas detaily pre nich relevantných 
intervencií alebo definícií.

Čiže strategický plán sa môže ešte 
meniť aj budúci rok? 

Celý dokument bude pripomien-
kovať Európska komisia. Uvidíme 
ako zareaguje na predloženú verziu 
Strategického plánu. Dopredu sa re-
akcia odhaduje ťažko. Strategický 
plán sa pripravuje podľa nového sys-
tému, s  ktorým doteraz nemá skúse-
nosti žiadny členský štát.

Dá sa povedať, čo budú hlavné ciele 
a priority slovenského strategického 
plánu? Európska komisia predpísala 
deväť hlavných cieľov, na ktoré by sa 
mali zamerať všetky členské krajiny. 
Keď to ale vztiahneme na Slovensko, 
čo sú hlavné problémy, ktoré v rámci 
strategického plánu chceme v agro-
potravinárstve vyriešiť? 

Rozpočet SPP pre Slovensko na 
roky 2023 až 2027 je viac ako štyri mi-
liardy. Z  nich nebudeme financovať 
iba jednu prioritu. Pri takomto obrov-
skom rozpočte budeme riešiť mnoho 
problémov. Nariadenie Európskej 
komisie ako hlavné ciele uvádza poľ-
nohospodársku produkciu, ochranu 
životného prostredia a rozvoj vidieka 
a je tu ešte modernizácia odvetvia, čo 
je prierezový cieľ Strategického plá-
nu. Toto všetko sú pre Slovensko veľ-
mi relevantné ciele.

V rámci produkcie je veľmi dôleži-
té podporovať príjmy poľnohospodá-
rov, ich konkurencieschopnosť a zlep-
šovať ich  postavenie v  potravinovej 
vertikále. V  rámci životného pros-
tredia je pre nás veľmi dôležitá biod-
iverzita, klimatická zmena a ochrana 
prírodných zdrojov. Sústredíme sa aj 
na podporu mladých farmárov, zlep-
šenie životných podmienok zvierat a 
rozvoj vidieka.

Nerád by som vyberal jeden cieľ. Je 
dôležité, aby Slovensko efektívne vy-
užilo zdroje Európskej únie a aby sme 
dosiahli výrazný pokrok vo všetkých 
cieľoch.

Čo budú teda hlavné opatrenia, 
ktoré by malo zaistiť zefektívnenie 
využitia agrodotácií oproti súčas-
nosti? 

Určite chceme efektívnejšie vy-
užiť priame platby v  rámci podpory 
príjmu poľnohospodárov. Na jednej 
strane sa základná hektárová plat-
ba zníži, no zároveň bude podpora 
príjmu adresnejšia. Chceme ju viac 
sústrediť na tie typy fariem, ktoré sú 
dôležité pre rozvoj vidieka – na malé 
a  stredné podniky, na podporu príj-
mov živočíšnych fariem v  ANC ob-
lastiach (oblasti s  prírodnými alebo 
inými znevýhodneniami, pozn. red.) 
a mladých poľnohospodárov.

Viazanými platbami a  investícia-
mi chceme viac stimulovať špeciálnu 
rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu. 
To sú oblasti, kde Slovensko najviac 
zaostáva. Tieto dva sektory sú veľmi 
dôležité z  hľadiska spotrebiteľov, ale 
aj rozvoja vidieka.

PREČO TREBA POMÔCŤ 
MALÝM FARMÁM

Ako má v  praxi vyzerať zlepšená 
podpora malých a stredných podni-
kov? 
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Dôraz na ich podporu je už súčas-
ťou nariadenia EÚ. Desať percent pro-
striedkov prvého piliera musíme vy-
členiť na redsitributívnu platbu, čo aj 
dodržíme. Redistributívna platba za-
bezpečí dodatočné zdroje na prvých 
150 hektárov každej farmy. K  tomu 
Strategický plán pridáva aj investičné 
podpory, kde bude kladený väčší dô-
raz na malé a stredné podniky oproti 
tým najväčším.

Redistributívnu platbu Slovensko 
prvýkrát zaviedlo už v  tomto roku, 
keď sa vypláca 50 eurová sadzba na 
prvých 28 hektárov. Vy ju teraz na-
vrhujete na úrovni 80 eur na prvých 
sto hektárov a 40 eur od 101 do 150 
hektárov. Aký je hlavný dôvod tejto 
zmeny? 

Údaje a analýzy dokazujú, že malé 
a  stredné farmy majú nízke príjmy 
v  porovnaní s väčšími farmami. Zís-
kavajú celkove menej dotácií z verej-
ných zdrojov, majú menej kapitálu 
a pôdy. Preto podporu príjmu chceme 
nastaviť adresnejšie. Malí a  strední 
poľnohospodári na Slovensku chý-
bajú, čo sa prejavuje na nižšej úrovni 
rozvoja vidieka. Malých a stredných 
farmárov chceme podporiť a  udr-
žať na vidieku, aby neodchádzali do 
miest a vidiek nevymieral.

Malé a  stredné farmy sú dôleži-
té aj z  hľadiska produkcie lokálnych 
produktov pre miestne obyvateľstvo. 
V porovnaní s inými krajinami EÚ je 
u  nás ťažšie kupovať lokálne mlieč-
ne výrobky alebo ovocie a  zeleninu. 
Redistributívna platba zvýši príjmy 
malých a stredných podnikov, umož-
ní im viac investovať, kupovať alebo 
prenajímať ďalšiu pôdu a tým ich udr-
ží hospodáriť ďalej na vidieku.

Pri redistributívnej platbe ste ne-
stanovili spodnú hranicu, od ktorej 
ju budú môcť farmári čerpať. To 
niektorí vyčítali už exministrovi 
Mičovskému, keď sa ju rozhodol za-
viesť. Ich argumentom je, že treba 
podporovať efektívne farmy, ktoré 
budú vedieť zvýšiť potravinovú se-
bestačnosť krajiny, pričom malí far-
mári s  niekoľ kými hektármi budú 
vedieť vyrábať iba pre vlastnú spot-
rebu. Nie je to oprávnená výhrada? 

Je potrebné zdôrazniť, že malé far-
my od nula do päť hektárov obhospo-
darujú len 0,94 percenta celkovej vý-
mery pôdy na Slovensku. Určite teda 
nečerpajú veľkú časť dotácií a  ich 
podpora neohrozí celkový rozpočet 
SPP na Slovensku. Pritom ich prínos 
pre vidiek je značný.

Keď poľnohospodár produkuje pre 
vlastnú spotrebu a pre svoje okolie na 
dedine, tak tým tiež zvyšuje sebestač-
nosť Slovenska. Nemusíme na vidie-
ku všetko kupovať v supermarketoch. 
Produkovať pre seba a svoje okolie na 
dedine a prebytky predávať na trhoch 
v meste je tiež normálny spôsob pro-
dukcie všade vo svete. Nechceme sa 
predsa sústrediť len na produkciu 
obilnín a  olejnín. Malí a  strední poľ-
nohospodári majú nárok na prístup 
k priamym platbám aj z dôvodu dôle-
žitosti rozvoja vidieka. Z hľadiska bu-
dúcnosti sú to dobre využité peniaze. 
Upadajúci život na vidieku je dôsled-
kom nedostatočnej existencie malých 
a stredných fariem.

90 percent dotácií získavajú na 
Slovensku na európske pomery veľ-
mi veľké farmy a stav sebestačnosti je 
výsledkom hlavne ich hospodárenia. 
Slabá produkcia a konkurencieschop-
nosť odvetvia určite nie je spôsobená 
na Slovensku malými a  strednými 
farmami.

Problém je, že my na Slovensku 
teraz nemáme toľko malých a stred-
ných farmárov ako v  Holandsku ale-
bo Francúzsku, pretože do roku 1989 
tu boli iba veľké farmy. Musíme im 
zrovnoprávniť podmienky a dať čas 
na rozvoj. Nie sú žiadne zásadné dô-
vody, prečo by sme ich nemali výraz-
nejšie podporovať.

Tá otázka asi o tom, že či sú viac 
alebo menej produktívni ako veľ kí 
poľnohospodári. 

Každá veľkostná skupina fariem 
je vhodná na niečo iné. Malé farmy 
môžu lepšie obhospodarovať pôdu 
a  prispievať viac ku krajinotvorne 
a  biodiverzite ako tie väčšie. Pritom 
čerpajú podstatne menej dotácií ako 
veľké farmy. Veľké farmy sú zas lepšie 
prepojené na svetové trhy v  produk-
cii obilnín alebo olejnín, ale mnohé 
z nich sú efektívne aj v mlieku alebo 
zelenine.

Nesúhlasil by som s  paušálnym 
tvrdením, že malé farmy nie sú pro-
duktívne a  že sú to vyhodené penia-

ze. Naopak, myslíme si, že farmy s 
výmerou do päť hektárov, ktoré pro-
dukujú napríklad ovocie a  zeleninu, 
ich dokážu aj dobre zhodnocovať. Po 
komunizme sa pritom vyvíjali v zlých 
podmienkach, nemali prístup k pôde 
a  investíciám. To, že v  našej štruk-
túre výroby chýbajú malé a  stredné 
farmy, sa prejavuje aj tým, že tu nie 
sú niektoré typy produktov. V Talian-
sku a  Francúzsku, kde je priemerná 
veľkosť fariem až sedemkrát nižšia, 
je poľnohospodársky sektor oveľa 
efektívnejší a viac prispieva k rozvoju 
vidieka. Tieto krajiny by pre nás mali 
byť vzorom.

Redistributívna platba teda zostane 
bez spodnej hranice? 

Áno, keby ju nedostali malé far-
my, ktoré pestujú napríklad zeleninu 
na troch alebo štyroch hektároch, 
bolo by to nespravodlivé a viedlo by 
to ešte k rýchlejšiemu vyľudňovaniu 
vidieka. Tieto farmy majú vysokú pri-
danú hodnotu, robia to, čo chceme – 
ovocie a zeleninu – a nie je dôvod, aby 
túto podporu nedostali. Nie je ideálne 
pre rozvoj vidieka, keď veľké farmy s 
pár zamestnancami špecializujúce sa 
na obilniny sú manažérsky riadené z 
miest. Skutoční farmári žijú na vidie-
ku a priamo riadia svoju farmu.

K rovnomernejšiemu prerozdeleniu 
peňazí by malo prispieť aj stropo-
vanie priamych platieb. To je síce 
podľa nariadení EÚ dobrovoľné, no 
podľa intervenčnej stratégii ho Slo-
vensko zavedie. Aké budú jeho zák-
ladné parametre? 

Budú presne také, ako ich nastavi-
la Európska komisia. Strop bude 100 
tisíc eur a  od 60 tisíc sa platba zníži 
na 85 percent.

Bude sa stropovanie vypočítavať na 
konečného užívateľa alebo farmu? 

Zatiaľ Strategický plán uvažuje 
o  stropovaní na IČO (farmu). Stropo-
vanie na konečného užívateľa výhod 
nebolo možné kvalifikovane pripraviť 
v krátkom čase. Na MPRV SR teraz ne-
existujú analýzy, čo by stropovanie na 
konečného užívateľa výhod spôsobilo a 
či by ho rezort pôdohospodárstva a os-
tatné rezorty boli schopné implemen-
tovať. Je potrebné zhromaždiť údaje, 
vytvoriť databázy a uskutočniť proces-
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né a dopadové analýzy. Až potom bude 
možné pri stropovaní uvažovať o zme-
ne na konečného užívateľa výhod.

V  starších  analýzach  ste voči také-
muto nastaveniu mali výhrady. Ne-
môže sa tým výrazne oslabiť efekt, 
ktorý má stropovanie priniesť – to 
znamená znížiť koncentráciu pla-
tieb vo veľ kých poľnohospodár-
skych podnikoch? 

Jedna vec je, čo by bolo ideálne 
dosiahnuť. Druhá vec je, čo súčas-
ný systém dokáže zvládnuť. Politi-
ky musíme byť schopní aj efektívne 
implementovať. V súčasnosti je ešte 
veľa nevyjasnených vecí okolo admi-
nistrácie platieb v Pôdohospodárskej 
platobnej agentúre, prepojenie data-
báz konečného užívateľa výhod a  to 
aj na EÚ úrovni s  databázami MPRV 
a PPA . Keby sme pripravili stropova-
nie na konečného užívateľa narýchlo 
zle, spravilo by to viac škôd ako úžit-
ku. Každopádne bude v  blízkej dobe 
potrebné riešiť vysokú koncentráciu 
príjmových podpôr na Slovensku a aj 
prostredníctvom dobre pripraveného 
stropovania na konečného užívateľa 
zabezpečiť väčšiu adresnosť dotácií, 
aby sme mali štruktúru podnikov 
podporujúcu rozvoj vidieka.

Aké platby sa budú stropovať? 

Bude to len základná BISS platba 
(z anglického názvu Basic Income Su-
pport for Sustainability, pozn. red).

Máte napočítané, koľ ko peňazí sa 
týmto spôsobom uvoľní? 

Mohli by sme takto dohromady 
za celé obdobie získať okolo 20 milió-
nov eur, ktoré sa presunú do druhého 
piliera. Stropovanie pri súčasnom 
nastavení by sa týkalo zhruba 200 
fariem. Veríme, že ak táto regulá-
cia príde, tak sa veľké farmy prispô-
sobia, čiže zvýšia zamestnanosť a 
zlepšia  štruktúru výroby. Regulácie 
majú vplyv na zmenu správania ľudí. 
Cieľom nie je stropovanie. Cieľom je, 
aby farmy boli aktívne, zamestnávali 
a stropu sa tak vyhli. Ak budú praco-
vať tým istým spôsobom ako doteraz, 
tak o časť dotácií prídu. To bude snáď 
dostatočná motivácia, aby sa prispô-
sobili alebo svoje farmy, resp. pôdu 
predali alebo prenajali tým aktívnym 
skutočným poľnohospodárom.

Aké profesie sa budú započítavať 
do mzdových nákladov, ktoré sa od 
podpôr odpočítajú? 

Tie, ktoré sú v európskom  naria-
dení. Sú to pracovníci, ktorí sa pria-
mo podieľajú na poľnohospodárskej 
produkcii. Je to logické, pretože ne-
môžeme očakávať, že keď má podnik 
aj železničnú, alebo automobilovú 
dopravu, alebo investoval do iného 
podniku, tak sa mu do stropovania 
započítajú všetci zamestnanci. Takto 
si to Európska únia v poľnohospodár-
skej politike určite nepredstavuje.

Budú sa započítavať aj mzdy ma-
nažmentu, alebo len pracovníci na 
pôde? 

Nariadenie hovorí jednoznačne, 
že to majú byť bežní farmári. V  prí-
pade zamestnancov pôjde o všetky 
mzdy súvisiace s poľnohospodárskou 
činnosťou vrátane daní a sociálnych 
príspevkov súvisiacich so zamestna-
ním. Takto to bude kontrolovať Eu-
rópska komisia, a preto to tak musí-
me aj nastaviť.

CEZ EKOSCHÉMY CHCEME 
POMÔCŤ HLAVNE 
BIODIVERZITE

Slovensko musí v novom dotačnom 
období vyčleniť 25 percent pria-
mych platieb na nové ekoschémy, 
čo by malo byť v prípade Slovenska 
približne 517 miliónov eur. V inter-
venčnej stratégii sa ale hovorí o 560 
miliónoch. Znamená to, že na eko-
schémy dáme viac peňazí ako je mi-
nimálna požiadavka EÚ? 

Alokáciu na eko-schémy máme 
mierne nad povinných 25 percent už 
teraz. Dôvod je, že chceme zvýšiť sa-
dzby, ale zároveň aj minimalizovať 
implementačné riziko. Nie je rozum-
né ísť úplne na minimálnych 25 per-
cent. Alokáciu na eko-schémy sme 
rozdelili na celofarmovú eko-schému 
a  eko-schému na pastevný chov doj-
níc, mladého dobytka, oviec a  kôz, 
na čo pôjde 46 miliónov eur. V  prí-
pravnej fáze sa uvažovalo, že sa cez 
eko-schémy podporí ustajnenie doj-
níc čiastkou až 96 miliónov eur. To 
by ale znamenalo, že by rozpočet na 

celofarmovú eko-schému bol nižší. 
Na zvýšenie záujmu o  celofarmovú 
eko-schému a  prihlásenie sa čo naj-
viac farmárov sme eko-schémy opti-
malizovali tak, aby podpora vzrástla 
zo 45 na 55 EUR/ha.

To znamená, že pôvodne vypočíta-
ná 45 eurová sadzba na hektár za 
ekoschému sa zvýši asi o  10 eur. 
Hrozilo, že farmári nebudú mať 
o ekoschémy záujem, keď tá sadzba 
zostane na nižšej úrovni? 

Aj pri 45 eurovej sadzbe by sa za-
pojila veľká väčšina poľnohospodá-
rov, no niektorí by nemuseli mať o to 
záujem, hlavne tí produktívnejší. To 
je ale problém vo všetkých členských 
štátoch EÚ, napríklad aj v Holandsku. 
Produktívnejší farmári sa nechcú za-
pojiť do environmentálnych schém, 
lebo ich limitujú v  produkcii. Radšej 
sa vzdajú peňazí z eko-schémy a budú 
sa venovať trhovej aktivite bez obme-
dzení.

Zvýšením sadzby zo 45 na 55 eur za 
hektár toto riziko podstatne znížime. 
Platí, že príprava strategického plánu 
je živý proces. To, čo platí na začiatku 
procesu, nemusí platiť aj na konci. 
Strategický plán upravujeme a  zlep-
šujeme, aby výsledok bol lepší ako 
na začiatku a  aby bol prínosom pre 
poľnohospodárov, vidiek a daňových 
poplatníkov. Ministerstvo pôdohos-
podárstva v  rámci tohto procesu ak-
tívne komunikuje s  poľnohospodár-
mi, ochranármi aj ministerstvom 
životného prostredia, aby sa dosiahli 
žiadané ekologické benefity s  mi-
nimálnym vplyvom na produkciu 
a konkurencieschopnosť.

Čo sú hlavné problémy, ktoré má vy-
riešiť celofarmová ekoschéma?  

Biodiverzita. Keď sa rozhliadnete 
po okolí, naše polia sú oveľa väčšie 
ako polia v  Rakúsku alebo Belgicku. 
Keď máme na 100 hektároch mono-
kultúru, o nejakej biodiverzite nemô-
že byť ani reč. Čísla napríklad index 
vtáctva – ukazujú, že biodiverzita 
klesá. Preto tento trend musíme zvrá-
tiť. Eko-schémy majú dosiahnuť, aby 
sme mali diverzifikovanejšiu krajinu. 
Potrebujeme preto znížiť veľkosť par-
ciel – v  chránených územiach na 20 
hektárov a  mimo chránených území 
na 50 hektárov. Tiež chceme navýšiť 
počty neproduktívnych prvkov nad 
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rámec, ktoré nám stanovujú európ-
ske nariadenia, lebo máme na Slo-
vensku málo neproduktívnych kraji-
notvorných prvkov.

Podmienkou celofarmovej 
eko-schémy, ktorá pomôže biodiver-
zite, bude aj odložené kosenie na tr-
valých trávnych porastoch, alebo sa 
ich časť bude spásať.

Eko-schéma prispeje aj ku klima-
tickej akcii, ktorá sa od Slovenska 
očakáva. Chceme zlepšiť štruktúru 
pôdy. Dobrá štruktúra pôdy zvyšuje 
hektárové úrody, ale zároveň znižu-
je aj emisie skleníkových plynov. Na 
minimálne 25 percentách ornej pôdy 
sa preto bude musieť hnojiť, hnojiť na 
zeleno, alebo zaorávať slama na roč-
nej báze. Boj proti klimatickej zme-
ne sa prejaví aj v sadoch, kde sa bude 
zatrávňovať minimálne každé druhé 
medziradie.

O koľ ko by sa mali týmto spôsobom 
zvýšiť výmera neproduktívnych 
plôch? 

Máme na to matematický model 
založený na reálnych dátach o  pôde 
a  farmách na Slovensku. Podľa neho 
sme vypočítali, že za účelom zvýšenia 
biodiverzity sa na ornej pôde vytvorí 
okolo 18 tisíc hektárov neproduk-
tívnych plôch. Ide o  približne jedno 
percento poľnohospodárskej pôdy na 
Slovensku. Podotýkam, že ide o 18 ti-
síc hektárov neproduktívnych plôch 
nad rámec požiadaviek EÚ.

Zohľadňujete pri príprave aj ostatné 
ciele stratégie Z farmy na stôl, hoci 
ešte nemajú legislatívnu a ani žiad-
nu záväznú podobu? 

Okrem eko-schém, ktoré by mali 
viesť k  lepšej ochrane pôdy a  zlepšo-
vaniu biodiverzity, sa sústredíme aj 
na dobré životné podmienky zvierat. 
Chceme znížiť používanie antimikro-
biálnych látok, motivovať chovateľov 
k  zväčšovaniu priestorov pre chova-
né zvieratá, čo by malo viesť k tomu, 
že zvieratá budú v  lepšej pohode a 
zdravšie.

Zvyšujeme alokácie a sadzby na 
integrovanú produkciu v  zelenine, 
ovocí a  víne. Tým sa bude vo výrobe 
požívať menej chémie. Vzrastie pod-
pora ekologickej produkcie. Budeme 
chrániť pôdu a vodu na Žitnom ostro-
ve, ktorá bude bez požívania pesticí-
dov. Viac peňazí pôjde aj na ochranu 

dropa a  iné ohrozené druhy, ktoré 
chceme zachovať.

Celkovo dávame na ekologické cie-
le viac ako 25 percent zdrojov z prvého 
a viac ako 35 percent z druhého piliera.

Aký cieľ máte v strategickom pláne 
pre výmeru ekologického poľno-
hospodárstva? 

Chceme sa priblížiť k  celoeuróp-
skemu cieľu (25 percent poľnohos-
podárskej pôdy, pozn. red). Treba ale 
povedať, že poľnohospodárska poli-
tika sa buduje na princípe subsidia-
rity. To znamená, že prispieť by mal 
každý štát, ale v závislosti od svojich 
podmienok a  potrieb. Niektoré štáty 
teda prispejú viac a  niektoré menej. 
Neznamená to, že každý členský štát 
musí splniť všetky ciele EÚ.

V ekologickej produkcii sa posúva-
me. Zvyšujeme alokácie aj množstvo 
hektárov, na ktorých sa bude ekolo-
gické hospodárenie realizovať. Naše 
ekologické poľnohospodárstvo je nad 
priemerom EÚ, čo sa týka podielu 
obhospodarovanej pôdy v  ekologic-
kom systéme. Na Slovensku chceme 
zvyšovať   aj poľnohospodárku pro-
dukciu aj zlepšiť ochranu životného 
prostredia, čiže musíme nájsť vhodný 
kompromis medzi rastom produkcie 
a  efektívnosťou využitia zdrojov na 
životné prostredie.

PODPORA POTRAVINÁROM 
SA ZVÝŠI

Jednou z najčastejších výhrad v pri-
pomienkach k  intervenčnej stra-
tégii je nízka alokácia pre sektor 
spracovateľský a  potravinársky 
sektor z druhého piliera SPP. Na in-
vestície dostanú potravinári a spra-
covatelia 75 miliónov eur. Je ešte 
možnosť, že sa budú prostriedky pre 
nich navyšovať? 

V programovacom období 2021 až 
2027, čiže vrátane prechodného ob-
dobia 2021 až 2022, podporujeme po-
travinárske podniky viac ako v pred-
chádzajúcom programovacom období 
(2014 až 2020).

Oproti predošlému obdobiu vy-
členíme 25 miliónov EUR navyše na 
vertikálnu a horizontálnu spoluprácu 
fariem, kde je spracovanie dôležitou 
súčasťou. A  dávame navyše peniaze 

aj do biohospodárstva, kde sa dajú 
získať investičné zdroje potravinár-
skym podnikom napríklad na šetre-
nie energie, inovácie alebo na ekolo-
gické baliace materiály.

Treba si tiež uvedomiť, že Európska 
komisia explicitne nepoužíva zdro-
je z  SPP na podporu potravinárstva. 
Spoločná poľnohospodárska politika 
EÚ sa orientuje hlavne na primárnu 
poľnohospodársku produkciu. Jej 
cieľom je predovšetkým zlepšiť po-
stavenie prvovýrobcov vo vertikále 
podporou horizontálnej spolupráce 
farmárov navzájom a vertikálnej spo-
lupráce, kedy poľnohospodári spolu-
pracujú so spracovateľmi.

Dôvod je jednoduchý. Prvový-
robcovia (farmy) sú väčšinou menšie 
firmy ako potravinári. Niektoré po-
travinárske firmy sú obrovské nadná-
rodné spoločnosti, ktoré majú ďaleko 
vyššiu vyjednávaciu silu ako poľno-
hospodári.

EÚ chce preto dosiahnuť, aby poľ-
nohospodári navzájom spolupracova-
li, aby mali silnejšiu pozíciu v rokova-
niach s potravinármi a aby pridávali 
do výroby ďalšiu hodnotu cez spraco-
vanie.

Zohľadňujete ale problémy sloven-
ského potravinárstva? 

Áno, vnímame, že je v  porovnaní 
s  inými členskými krajinami menej 
rozvinuté. Vnímame, že je to jedna 
z  prekážok rozvoja potravinových 
vertikál na Slovensku. Snažíme sa na-
staviť podporu tak, aby rástol dopyt 
potravinárskych firiem po miestnych 
výrobkoch, aby sa celá vertikálna 
pozdvihla. Snažíme sa nájsť kompro-
mis, aby to bolo priechodné na úrovni 
EÚ a zároveň sme podporili rozvoj do-
pytu po poľnohospodárskych komo-
ditách vyrobených na Slovensku.

Slovenskí potravinári, ale poukazu-
jú na dlhodobý investičný dlh v sek-
tore, pričom okolité krajiny vraj 
do sektora smerujú viac verejných 
zdrojov. 

Každý by chcel viac zdrojov, ale 
máme obmedzený rozpočet. Keby 
sme sa pozreli na údaje za celú Euró-
pu, Slovensko určite nepodporuje po-
travinárstvo zo zdrojov SPP podprie-
merne, ale výrazne nadpriemerne.

Strategický plán treba brať kom-
plexne. Nie je možné vyberať iba nie-
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ktoré čerešničky z každého strategic-
kého plánu z okolitých krajín. Potra-
vinárstvu sa zvyšujú zdroje a  veľký 
stimul tam pôjde aj cez finančné 
nástroje z  národných zdrojov. Potra-
vinárstvo by sa vďaka tomu malo po-
sunúť ďalej.

V tejto súvislosti zaznieva výhrada, 
že zdroje aj napríklad na potravi-
nárstvo a  spracovanie by sa mohli 
uvoľniť z  alokácie (100 miliónov 
eur), ktorú plánujete investovať do 
pozemkových úprav. Agropotravi-
nárske združenia argumentujú tým, 
že riešenie pozemkového vlastníc-
tva je celospoločenský a nadrezort-
ný problém, ktorý sa netýka iba 
poľnohospodárstva a preto by sa na 
pozemkové úpravy mali hľadať iné 
zdroje ako tie, ktoré majú slúžiť pod-
pore poľnohospodárov a spracovate-
ľov. Nie je to relevantná výhrada? 

Z  tých 100 miliónov EUR pôjde 
na klasické pozemkové úpravy polo-
vica. Druhých 50 miliónov pôjde na 
budovanie infraštruktúry, čo je veľ-
mi prospešné pre rozvoj poľnohospo-
dárskych podnikov. Zafinancuje sa 
z toho aj zelená a modrá infraštruktú-
ra, čo je zase veľmi dôležité pre život-
né prostredie.

Trh s  pôdou je hlavnou brzdou 
slovenského poľnohospodárstva a  aj 
efektívnej implementácie poľnohos-
podárskych politík. Pre nefunkčný trh 
s  pôdou sa nemôžu rozvíjať efektívne 
farmy a malé a stredné farmy, lebo ne-
majú prístup k pôde. Je veľa manažérov 
fariem, ktoré by chceli expandovať ale 
nemôžu. Ďalší problém je, že so získa-
ním dodatočnej pôdy sú spojené obrov-
ské transakčné náklady. Zaberá to veľ-
mi veľa času, ktorý nemôžete venovať 
rozvoju a riadeniu farmy. Pretože ne-
máme vysporiadané pozemky, nemô-
žeme budovať cestnú alebo environ-
mentálnu infraštruktúru na vidieku.

Zlý trh s  pôdou neumožňuje na-
vyše presunúť pôdu od malo efektív-
nych fariem, ktoré žijú z dotácií a ne-
produkujú, k efektívnejším farmám. 
Od roku 1993 sa doteraz spravili kom-
plexné pozemkové úpravy len na 11 
percentách územia, čo je jeden z hlav-
ných dôvodov nízkej potravinovej se-
bestačnosti. Bez investícií do funkč-
ného trhu s pôdou ju nezvýšime.

Veľ ké agropotravinárske združenia 
zhodne žiadajú navýšiť investičnú 
podporu v druhom pilieri pre tento 
sektor na 300 miliónov eur. Môže 
sa nakoniec alokácia tejto sume 
aspoň trochu priblížiť? 

V rámci SPP máme štyri miliardy 
eur na 5 rokov, čo vytvára rozpočtové 
obmedzenie pre všetky intervencie. 
Potravinárstvo sa bude podporovať 
aj cez finančné nástroje z  národných 
zdrojov. n
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Osem hlavných zmien,  
ktoré v agrodotáciách plánuje 

ministerstvo
A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [FOTO TASR/Jaroslav Novák]

Č L Á N O K
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Ministerstvo pôdohospodár-
stva chce po roku 2023 menej 
podporovať príjmy poľno-

hospodárov. Dotácie chce nastaviť tak, 
aby ich motivovali modernizovať vý-
robu, pestovať náročnejšie plodiny, za-
mestnávať väčší počet ľudí a starať sa 
viac aj o prírodu a vidiecku krajinu.

Z rozpočtu Spoločnej poľnohospo-
dárskej politiky dostane Slovensko 
zhruba rovnaký balík peňazí ako v 
programovom období 2014 až 2020, 
no ich rozdelenie bude iné. Súvisí to 
s požiadavkami Európskej únie. Väč-
šina zmien v dotačných schémach 
vyplýva zo zámerov vládnej koalície, 
ktoré teraz do konkrétnych návrhov 
prekladá ministerstvo pôdohospo-
dárstva.

V novembri predstavil rezort ta-
kzvanú Intervenčnú stratégiu, ktorá 
približuje, aké sú jeho hlavné ciele v 
poľnohospodárstve na najbližších päť 
rokov a ako tomu plánuje prispôsobiť 
dotačnú podporu.

Tu sú najväčšie plánované zmeny 
podľa portálu EURACTIV Slovensko.

AKO SA ZMENÍ PRVÝ 
PILIER
Nepresúvanie peňazí z  Programu 

rozvoja vidieka (druhý pilier) na pria-
me platby (prvý pilier), ktoré umož-
ňujú európske pravidlá, je jedným 
zo splnených záväzkov ministerstva 
z programového vyhlásenia vlády.

Slovensko ako jedna z mála krajín 
presúvala doteraz časť peňazí z inves-
tičných podpôr na podporu príjmov 
poľnohospodárov. Už dlho však na 
Slovensku panuje takmer všeobecná 
zhoda, že ide o jeden z dôvodov za-
ostávania domáceho sektora, keďže 
popri nízkom štátnom financovaní 
sa sektor takto oberá o ďalšie peniaze 
potrebné na investície do modernizá-
cie výroby s vyššou pridanou hodno-
tou.

Tento krok bude mať niekoľko vý-
razných dopadov na čerpanie dotácií z 
európskych fondov. Tým hlavným je, 
že slovenským poľnohospodárom sa 
znížia dotačné príjmy vyplácané au-
tomaticky za hektár pôdy. Tie by však 
boli menšie aj tak, keďže Slovensku sa 
o 100 miliónov zníži rozpočet prvé-
ho piliera. Týmto rozhodnutím bude 
prepad ešte citeľnejší. Základná (BISS) 
hektárová platba bude 100 eur, čiže 
zhruba o 37 eur menej ako doteraz. 

Stohektárovej farme sa tak ročne zníži 
„automatický“ príjem o 3 700 eur.

Ako ale v rozhovore pre EURAC-
TIV Slovensko hovorí šéf Inštitútu 
pôdohospodárskej politiky (IPP) Ján 
Pokrivčák, niektorým poľnohospodá-
rom sa dotácie z prvého piliera môžu 
zvýšiť, pretože ministerstvo chce 
podporu príjmu nastaviť adresnejšie. 
To znamená, že kým základná platba 
klesne, vyššie budú iné – zásluhové či 
motivačné typy platieb.

Narásť má podpora malých i 
stredných fariem, mladých farmárov 
a tých poľnohospodárov, ktorí v pro-
spech ochrany prírody zmenia svoje 
pracovné postupy.

Pätnásť percent platieb pôjde na 
podporu konkrétnych komodít, ktoré 
ministerstvo považuje za dôležité ale-
bo perspektívne – ide hlavne o prác-
nejšiu zeleninu a ovocie a živočíšnu 
výrobu. (takzvané viazané platby).

PODPORA MLADÝCH 
FARMÁROV
Generačná výmena je jednou 

z priorít reformy agropolitky EÚ, no je 
veľmi dôležitá aj pre slovenský agro-
sektor. Mladí ľudia sa do práce v poľ-
nohospodárstve nehrnú, čo má za ná-
sledok, že dnes každý druhý zamest-
nanec v sektore je starší ako 50 rokov.

Zastaviť starnutie agrosektora 
majú pomôcť zvýšené dotačné podpo-
ry. Na doplňujúcu platbu pre poľno-
hospodárov od 18 do 40 rokov vyčlení 
Slovensko z prvého piliera tri percen-
tá prostriedkov, čo je minimálna po-
žiadavka EÚ. V praxi sa im platba na 
hektár zvýši o 100 eur. Spolu s redis-
tributívnou platbou tak mladý poľ-
nohospodár na prvých sto hektárov 
dostane 335 eurovú platbu. To je až o 
105 eur viac ako doteraz.

V tomto prípade je však prilieha-
vejšie označenie začínajúci poľno-
hospodár. Dodatočná platba sa bude 
totiž vyplácať poľnohospodárom len 
na prvých päť rokov ich podnikania 
bez ohľadu na ich vek (v rámci daného 
rozpätia 18 až 40 rokov).

„Sme za to, že každý poľnohos-
podár od 18 do 40 rokov by mal mať 
osobité zvýhodnenie, ktoré mu uľahčí 
začiatok podnikania,“ reaguje v pri-
pomienkach k návrhu agrorezortu 
Združenie mladých farmárov na Slo-
vensku/ASYF.

„Platba má byť určená len na po-
čiatočné obdobie podnikania a ne-
mala by sa z nej stať prevádzková po-

moc,“ odpovedá im ministerstvo.
Okrem hektárovej podpory do-

stanú začínajúci farmári granty na 
investície a rozbehnutie podnikania. 
Štartovacia dotácia, ktorá sa v tom-
to programovom období vyplácala v 
hodnote 50 tisíc eur, sa zvýši na 70 
tisíc eur. Takzvaný start-up grant 
bude dostupný pre 614 nádejných poľ-
nohospodárov, no ASYF žiada, aby sa 
prostriedky našli pre viac žiadateľov.

REDISTRIBUTÍVNA 
PLATBA
Kým v  predošlom programovom 

období sa jej Slovensko vyhlo, lebo 
mohlo, teraz je už dodatočná platba 
pre malé a  stredné podniky povin-
nosťou. Spočíva v tom, že všetky far-
my do určitej výmery dostanú vyššiu 
dotačnú podporu. Od tejto hranice 
potom budú poberať už len základné 
platby na hektár, ktoré sú nižšie.

Redistributívna platba nie je no-
vinkou ani u nás. Približne pred ro-
kom ju po prvýkrát ohlásil exminis-
ter Ján Mičovský (OĽaNO). Od roku 
2023 sa však bude redistributívna 
platba meniť. Kým doteraz sa vyplá-
cala 50-hektárová platba na prvých 
28 hektárov, po novom to bude 80 eur 
na prvých 100 a 40 eur na ďalších 50 
hektárov. Menším farmám sa za se-
dem rokov takto vyplatí 205 miliónov 
eur.

Slovenská poľnohospodárska a 
potravinárska komora (SPPK) má inú 
predstavu o veľkosti fariem, ktoré 
majú mať na platbu nárok. Komore 
sa nepozdáva horný strop – redistri-
butívna platba by sa mala podľa nej 
mala vyplácať farmám do 200 alebo 
300 hektárov.

Výhrady má aj voči tomu, že sa 
nemení spodná hranica, od ktorej sa 
dodatočná platba bude vyplácať. Ne-
bude žiadna. SPPK v pripomienkach k 
stratégii navrhuje určiť túto hranicu 
na päť hektárov. Najväčšiemu agro-
potravinárskemu združeniu prekáža, 
že platba nie je naviazaná na produk-
ciu a tvrdí, že by sa nemala vyplácať 
nepodnikateľom, ktorí sa neživia far-
márčením a neprodukujú potraviny.

Podľa Jána Pokrivčáka by sa ale 
tento prah už meniť nemal. „Je po-
trebné zdôrazniť, že malé farmy od 
nula do päť hektárov obhospodarujú 
len 0,94 percenta celkovej výmery 
pôdy na Slovensku. Určite teda nečer-
pajú veľkú časť dotácií a ich podpora 
neohrozí celkový rozpočet SPP na Slo-
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vensku. Pritom ich prínos pre vidiek 
je značný,“ hovorí riaditeľ IPP.

STROPOVANIE
V diskusii o dotačnom strope to je 

u nás ako na hojdačke. Opatrenie naj-
skôr vláda dokonca vpísala do Progra-
mového vyhlásenia vlády a sľuboval 
ho aj exminister Mičovský, no keď 
predstavil vlastné zámery s dotácia-
mi, stropovanie v ňom chýbalo.

Zavedenie nástroja, ktorý agro-
politika ponúka na presunutie väčšej 
časti dotácií od agrárnych podnikov 
k  menším, síce pre členské štáty po-
vinný nie je, no ministerstvo už pod 
vedením Samuela Vlčana so stropo-
vaním počíta.

Limit, ktorý bude môcť za jeden 
rok vyčerpať jedna farma, bude sta-
novený tak, ako to navrhli aj európ-
ske inštitúcie. Strop bude 100 tisíc 
eur, pričom od príjmu 60 tisíc eur sa 
dotácie skrátia o 15 percent.

Známe sú už aj ďalšie parametre, 
ktoré sú k  veľkým farmám celkom 
mierne. Okrem základnej platby sa 
do stropu ostatné platby nebudú za-
počítavať. Od stropu sa zároveň budú 
odpočítavať mzdové náklady zamest-
nancov. Tu sa agrorezort bude riadiť 
európskym nariadením, ktoré ich de-
finuje ako „pracovníkov, ktorí sa pria-
mo podieľajú na poľnohospodárskej 
produkcii“.

Dotačný limit sa bude týkať iba 
tých najväčších fariem, ktoré zamest-
návajú málo pracovníkov. Týmto 
spôsobom sa tak získajú peniaze pre 
podporu ostatných poľnohospodárov 
a podľa Jána Pokrivčáka to bude ne-
produktívne farmy tiež motivovať, 
aby pestovali plodiny s vyššou prida-
nou hodnotou a väčšími nárokmi na 
pracovnú silu.

Hoci vo vládnej koalícii  preva-
žoval názor, že dotácie treba stropo-
vať na úroveň konečného užívateľa 
výhod, čo by podchytilo viac fariem 
a tiež by to zabránilo účelovému de-
leniu podnikov s cieľom vyhnúť sa 
obmedzeniu dotácií, návrh minister-
stva nakoniec plánuje stropovať jed-
notlivé farmy.

„Stropovanie na konečného uží-
vateľa výhod nebolo možné kvalifi-
kovane pripraviť v krátkom čase. Na 
ministerstve teraz neexistujú analý-
zy, čo by stropovanie na konečného 
užívateľa výhod spôsobilo a či by ho 
rezort pôdohospodárstva a ostatné 
rezorty boli schopné implementovať,“ 

vysvetľuje Pokrivčák s tým, že v prie-
behu dotačného obdobia môže dôjsť 
k  úprave stropovania na konečného 
užívateľa výhod.

Podľa Inštitútu pôdohospodárskej 
politiky sa stropovanie bude týkať 
200 poľnohospodárskych podnikov. 
Za celé obdobie sa ním uvoľní 20 mi-
liónov eur, ktoré agrorezort presunie 
do Programu rozvoja vidieka.

EKOSCHÉMY
Z pohľadu poľnohospodárskej pra-

xe budú pre roľníkov jednou z najci-
teľnejších zmien nové ekoschémy. V 
skratke: časť dotácií poľnohospodári 
po novom dostanú, ak splnia niekoľ-
ko podmienok, ktorých cieľom je po-
môcť biodiverzite, kvalite pôdy a aj 
znižovaniu emisií.

Európska únia sa dohodla, že kra-
jiny EÚ musia na tento typ dotácií vy-
členiť minimálne 25 percent z balíka 
priamych platieb. Ministerstvo pôdo-
hospodárstva ekoschémam na päť ro-
kov dáva rozpočet 559 miliónov eur, čo 
je mierne nad požadovanou sumou.

Po úvahách, že by si poľnohospo-
dári mohli vyberať, ktoré prírode blíz-
ke postupy budú na pôde uplatňovať, 
sa agrorezort nakoniec rozhodol, že 
zavedie jednu celofarmovú schému. 
To znamená, že každý poľnohospodár 
bude musieť výmenou za ekologickú 
platbu na svojich pozemkoch splniť 
rovnaké podmienky.

Ochranári veria, že ekoschémy 
zlepšia situáciu chránených druhov, 
pomôžu vzhľadu vidieckej krajiny a 
jej schopnosti zadržiavať vodu. Poľ-
nohospodári súhlasia, že ide o  dôle-
žité ciele, no majú obavy z nastavenia 
ekoschém – hlavne z  rozsahu požia-
daviek a ich finančného ohodnotenia.

Podľa posledného návrhu minis-
terstva budú musieť roľníci rozčleniť 
veľké polia na maximálne 50-hektá-
rové bloky (v chránených územiach 
na 20-hektárové), zvyšovať podiel 
plôch bez produkcie a aspoň na štvr-
tine pôdy zaorávať slamu či hnojiť 
maštaľným hnojom. Farmári s pa-
sienkami zas musia posunúť termí-
ny kosenia s ohľadom na chránené 
druhy alebo sa venovať extenzívnej 
pastve zvierat.

Pôvodne ministerstvo počítalo, že 
hektárová sadzba za ekoschému bude 
45 eur. Poľnohospodári ale upozorňo-
vali, že sa im pri takejto platbe nové 
postupy robiť neoplatí. Podľa nich im 

výrazne narastú náklady na nové poľ-
nohospodárske postupy, ktoré si tiež 
vyžiadajú novú techniku, a zároveň 
im klesnú príjmy.

Bolo tak pomerne veľké riziko, že 
sa do ekoschém nepodarí zapojiť do-
statok farmárov, čo by malo dva nega-
tívne dôsledky: jednak by prírode ne-
pomohli a zároveň by sa mohlo stať, 
že sa nevyčerpajú. To by znamenalo, 
že Slovensku nenávratne prepadnú.

Ministerstvo sa preto rozhodlo 
sadzbu zvýšiť. No ako pre EURACTIV 
Slovensko uviedol predseda SPPK 
Emil Macho, aj pri zvýšenej sadzbe 
hrozí, že sa do ekoschém nezapojí až 
30 percent poľnohospodárov.

SPOLUFINANCOVANIE
Nepresúvanie peňazí medzi dvo-

ma piliermi agropolitiky môže byť pre 
poľnohospodárov nakoniec dobrou 
správou. Platí totiž, že čím viac európ-
skych peňazí štát nechá v investičnej 
a neprojektovej podpore, tým viac sa 
na ne nabalí domácich zdrojov. Podľa 
európskych pravidiel musí Program 
rozvoja vidieka spolufinancovať štát 
z vlastného rozpočtu. Na jeho rozhod-
nutí je ale miera spoluúčasti – nemôže 
byť však nižšia ako 15 percent a vyššia 
ako 80 percent.

V súčasnosti je na úrovni 25,7 per-
centa, čo poľnohospodári dlhodobo 
považujú za nedostatočné. Vláda v 
lete rozhodla, že od roku 2023 bude 
na druhý pilier prispievať skoro 37 
percentami (36,92 percenta). Ide však 
o priemernú mieru, pretože na rôzne 
typy podpôr bude štát doplácať iným 
podielom. Príspevky na projekty vče-
lárov si, napríklad štát s EÚ rozdelí na 
polovicu.

Štát tak do poľnohospodárstva a 
spracovania naleje o 288 miliónov eur 
viac. Ročne pôjde na projekty a ostat-
né platby určené na rozvoj vidieka na-
miesto doterajších 94 miliónov eur až 
151 miliónov eur.

SPPK ale v pripomienkach k stra-
tégii požaduje zvýšiť spolufinanco-
vanie aspoň na 40 percent. Komora 
to odôvodňuje ako adekvátnu kom-
penzáciu za spomínané nepresúvanie 
prostriedkov na priame platby. Roz-
hodnutie o zvýšení financovania roz-
voja vidieka má však skôr v rukách 
rezort financií. V súčasnom stave slo-
venských verejných financií je tento 
krok veľmi nepravdepodobný.
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NOVÝ DRUHÝ PILIER
Za päť rokov skráteného progra-

mového obdobia sa tak rozpočet 
Programu rozvoja vidieka zvýši až 
o  vyše 510 miliónov eur. Minister-
stvo bude rozdeľovať výrazne viac 
peňazí tak na investície, ako aj na ne-
projektové podpory, čo zvýši aloká-
cie zrejme vo všetkých podporených 
oblastiach.

Cieľom ministerstva je využiť do-
datočné prostriedky na modernizáciu 
produkcie, ale aj klímu, biodiverzitu 
a  dobré životné podmienky hospo-
dárskych zvierat.

Od roku 2023 stúpne podpora eko-

logického poľnohospodárstva. Ročne 
do neho pôjde viac ako 33 miliónov 
eur, čo je 13 miliónov eur viac ako te-
raz. Platby z druhého piliera na ekolo-
gickú výrobu vzrastú vinárom, zeleni-
nárom, ovocinárom, zemiakarom aj 
vinohradníkom.

Dôvodom je aj to, že ministerstvo 
sa chce priblížiť cieľu potravinovej 
stratégie Z farmy na stôl, ktorá pred-
pokladá nárast výmery ekofariem v 
EÚ do roku 2030 na 25 percent poľno-
hospodárskej pôdy. Agrorezort cieli 
na 14 percent, čo by zvýšilo u nás roz-
lohu pôdy v ekologickom režime o 70 
tisíc hektárov.

Vzrastie aj alokácia na investí-

cie poľnohospodárov – celkovo budú 
môcť poľnohospodári a spracovate-
lia na projekty čerpať 366 miliónov 
eur. Ministerstvo chce v porovnaní s 
dnešným systémom vyhlasovať viac 
výziev a podporiť viac menších pro-
jektov. Systém čerpania poľnohospo-
dárskych eurofondov by sa mal tiež 
zjednodušiť – nákup strojov by naprí-
klad nemusel ísť cestou verejného ob-
starávania, ale vopred stanovených 
cenníkov.

Úplnou novinkou bude využitie 
finančných nástrojov. Časť grantov 
rezort využije na podporu investícií 
malých a stredných farmárov cez zvý-
hodnené úvery. n
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R O Z H O V O R

Macho: Pozemkové úpravy sa nemajú 
platiť z agrodotácií, budeme na to 

tlačiť aj za cenu protestov
A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory  
Emil Macho. [Štefan Bako/EURACTIV Slovensko]



DECEMBER 2021 | ČO SLOVENSKÉMU AGROSEKTORU PREDPOVEDÁ STRATEGICKÝ PLÁN18

Rešpektujeme trend podporovať 
malých farmárov, no redistri-
butívna platba je len politické 

gesto, ktoré nemotivuje k produkcii. 
Diskriminovať poľnohospodárov na 
základe veľkosti nie je spravodlivé, 
veľkí farmári sa nemajú za čo hanbiť, 
hovorí v rozhovore šéf najväčšej agro-
potravinárskej komory Emil Macho.

Emil Macho je predsedom Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej ko-
mory (SPPK). 

Európsky parlament 23 novembra 
konečne schválil tri nariadenia, 
ktoré sa týkajú reformy Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky EÚ 
(SPP). Chýba už len záverečný sú-
hlas Rady ministrov. Je to z pohľadu 
slovenského agropotravinárskeho 
sektora dobrá reforma?

Keď som sa v roku 2018 stal pred-
sedom komory, tak moje prvé kroky 
smerovali do Bruselu, kde sme už 
vtedy riešili novú SPP. O reforme sa 
na európskej úrovni začalo hovoriť 
už v  roku 2016. Európski politici na 
jej schválenie teda potrebovali päť ro-
kov. Keby politici mali takto riadiť aj 
skutočné firmy, tak by akcionári asi 
veľmi spokojní neboli.

Z  nášho pohľadu je dobré, že SPP 
dáva členským štátom veľkú voľnosť, 
aby si poľnohospodársku politiku 
nastavili vo vlastných strategických 
plánoch. No zároveň sa nedoriešili 
dve zásadné témy pre Slovensko. Ide 
o konvergenciu priamych platieb (do-
rovnanie poľnohospodárskych pla-
tieb na úroveň priemeru EÚ), ktorá 
mala platiť už v  roku 2014. Druhým 
problémom je volatilita v  rámci spo-
lufinancovania (druhého piliera SPP, 
Program rozvoja vidieka, pozn. red.). 
Každý členský štát ho môže dofinan-
covať napríklad od 25 do 80 percent, 
čo opäť dáva priestor silnejším kraji-
nám. V  týchto dňoch vidíme, že na-
novo budeme ťahať za kratší koniec 
(Slovensko bude na druhý pilier do-
plácať 36,9 percentami, pozn. red.)

SPP je veľmi úzko prepojená s Eu-
rópskou zelenou dohodou (European 
Green Deal) a  potravinovou straté-
giou Z  farmy na stôl (Farm to Fork), 
čo v  poľnohospodárstve kladie väčší 
dôraz na zelené témy. Inak ale prijatá 
reforma Slovensko zásadne neobme-

dzuje v  nastavovaní individuálnych 
politík.

Na Slovensku pripravujeme Inter-
venčnú stratégiu už od 2018. Ako 
by ste zhodnotili ten proces? 

Na Slovensku sme stratégiu robili 
presne tak, ako by sa to nemalo. Všet-
ko pripravujeme na poslednú chvíľu, 
do čoho vstúpil ešte aj koronavírus. 
Za ministra Mičovského sme stra-
tili rok a  pol času, pretože diskusia 
takmer neexistovala. Dopadlo to tak, 
že po nástupe vedenia nového mi-
nisterstva sme pod veľkým časovým 
stresom.

Minister Vlčan má na prípravu 
intervenčnej stratégie a  strategic-
kého plánu len polrok, čomu je po-
tom prispôsobená aj komunikácia. 
Do toho bola v  dočasnej akreditácii 
Pôdohospodárska platobná agentúra 
a projekty sa stále krátia o 25 percent. 
Negatívne na celý proces vplýva aj po-
litická nestabilita. Prípravu strategic-
kých dokumentov teda nehodnotím 
dobre.

V poslednej dobe sa však komuni-
kácia s rezortom zlepšila a je skutočne 
intenzívna. No hoci komunikujeme 
intenzívne, neznamená to, že vieme 
aj presadiť naše názory. Forma komu-
nikácie s  ministerstvom nemá navy-
še veľmi štábnu kultúru. Doteraz sme 
mali len dve oficiálne stretnutia v Nit-
re a  Bratislave, inak fungujeme skôr 
štýlom telefonátov a mailov.

Intervenčná stratégia je veľmi širo-
ký dokument, ktorý na základe ana-
lýzy potrieb vyberá hlavné potreby, 
ktoré Slovensko bude cez dotačné 
schémy riešiť. Definuje minister-
stvo dobre problémy a  priority, na 
ktoré sa chce v  najbližších šiestich 
rokoch sústrediť? 

V  prvom rade treba povedať, že 
SPP nie je nastavená na to, aby bu-
dovala potravinovú sebestačnosť 
členských štátov, hoci to je práve to, 
čo Slovensko teraz najviac potrebuje. 
Možno jedine cez viazané platby (15 
percent priamych platieb určených 
na podporu produkcie konkrétnych 
komodít, pozn. red.) a  projektové 
podpory v  druhom pilieri. Ostatné 
opatrenia sú prispôsobené na rozvoj 
vidieka, na ekologizáciu poľnohos-
podárstva či na iné zelené témy. Bije 

sa to tak s programovým vyhlásením 
vlády, ktoré hovorí o potravinovej se-
bestačnosti Slovenska.

Prioritou by, podľa mňa, malo byť 
zvyšovanie výkonnosti slovenského 
poľnohospodárstva. Sčasti je to v stra-
tégii naplnené, sčasti nie. Zo stratégie 
cítiť, že kladie väčší dôraz na podpo-
ru živočíšnej výroby a na špeciálnu 
rastlinnú výrobu. To je veľmi dôležité. 
Napríklad, keď chce niekto v ANC ob-
lastiach (Oblasti s prírodnými alebo 
inými osobitnými prekážkami, pozn. 
red.) dostať viac peňazí, musí mať na 
pôde väčšie zaťaženie dobytkom. Keď 
ho mať nebude, bude mať nižšie platby.

Prečo sčasti výkonnosť nepodporí? 

Mal som na mysli hlavne spolu-
financovanie druhého piliera, hoci 
sme ho na Slovensku zdvihli. V otvo-
renom európskom trhu to za nerov-
nakých podmienok funguje tak, že 
keď chce mať krajina kravy, ovce a 
paradajky na poliach, tak to, bohu-
žiaľ, musí náležite zaplatiť. Síce sme 
spolufinancovanie zdvihli z 25 na 37 
percent, ale Česko sa posunulo z 35 na 
65 percent, Maďarsko na 80 percent a 
Poliaci na 66 percent. Takmer každý 
deň sa prihlási niekto a žiada väčšie 
podpory – na dojnice, pre ANC oblas-
ti, pre malých poľnohospodárov. Ale 
zdrojov nie je dostatok.

Krajiny, ktoré ste menovali, ale 
majú nižší prvý pilier ako Sloven-
sko, preto, aby sa dostali na podob-
nú úroveň, musia doplácať viac. 

Áno, ale je to preto, že presunuli 
peniaze do prvého piliera (Slovensko 
peniaze nepresúvalo, pozn. red.). Mi-
nister pôdohospodárstva síce hovorí, 
že v  prepočte na obyvateľa budeme 
mať rovnaké spolufinancovanie ako 
tieto krajiny. Ale nemyslím si, že to 
je číslo, podľa ktorého by sme sa mali 
porovnávať.

Základná platba sa bude krátiť, no 
naopak, rastú iné motivačné či zá-
sluhové platby, ako ekoschémy, re-
distributívna platba, podpora pre 
mladých farmárov. Sú to dobré roz-
hodnutia pre zvyšovanie produkti-
vity sektora? 

Redistributívna platba, podľa mňa, 
nebude podporovať žiadnu efektivi-
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tu. To, že Únia chce podporovať ma-
lých farmárov, je ušľachtilý cieľ, ale 
dnes žijeme úplne inú dobu. Chápem, 
že Slovensko má povinnosť vyčleniť 
10 percent priamych platieb na redis-
tributívnu platbu, ale musíme zobrať 
do úvahy, že to budú peniaze odviaza-
né od produkcie. Je veľký omyl mys-
lieť si, že keď poľnohospodár dostane 
na prvých sto hektárov 200 eurovú 
sadzbu, tak sám od seba začne pes-
tovať paradajky alebo papriky a cho-
vať zvieratá. Redistributívna platba 
je len politické gesto, ktoré nijako 
nemotivuje k produkcii. Začínajúci 
poľnohospodári potrebujú úplne iné 
opatrenia.

Podľa Jána Pokrivčáka, ktorý má 
na starosti prípravu intervenčnej 
stratégie, chce stratégia podporiť 
malých farmárov, aby podporili roz-
voj vidieka, ale počítajú, že sa malé 
farmy budú práve venovať ovociu, 
zelenine a živočíšnej výrobe. 

Ja som za podporu malých farmá-
rov, ten trend tu je a my ho rešpek-
tujeme. Keď im ale povieme, zober si 
50 hektárov pôdy, dáme ti na ne 300 
eur a nič tam v podstate nemusíš ro-
biť, to výkonnosť nezdvihne. Štát ich 
musí vedieť aj odkontrolovať. Každý 
rok máme 14 tisíc žiadateľov, ktorí sú 
fyzické osoby, nie podnikatelia. Ne-
máme evidenciu o ich tržbách, o tom, 
čo vyrábajú. Oni skôr potrebujú zák-
ladné výrobné prostriedky, ako pôdu 
či kapitál. Dlhodobo sa nehovorí o 
úveroch či bankových pôžičkách pre 
nich.

S  finančnými nástrojmi minister-
stvo v novom programovom období 
počíta. 

Áno, ministerstvo v  druhom pi-
lieri počíta s  finančnými nástrojmi 
v  hodnote 300 miliónov eur. Naj-
väčšiu časť chce dávať cez bankové 
záruky, ktoré majú slúžiť hlavne pre 
začínajúcich farmárov. Existujúcim 
poľnohospodárom ale nepomôžu, 
pretože potravinárska fabrika sa vie 
k  úveru dostať ľahko. K  finančným 
nástrojom sa musí pridať aj kompen-
zácia úrokov a  odpustenie časti isti-
ny, čo by efektívne pomohlo väčším 
poľnohospodárom.

Nastavenie redistributívnej platby 
je výhradne na rozhodnutí minis-

terstva. Ako hodnotíte jeho návrh? 

Navrhli sme, aby každý pobera-
teľ dostal od piatich do 200 hektá-
rov paušálnu sumu, napríklad 60 eur 
za hektár. To sa budeme snažiť presa-
diť. Teraz je to 80 eur na prvých sto 
hektárov a 40 eur na ďalších 50 hek-
tárov pre každého poľnohospodára, 
malého či veľkého s 1 500 hektármi.

V  pripomienkovom konaní k  stra-
tégii žiadate určiť spodnú hranicu, 
ktorá by z  redistributívnej platby 
vylúčila malých poľnohospodárov 
s niekoľ kými hektármi. Prečo? 

Spodnú hranicu chceme zaviesť 
preto, aby sa predišlo špekuláciám 
na trhu s  pôdou. A  do poľnohospo-
dárskeho zákona by sme chceli za-
definovať, kto je na Slovensku poľno-
hospodárom. Pretože na získavanie 
podpôr by nemal stačiť len občiansky 
preukaz. Lebo potom máme 14 tisíc 
poľnohospodárov, o ktorých nevieme 
nič. Je podľa mňa férové, keď chceme 
vedieť, koľko peňazí sa vráti od far-
mára, ktorému sme poskytli verejné 
zdroje. Pretože keď štandardnému 
družstvu dáte euro v  základnej plat-
be, tak minimálne na odvodoch vráti 
do štátneho rozpočtu to jedno euro. 
U  neevidovaných malých subjektov 
ale návratnosť nevidíme.

Ako by mala vyzerať definícia ak-
tívneho poľnohospodára?

Mal by spĺňať základné odborné 
parametre. Musel by sa povinne re-
gistrovať v  niektorej štátnej inštitú-
cii. Mal by podávať každý rok údaje 
o svojej činnosti, o tržbe či výmere a 
takisto by mal odovzdávať informač-
né listy.

Súčasťou strategického plánu bude 
aj stropovanie priamych platieb, 
ktoré bude nastavené tak, ako ho 
navrhla Európska komisia. Ako 
hodnotíte jeho parametre? 

Keď už zavádzame stropovanie, 
tak by sa malo týkať iba základnej 
platby a  malo by zohľadňovať odvo-
dové a  mzdové náklady. Určite by sa 
do neho nemala zarátavať ekosché-
ma, pretože tie budeme robiť ako 
niečo navyše pre krajinu. Takéto na-
stavenie bude dostatočné na to, aby sa 
„oddelilo zrno od plevy“. Kto nebude 

mať zamestnanosť, bude mať prob-
lém. Pre poľnohospodárov, ktorí to 
s vidiekom myslia dobre, to bude ko-
rektné nastavenie.

Bude to motivovať veľ ké farmy 
k zmene výroby na náročnejšie ko-
modity, ktoré si budú vyžadovať 
viac pracovnej sily? 

Z  výpočtu Intervenčnej stratégie 
sa predpokladá, že stropovaním sa 
za päť rokov ušetrí 20 miliónov eur. 
Potvrdilo sa, čo sme hovorili od za-
čiatku, že stropovanie je len politic-
ký fetiš. Keď zastropujete farmy na 
100 tisíc eur plus osobné náklady, tak 
dopad je minimálny.

Diskriminovať niekoho len na 
základe veľkosti nie je spravodlivé. 
Veľkí farmári sa nemajú za čo han-
biť. Keď majú na tisíc hektárov 40 
alebo 50 zamestnancov so živočíšnou 
výrobou, tak pri vykázaní osobných 
nákladov by nemali mať žiaden prob-
lém. To je fér.

Keď sme sa pred hlasovaním v  Eu-
rópskom parlamente  pýtali sloven-
ských europoslancov, ako hodnotia 
reformu SPP, tak naprieč politic-
kým spektrom bolo najčastejšou 
výhradou, že stropovanie ostáva 
na dobrovoľnom základe. Hoci ho 
Slovensko napriek tomu zavedie. 
Zdá sa, že po obmedzovaní dotácií 
pre veľ ké farmy je veľ ký politický 
a spoločenský dopyt. Čím to je? 

Je to len naivná predstava o tom, 
ako by mal svet fungovať. Neviem, 
prečo niektorým poslancom vadia 
farmári s históriou, ktorí hospodária 
na 1 000 alebo 1 500 hektároch. Šta-
tisticky počty fariem v Európe kle-
sajú a výmera farmy sa zvyšuje. Na 
Slovensku sa počty fariem zvyšujú a 
výmera klesá. Každý tu nakupuje vo 
veľkých reťazcoch, ale zrazu chceme 
žiť z malých farmárov. Vrátime sa tak 
o niekoľko desaťročí naspäť. Nevidím 
v tom logický záujem a zrejme to ho-
voria len preto, lebo problematiku 
nepoznajú. Nevedia, ako funguje vi-
diek. Aj moja rodina by si chcela ku-
povať vajíčka z lokálnej malej farmy 
za malé peniaze, ale takto dnešný svet 
nefunguje.

Nastavilo ministerstvo dobre para-
metre nových ekoschém? 
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Aj na základe požiadaviek komo-
ry sa pri ekoschémach prešlo na ce-
lofarmový prístup. Stále však máme 
pocit, že EÚ aj agrorezort chcú od nás 
viac práce za menej peňazí. Keď sme 
za greening (ekologické platby v pre-
došlom programovom období, pozn. 
red.) dostávali 70 eur, tak terajší gre-
ening je v základnej kondicionalite 
(kondicionality sú podmienky, ktoré 
farmy musia plniť pre čerpanie agro-
dotácií, no nie sú finančne ohodno-
tené, pozn. red.). Teraz nám chcú dať 
55 eur za prácu navyše. Tú robotu ale 
treba náležite zaplatiť. Podľa nášho 
prieskumu sa pri tejto sadzbe do eko-
schém zatiaľ nechce zapojiť 19 percent 
poľnohospodárov pri súčasných pod-
mienkach a 16 percent zatiaľ váha. S 
týmito číslami nie sme, samozrejme, 
spokojní. Mali by sme ich motivovať 
finančne a aj vhodným nastavením 
podmienok pre ekoschémy.

Pre ktorých poľnohospodárov je to 
najmenej výhodné? 

Budú na to doplácať všetci poľno-
hospodári. Ak to aj budú robiť, tak 
preto, že si ctia vidiek a krajinu, keďže 
štát ich prácu ohodnotí nedostatočne. 
Navyše do toho všetkého vstupuje aj 
vysoká cena komodít. Žijeme v  trho-
vej ekonomike. Keď vo vtáčom území 
spraviť 20 hektárovú parcelu (pod-
mienkou ekoschém v  chránených 
územiach je rozčleniť polia na ma-
ximálne 20 hektárové parcely, pozn. 
red.) stojí 120 eur na hektár a farmár 
má dostať 80 eur, tak si dvakrát roz-
myslí, či sa do toho zapojí.

Na akej úrovni by teda podľa vás 
mala byť platba za ekoschémy? 

Minimálne na úrovni greeningu, 
čiže 70 eur. V  roku 2018 farmár do-
stával na greening 80 eur a základnú 
platbu 130 eur. Jeho príjem za hektár 
tak bol 210 eur. Teraz to má byť o 60 
eur menej. Ak aj dostane na dojnicu 
o 10 eur viac, tak mu to ani tak nevy-
kompenzuje platbu za hektárový vý-
padok.

Ktoré z  podmienok ekoschém spô-
sobia poľnohospodárom najväčšie 
náklady a stratu príjmov?

Najvyššie náklady budú mať pri 
delení parciel, kedy pôjde jedna plo-
dina na maximálne 50 hektárov. Vo 
vtáčích územiach dokonca 20 hektá-

rov. Medzi plodinami budeme musieť 
robiť šesť až dvanásťmetrové pásy. 
Naše podniky sa zúčastnia všetkých 
ekoschém. Už teraz spĺňame 90 per-
cent podmienok, pretože chceme 
robiť poľnohospodárstvo trvalo udr-
žateľným spôsobom. Každý takto ale 
nerozmýšľa.

Nie je teda dobré, že sú takíto far-
mári aspoň čiastočne motivovaní, 
aby chránili biodiverzitu a starali sa 
lepšie o pôdu? 

Áno, motivácia je tam potrebná. 
Tlak na farmárov funguje, ale poďme 
im to aj zaplatiť. Sme podnikateľské 
subjekty a  naša činnosť nám má pri-
nášať zisk. Štát musí náklady zaplatiť, 
nemôžeme všetko robiť vo vlastnej 
réžii.

V Česku je napríklad rozdeľovanie 
parciel už dávnejšie povinné zo záko-
na. Dokonca sa hovorí, že by sa limit 
na bloky mohol zo súčasných 30 hek-
tárov posunúť ešte smerom nadol. 
Slovenskí poľnohospodári budú 
k tomu ale motivovaní platbami. 

So všetkým súhlasím, ja sám som 
bol zástanca rozdeľovania parciel. Aj 
do vlastných radov som musel pove-
dať, že je to vec, ktorej sa nevyhneme. 
Ide len o to, aby nám to niekto zapla-
til bez ohľadu na to, či nám to niekto 
prikáže, alebo to bude dobrovoľné. 
Nemôžeme sa porovnávať s  Českom, 
ktoré je v  agropotravinárstve desať 
rokov pred nami, čo je spôsobené jeho 
dotačnou politikou. Česi to môžu ro-
biť, lebo sú dlhodobo viac podporova-
ní než u nás.

Uvedomujú si poľnohospodári, že 
ciele, ktoré EÚ ekoschémami, ale 
aj, napríklad ďalšími požiadavkami 
v potravinovej stratégii Z farmy na 
stôl sleduje, nakoniec z dlhodobého 
hľadiska pomôžu aj im a ich pro-
dukcii? 

Každý jeden poľnohospodár by 
sa mal každé ráno zobudiť s  tým, že 
svoju výrobu musí robiť trvalo udr-
žateľnou už len pre klímu. Vtedy je 
dobrým farmárom. Som presvedčený, 
že veľká väčšina slovenských farmá-
rov si tieto dôsledky uvedomuje. Bi-
odiverzita a  udržateľnosť sú dôležité 
témy, ale   nemôžeme ich postaviť na 
naratíve: poľnohospodár rob toto, 

pretože v budúcnosti ti to prinesie ne-
jaký prínos trvalej udržateľnosti. Áno 
budeme to robiť, ale pýtame si za to 
peniaze. Pôda je predsa národné bo-
hatstvo bez ohľadu na vlastníka. Pre-
to by verejné peniaze mali smerovať 
do tohto zdroja.

Pre potravinárstvo žiadate navýše-
nie alokácie na 300 miliónov eur, čo 
je asi trojnásobok, toho, čo navrhuje 
ministerstvo. Kde by sa na to mali 
vziať peniaze? 

Sú len dve možnosti. Buď sa zvýši 
spolufinancovanie druhého piliera, 
čo sa dá aj v priebehu najbližších ro-
kov. Môže si to na budúci rok povedať 
súčasná vláda alebo to spraví nová 
vláda. Druhou možnosťou, na ktorú 
budeme tlačiť aj za cenu protestov, sú 
pozemkové úpravy, teda komasácia. 
Tie v druhom pilieri nemajú čo hľa-
dať. Obzvlášť, keď sa vysporiadanie 
vlastníctva, ktoré štát zanedbával 30 
rokov, nedostalo ani do Plánu obno-
vy.

Budeme žiadať, aby zo 100 milió-
nov eur, ktoré sú vyčlenené na po-
zemkové úpravy, 20 miliónov eur išlo 
na krajinotvorné prvky, kde už bola 
vykonaná komasácia. A  aby sa  zvyš-
né zdroje, ktoré majú byť použité na 
komasáciu, na sceľovanie pozemkov 
– ktoré štát má platiť zo svojich peňa-
zí alebo ich mal dať do Plánu obnovy 
EÚ – presunuli na chýbajúce opat-
renia. Medzi ne patrí aj potravinár-
stvo. Tento problém beriem aj osobne, 
pretože som bol pri príprave Plánu 
obnovy EÚ, chodil som na Úrad vlá-
dy SR a nakoniec z neho vypadli. My, 
poľnohospodári, sa tu teraz naťahuje-
me medzi sebou – veľkí, malí, z ANC 
oblastí – pretože zo zdrojov, ktoré sú 
pre poľnohospodárstvo, štát ide riešiť 
pozemkové úpravy. To je nefér.

Štát má potom dve možnosti. Buď 
bude financovať komasáciu z iných 
zdrojov, alebo nech zvýši úroveň spo-
lufinancovania. Budeme mať dosť 
peňazí aj na ekoschémy, pre potravi-
nárov, aj na zvýhodnenie malých a 
začínajúcich poľnohospodárov.

Podľa šéfa IPP sa bez pozemkových 
úprav nedá vyriešiť veľa problémov, 
ktoré dnes bránia v  rozvoji poľno-
hospodárskym podnikom. Preto na 
to treba vyčleniť dostatok zdrojov. 

Aby sa komasácia začala robiť vo 
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veľkom na celom Slovensku, tak by 
sme potrebovali viac než jednu mi-
liardu eur. Aj keď tam nechajú 100 
miliónov eur, tak nie je možné, aby 
ich za päť rokov stihli minúť. Máme 
málo geodetov, nepripravené územia, 
tých problémov je veľa. Tak, ako sme 
to zanedbávali 30 rokov, tak to 30 ro-
kov budeme aj naprávať. Na predchá-
dzajúcom uznesení bývalej vlády, na 
ktorom spolupracovali aj poľnohos-
podári a geodeti, sa dohodlo, že štát 
bude dávať na to z vlastných zdrojov 
30 miliónov eur každý rok. Súhlasím, 
že trh s pôdou je potrebné usporiadať, 
ale štát to má robiť z vlastných finan-
cií a nie z európskych zdrojov.

V  podstate tu už nemáme brav-
čové mäso. Zápasíme s tým, aby sme 
udržali 120  tisíc kusov ošípaných, 
pričom v  minulosti sme ich mali 
vyše 400  tisíc. A  teraz štát povedal, 
že bude robiť komasáciu. Pritom mal 
šesť miliárd eur na Plán obnovy EÚ, 

v ktorom mohol dať sto miliónov eur 
na pozemkové úpravy.

To je práve ale aj argument minis-
terstva, ktorý hovorí, že SPP ani 
neumožňuje využiť peniaze na 
podporu potravinárstva. Európske 
zdroje majú slúžiť na podporu poľ-
nohospodárov alebo na spracovanie 
priamo na farmách. Neplánujete 
vytvárať tlak na financovanie po-
travinárstva aj v iných rezortoch? 

Vidím to tak, že keď politici nema-
jú peniaze v  druhom pilieri, tak od-
kážu, aby sme ich hľadali v minister-
stve pôdohospodárstva. A rozumiem 
tomu, že potravinárstvo patrí pod 
tento rezort, preto sa môžu aj touto 
cestou slovenskí potravinári uberať. 
Na druhej strane sú oblasti poľnohos-
podárstva a  potravinárstva prepoje-

né a  mali by dostať dostatok peňazí 
v  druhom pilieri. Investičný deficit 
v  agropotravinárstve presahuje mi-
liardu eur.

Vidíme, že Únia tlačí do znižova-
nia produkcie potravín a do ekologi-
zácie. Aj preto sa nemôžeme spoliehať 
len na európske zdroje, ale musíme 
sa zamerať skôr na zdroje štátu. Som 
presvedčený o tom, že z EÚ sa nám 
podarilo vyťažiť po rokovaniach ma-
ximum. Slovensko by si teraz malo 
povedať, či potravinárstvo je seg-
ment, ktorý si zaslúži oveľa väčšiu po-
zornosť štátnej legislatívy a štátnych 
zdrojov. Lebo doteraz sme národné 
hospodárstvo zamerali na priemysel 
či automobilky, pričom agropotravi-
nárstvo akoby neexistovalo.

Je to aj vizitka nás, poľnohospo-
dárov. Požiadavky by sme mali pre-
sadzovať oveľa hlasnejšie. Ale tých, 
ktorí sa tejto problematike venujeme, 
je u nás skrátka málo. n
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Do ekoschém sa možno  
nezapojí až tretina 
poľnohospodárov
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Agrorezort a najväčšie poľno-
hospodárske združenie majú 
rôzne odhady toho, koľko 

slovenských farmárov bude mať záu-
jem o nové ekologické dotácie pri ich 
navrhovanom nastavení. Kým minis-
terstvo hovorí o veľkej väčšine, podľa 
poľnohospodárov sa nemusí zapojiť až 
tretina.

Novinkou v programovom období 
Spoločnej poľnohospodárskej politi-
ky 2023 až 2027 budú nové ekologické 
platby, takzvané ekoschémy. Každý 
poľnohospodár nad rámec základ-
ných hektárových platieb bude môcť 
čerpať peniaze, ak splní súbor niekoľ-
kých podmienok, ktoré majú pomôcť 
biodiverzite a zdraviu pôdy.

Podľa predsedu Slovenskej poľ-
nohospodárskej a  potravinárskej ko-
mory (SPPK) Emila Macha sa pri ich 
nastavení, ktoré navrhuje minister-
stvo pôdohospodárstva, do ekoschém 
nemusí zapojiť až skoro tretina slo-
venských poľnohospodárov. Uviedol 
to na diskusii portálu EURACTIV Slo-
vensko o príprave národného strate-
gického plánu pre SPP.

RÔZNE PREPOČTY
Každá krajina musí podľa dohod-

nutej reformy SPP na ekoschémy vy-
členiť 25 percent. V  prípade Sloven-
ska ich päťročný rozpočet bude 559 
miliónov eur. Až 513 miliónov eur 
ministerstvo vyčlení na celofarmovú 
ekoschému a 46 miliónov eur na pas-
tevný chov dobytka, oviec a kôz.

V  rámci celofarmovej ekosché-
my musí každý farmár rozdeliť svoje 
polia tak, aby parcela s  jednou plo-
dinou mala maximálne 50 hektárov 
a  v  chránených územiach 20 hektá-
rov. Polia navyše musia rozdeliť ne-
koprodukčnými pásmi, kde priestor 
dostane príroda. Na štvrtine pozem-
kov musia zlepšiť štruktúru pôdy – 
zaorávaním slamy a  aplikáciou maš-
taľného hnoja. Ak to splnia, na každý 
hektár farmy (nielen tam, kde budú 

robiť požadované činnosti) dostanú 
dodatočnú platbu 55 eur. V  chráne-
ných územiach je o 27 eur vyššia.

A práve táto sadzba môže byť pod-
ľa Macha pre významnú časť poľno-
hospodárov problém. „Podľa našich 
odhadov sa do ekoschém nebude 
chcieť zapojiť až 30 percent poľno-
hospodárov. Preto, že sú to nároky 
navyše, ale aj preto, ako narástli ceny 
komodít,“ varuje šéf SPPK.

Najväčšia agrárna komora zastu-
puje väčšinu slovenských poľnohos-
podárov. Jej členovia hospodária na 
dvoch tretinách poľnohospodárskej 
pôdy. Aj keby sa vyjadrenie šéfa zdru-
ženia týkalo iba členov SPPK, bol by to 
z pohľadu ekoschém vážny problém. 
Čím menej farmárov sa do ekoschém 
zapojí, tým obmedzenejší bude ich 
prínos pre prírodu a klímu. Zároveň 
hrozí, že sa najviac obmedzí ich vplyv 
v oblastiach, kde je problém s biodi-
verzitou, či kvalitou pôdy najvážnejší.

Za hlavné riziko ekoschém to po-
važuje aj Jozef Ridzoň z SOS/Bridlife. 
„Treba sa pozrieť, kde sa tých 30 per-
cent nachádza. Nie je to rovnomerne 
rozčlenené po Slovensku, ale týka sa 
to hlavne juhozápadného Slovenska, 
lebo to je oblasť, kde máme najväčší 
problém,“ hovorí ornitológ.

Aj pre dobré prírodné podmienky 
ide o oblasti s tradične silným posta-
vením poľnohospodárstva, no záro-
veň sú to regióny s  vôbec najväčšími 
priemernými rozlohami polí v  stred-
nej Európe.

S  vytýčením oblastí, kde by s 
uplatnením ekoschém mohol byť 
problém, súhlasí aj Macho. „Áno, je 
to preto, že sú tam chránená vtáčie 
územia,“ hovorí. „Poľnohospodári sú 
hlavne podnikatelia. Ak bude môcť 
byť jedna plodina na 20 hektárovom 
pôdnom bloku, tak pri 80 eurách za 
hektár im to prinesie negatívne eko-
nomické dôsledky,“ myslí si.

Ján Pokrivčák, riaditeľ Inštitútu 
pôdohospodárskej politiky (IPP), kto-
rý má na starosti prípravu strategic-
kého plánu, hovorí, že podľa ich pre-
počtov sa do ekoschém zapojí „veľká 

väčšina“ farmárov na Slovensku. „Ke-
ďže sme ich pripravovali v spolupráci 
s poľnohospodármi a ochranármi, 
tak v rámci našich finančných mož-
ností sú nastavené optimálne,“ myslí 
si šéf IPP.

„Pokles biodiverzity nie je dlho-
dobo udržateľný a keby sme ho neza-
stavili, prejavilo by sa to na poklese 
produktivity. Z dlhodobého hľadiska 
ekoschémy určite neznižujú produk-
ciu poľnohospodárov, len naprávajú 
súčasný stav,“ vysvetľuje dôležitosť 
nových dotácií.

KDE VZIAŤ VIAC PEŇAZÍ?
Predseda SPPK hovorí, že minis-

terstvo pôdohospodárstva by malo 
hľadať spôsoby, ako navýšiť rozpočet 
ekoschém. Aby boli pre poľnohospo-
dárov naozaj motivačné, minimálna 
sadzba by podľa neho mala byť 70 eur.

Agrorezort ale už v  tejto chvíli 
nemá veľa možností, ako do eko-
schém dostať viac peňazí. Podľa Jána 
Pokrivčáka nechce ísť cestou znižo-
vania základnej sadzby alebo presú-
vania peňazí z ostatných intervencií.

Štátny tajomník ministerstva 
životného prostredia Michal Kiča 
na  septembrovej konferencii k eko-
schémam hovoril, že na financovanie 
krajinotvorných prvkov by sa mohli 
nájsť peniaze v envirorezorte zo 
štrukturálnych eurofondov. Riaditeľ 
IPP ale hovorí, že s týmito peniaze ale 
teraz agrorezort nepočíta.

„Teraz tieto zdroje nemáme k dis-
pozícii. Nemôžeme brať do úvahy 
sľuby, ktoré sa možno nenaplnia,“ ho-
vorí Pokrivčák.

Pripustil však, že dotácie za príro-
de blízke činnosti sa môžu v neskor-
ších rokoch zvýšiť. Ak by sa v prvom 
roku do ekoschém zapojilo menej poľ-
nohospodárov, ako predpokladá mi-
nisterstvo pôdohospodárstva, tak by 
sa v roku 2024 rozdeľovali medzi me-
nej fariem, čím by sadzba išla hore.

„Máme dva roky na to, aby sme sa 
naučili, ako ich nastaviť čo najlepšie,“ 
vysvetľuje. n
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Ak sa plány agrorezortu stanú 
realitou, pre prírodu to bude  

krok dopredu 
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Prvýkrát od nášho vstupu do EÚ 
môžeme povedať, že intervenč-
ná stratégia v dostatočnej miere 

pamätá na to, že spoločná poľnohos-
podárska politika nevplýva len na poľ-
nohospodársky sektor, ale aj na vzhľad 
krajiny, prírodu, ohrozené druhy, vo-
dozádržnú schopnosť,“ hovorí v anke-
te odborníkov ochranár Jozef Ridzoň.

Ministerstvo pôdohospodárstva v 
novembri predstavilo dlhoočakávanú 
Intervenčnú stratégiu, ktorá bližšie 
predstavuje jeho plány s nastavením 
dotačných schém na roky 2023 až 2027.

Portál EURACTIV Slovensko sa 
preto kľúčových aktérov z odvetvia, 
ktorí sa aj podieľajú na príprave no-
vých dotácií, pýtal, ako vidia doku-
ment agrorezortu. V ankete sme sa 
ich pýtali, ako hodnotia návrh inter-
venčnej stratégie (vrátane SWOT 
a analýzy potrieb) od ministerstva 
pôdohospodárstva a či sú ciele stra-
tégie a na ne napasované interven-
cie zvolené správne.

Doplňujúce otázky: 
Ktoré navrhované intervencie po-

môžu slovenskému poľnohospodár-
stvu a  potravinárstvu (môžete sa za-
merať aj výhradne na Váš konkrétny 
sektor) a čo Vás, naopak na dokumen-
te sklamalo, respektíve, čo by sa malo 
zmeniť?

JOZEF RIDZOŇ, 
Slovenská ornitologická spoloč-

nosť/Birdlife Slovensko 
Prvýkrát od nášho vstupu do EÚ 

môžeme povedať, že intervenčná 
stratégia v dostatočnej miere pamätá 
na to, že spoločná poľnohospodárska 
politika nevplýva len na poľnohospo-
dársky sektor, ale aj na vzhľad kraji-
ny, prírodu, ohrozené druhy, vodo-
zádržnú schopnosť.

Tam, kde to je možné, preto inter-
venčná stratégia a v rámci nej pod-
porované opatrenia, rátajú s usmer-
nením hospodárenia v poľnohos-
podárskej krajine tak, aby sa zvrátil 
negatívny dopad doterajšej spoločnej 
poľnohospodárskej politiky na biodi-
verzitu či pestrosť krajiny. Ak sa na-
vrhnutá Intervenčná stratégia ozaj 
stane realitou, bude to krok dopredu, 
ktorý v ochrane prírodných hodnôt 
agrárnej krajiny potrebujeme urobiť 
už veľmi dlho. Viaceré z opatrení, kto-
ré pomôžu ochrane biodiverzity, budú 
mať aj širší pozitívny dopad, a to, na-

príklad na zvýšenie vodozádržných 
schopností krajiny a teda aj ochranu 
pred bleskovými povodňami.

V Slovenskej ornitologickej spo-
ločnosti považujeme tento návrh vo 
všeobecnosti za dobrý. Myslíme si, že 
menšie nedostatky v cieľoch a inter-
venciách, ktoré v materiáli ešte sú, sa 
dajú odstrániť v neskorších krokoch a 
neznižujú význam toho, že intervenčná 
stratégia môže ozaj prispieť k ochrane 
prírodných hodnôt v agrárnej krajine.

JÁN JELEN, 
predseda Združenia vlastníkov 

pôdy a agropodnikateľov Slovenska
Intervenčná stratégia je nastave-

ná jednostranne iba na podporu fa-
riem so živočíšnou výrobou a špeciál-
nou rastlinnou výrobou. Mali by byť 
podporené hlavne farmy s klasickou 
rastlinnou výrobou. Je málo ambi-
ciózna v prospech ochrany životného 
prostredia a rozvoja vidieka. Znova 
sa idú podporovať veľkochovy v živo-
číšnej a špeciálnej rastlinnej výrobe, 
ktoré zaťažujú životné prostredie a 
nerozvíjajú vidiek.

Mali by sa podporovať hlavne pa-
sienkové chovy, menšie výkrmne oší-
paných a hydiny, ktoré podporujú roz-
voj vidieka. Výška projektu mala byť 
stanovená do 500 tisíc eur na farmu, 
hlavne v oblasti investícií v rastlinnej a 
živočíšnej výrobe, aby sme boli konku-
rencieschopní. Bolo by podporených 
viac projektov, vidiek nie je len 100 veľ-
kých fariem, máme okolo 3200 obcí.

V rastlinnej výrobe by sme sa mali 
vydať cestou presného hospodárenia a 
digitalizácie. Modernými digitálnymi 
technológiami vieme ušetriť pohonné 
látky, priemyselné hnojivá a chemické 
ochranné prostriedky, neznížiť pro-
dukciu a šetrnejšie sa správať k život-
nému prostrediu a k pôde. Farmy, kto-
ré majú iba rastlinnú výrobu, už teraz 
napĺňajú ciele Európskej komisie, zvy-
šujú obsah humusu v pôde, zadržiava-
jú vodu v krajine a zadržiavajú uhlík v 
pôde. Potrebujeme organickú hmotu 
(slamu a organické zvyšky) nechať na 
poli po zbere úrody, pôda je stále po-
krytá, znižuje sa odpar vody, slama sa 
rozloží a zvyšuje sa obsah humusu v 
pôde a pri zrážkach pôda zachytí väčší 
objem zrážkovej vody.

JARMILA HALGAŠOVÁ, 
tímlíderka SaS pre pôdohospodár- 

stvo, členka Výboru NR SR pre pôdo- 
hospodárstvo a životné prostredie

Proces prípravy IS zozačiatku 
neprebiehal štandardne, začalo sa 
od konca, teda od výsledku, ktorým 
sú strategické priority a ich dôleži-
tosť, ktoré mala vygenerovať práve 
analýza SWOT a analýza potrieb. Za 
bývalého vedenia rezortu pôdohos-
podárstva bol proces nastavený opač-
ne, keď sa bez diskusie rozhodlo, čo 
budú strategické priority a  následne 
sa k nim dorábali analýzy potreby a 
SWOT.

Prvá verzia SWOT analýzy, ktorú 
pripravil rezort pôdohospodárstva 
ešte pod vedením ministerky Mateč-
nej, bola nedostatočná. Osobne pova-
žujem za chybu, že v rámci prípravy 
SWOT analýzy nedošlo k dostatoč-
nému vyjednávaniu so všetkými zá-
ujmovými skupinami. Je to dôležité 
preto, aby sa dosiahla všeobecné zho-
da o smerovaní poľnohospodárstva 
a potravinárstva a tiež, aby sa nerie-
šili priority len určitých záujmových 
skupín. Oceňujem prístup ministra 
Vlčana, ktorý na rokovanie o budú-
cej IS prizval všetkých, rovnako aj 
všetkých poslancov Výboru NR SR 
pre pôdohospodárstvo a životné pro-
stredie bez ohľadu na politickú prís-
lušnosť. Za daného vývoja a okolností 
som presvedčená, že vedenie rezortu 
dosiahlo najlepšie, čo sa dalo.

Pre mňa je veľmi dôležité nasta-
venie podmienok pre spracovateľský 
priemysel, ktorý má takmer dvojmi-
liardový investičný dlh. Bez konku-
rencieschopného potravinárskeho 
priemyslu nebude dobre fungovať ani 
poľnohospodárstvo. Slovenské po-
traviny sú kvalitné, ale lepšími tech-
nológiami musíme dosiahnuť nižšiu 
nákladovú cenu pri výrobe tak, aby 
sme boli cenou konkurencieschopní 
potravinám zo zahraničia. Nedá sa 
spoliehať na spotrebiteľský lokálpat-
riotizmus, ktorý je ochotný akcepto-
vať vyššiu cenu, avšak často len pri 
tradičných výrobkoch a značkách, 
na ktoré je zvyknutý. Pri špecifickom 
cieli 3, Zlepšenie postavenia poľno-
hospodárov v hodnotovom reťazci, 
v rámci silných stránok je vo SWOT 
analýze uvedený bod „rastúci dopyt 
po lokálnej produkcii potravín“. Z 
môjho pohľadu to je „príležitosť“, nie 
silná stránka. Zvyšovanie potravino-
vej sebestačnosti, podpora malého, 
stredného a rodinného podnikania je 
cieľom uvedeným aj v programovom 
vyhlásení tejto vlády, preto určite ví-
tam všetky opatrenia zamerané na 
plnenie tohto cieľa. Žiaľ, plnenie cie-
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ľa závisí aj od množstva vyčlenených 
finančných prostriedkov v rámci 
spolufinancovania štátu, ktoré bolo 
dohodnuté vo výške 37 percent. Ma-
ďarská vláda dáva až 80 percent a v 
Českej republike by spoluúčasť mala 
byť 65 percent.

Pri špecifickom cieli 1, Podpora 
hospodársky udržateľného poľnohos-
podárskeho príjmu a odolnosti poľno-
hospodárskeho sektora, v rámci sil-
ných stránok je na moje prekvapenie 
uvedené, že farmy obhospodarujúce 
viac ako 86 percent pôdy na Sloven-
skú sú veľké a majú diverzifikovaný 
príjem a práve veľkostná štruktúra 
poľnohospodárskych podnikov pred-
stavuje konkurenčnú výhodu pre ur-
čité komodity (obilniny, olejniny) do-
minujúce v rastlinnej výrobe na Slo-
vensku. Pri dnešnej optike nazerania 
na sektor to je skôr slabá stránka pre 
príliš jednotvárnu málo diverzifiko-
vanú produkciu na veľkých plochách 
a pre nízku sebestačnosť v potravi-
nách práve na úkor nadprodukcie 
olejnín a obilnín. Dokonca aj v rámci 
samotnej IS, v rámci špecifického cie-
ľa 6 sa ako slabá stránka uvádza „veľ-
ký rozsah monokultúr na poľnohos-
podárskej pôde.

PETER POLÁK, 
Slovenská  asociácia  chovateľov 

ošípaných
Nemyslíme si, že navrhovaná 

intervenčná stratégia odzrkadľuje 
potreby nášho poľnohospodárstva. 
Veľký priestor podpory dostávajú ko-
modity, ktoré buď majú vysoký podiel 

produkčnej sebestačnosti, alebo ne-
majú vytvorený trh. Zo SWOT analý-
zy nevychádza ani to, že by podpora 
vytvárania a prevádzky odbytových 
združení mala byť vyčlenená na všet-
ky komodity živočíšnej výroby okrem 
kravského mlieka.

Materiál je viacej obrazom politi-
ky podpory malých a mladých pred 
zabezpečením potravinovej základne 
pre vnútorný obchod štátu. Napriek 
vytvoreným materiálom, ktoré analy-
zovali slabé miesta produkčných ver-
tikál, nie sú ich závery odzrkadlené. 
Podpora spracovateľského priemyslu 
je deklarovaná a až skutočne aloko-
vané čiastky na jednotlivé interven-
cie dajú odpoveď, či budú dostatočné.

Z pozície ošípaných môžeme kon-
štatovať, že prišlo k istému navýšeniu 
podpory, ale bez poznania alokácií, 
sadzieb, stropov a iných podmienok 
a obmedzení čerpania, sa zatiaľ nedá 
zhodnotiť, či je dostatočná.

Nevyhnutná je konsolidácia spra-
covateľského priemyslu. V politi-
kách pripravovaných parlamentom 
a ministerstvom sa však naznačuje, 
že bude podporené drobenie zdrojov 
pri spracovaní vo farmárskych bitún-
koch. Vhodnejšie by bolo zameranie 
sa na modernizáciu existujúcich ka-
pacít mäsospracovateľských podni-
kov a zvyšovanie ich kapacity až na 
úroveň produkcie spotrebiteľských 
balení ako možnosť priamej dodávky 
mäsa a výrobkov do reťazcov.

MILAN JURKY, 
predseda Združenia mladých 

farmárov na Slovensku – ASYF

V diskusiách o novej spoločnej 
poľnohospodárskej politike sme sa 
ako člen Rady mladých farmárov Eu-
rópy snažili poukazovať na krivdy a 
zneužívanie európskych prostried-
kov a hľadať čo najlepšie riešenia pre 
Slovensko. Máme takú skúsenosť, 
že čo sme nedostali z Bruselu príka-
zom, sa u nás uplatnilo v minimálnej 
miere alebo vôbec. Príkladom toho je 
stropovanie, redistributívna platba, 
podpora mladých farmárov. Preto na-
šou základnou snahou bolo, aby tieto 
schémy boli povinné.

Po vzhliadnutí finálnej verzie 
intervenčnej stratégie zastávame 
názor, že naši farmári sa budú mať 
lepšie. Slovenské poľnohospodárstvo 
už dlhodobo vykazuje nízku pridanú 
hodnotu na hektár poľnohospodár-
skej pôdy. Preto si myslíme, že zvýše-
nie viazaných platieb, ako aj ďalších 
neprojektových opatrení, bude mať 
za cieľ postupné zvyšovanie pridanej 
hodnoty na jeden hektár pôdy. Pozi-
tívne vnímame, že podľa návrhu In-
tervenčnej stratégie sa zastropovanie 
priamych platieb uplatní na úrovni 
100 tisíc eur ako aj zavedenie redis-
tributívnej platby a platby pre mla-
dých poľnohospodárov na prvých 100 
hektárov výmery oproti súčasným 28 
hektárom. Na druhej strane nie sme 
spokojní, že nebude zavedené sledo-
vanie podpory na konečného užívate-
ľa výhod aj napriek tomu, že sme toto 
viackrát pripomienkovali. Môže to 
mať za následok, že niektoré – hlavne 
väčšie – podniky sa budú zastropova-
niu snažiť vyhnúť rozdelením podni-
kov na menšie. n
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