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Priame platby – súčasný stav 

 SAPS (cca 328 mil. eur); 

 doplnkové národné priame platby (cca 18 mil. eur); 

 (dotácie sú poskytované predovšetkým na pôdu, 

prostredníctvom jednotnej platby na plochu – 

znižuje sa záujem o podnikanie v ŽV) 
 

 živočíšna výroba sa stáva jedným z 

najzraniteľnejších odvetví slovenského 

poľnohospodárstva; 

 od vstupu Slovenska do EÚ dochádza k trvalému 

poklesu ŽV, k rušeniu chovov a maštalí; 



Stav živočíšnej výroby v SR 

Stavy dojníc:    28% z roku 1990; 

Dojnice na 100 ha: Slovensko 8 ks,  

                               Rakúsko 21ks, Nemecko 26 ks; 

Ošípané: 23% z úrovne roku 1990;  

Prasnice: 21% z úrovne roku 1990; 

Rok 2003          1liter nafty= cca 1,70 l mlieka 

  2010          1liter nafty= cca 2,33 l mlieka 

  2012          1 liter nafty=cca 3,90 l mlieka 



Súčasný stav agrosektora  

 okrem neustále klesajúcej živočíšnej výroby 

existujú negatívne trendy aj v rastlinnej výrobe  

– narastajúci podiel v pestovaní obilnín, kukurice 

a repky na úkor ostatných plodín; 

 negatívny je aj vývoj v oblasti zahraničného 

obchodu – vyvážame z krajiny predovšetkým 

suroviny, dovážame spracované výrobky; 

 stáva sa z nás krajina, ktorá má bipolárne 

poľnohospodárstvo, založené na produkcii 

surovín, a ktorej uniká pridaná hodnota z 

poľnohospodárskej výroby; 



Súčasný stav agrosektora  

 Slovenská republika stratila sebestačnosť vo 

výrobe základných potravín (dnes dovážame 

viac ako 60 percent bravčového mäsa); 

 potravinová sebestačnosť na úrovni 45% je 

pre Slovensko doslova mementom, vzhľadom k 

tomu, že celosvetové zásoby potravín a situácia 

týkajúca dopytu po potravinách sa zdá byť na 

rázcestí,  

 navyše stojíme na prahu obdobia, keď energia, 

voda a potraviny sa stávajú absolútne 

strategickými surovinami; 



Budúcnosť agrosektora  

 Nové členské štáty: 

 v súčasnej dobe je hlavnou podporou (dotáciou) 

pre poľnohospodárov -  jednotná platba na 

plochu vyplácaná na hektár (SAPS);  

 v starých členských štátoch EÚ je uplatňovaný 

flexibilnejší systém založený na tzv. platobných 

nárokoch; 

 ten by po roku 2014 mali prijať aj NČŠ, vrátane 

Slovenska (zatiaľ nie je stanovené, či to bude už od 

začiatku nového obdobia alebo až v jeho priebehu, či až 

na jeho konci, teda pred rokom 2020). 



Budúcnosť agrosektora  

 Nová šanca pre Slovensko a NČŠ:  

 ako podporiť produkciu sa črtá v rámci budúcej 

SPP (2014-2020); 
 

 jednou z priorít pri záverečných rokovaniach sa 

preto stáva otázka vyjednanie platobného 

nároku; 

 ako aj podmienok určujúcich výšku viazanej 

pomoci a podpory monogastrických zvierat 

(ošípaných a hydiny); 

 



Budúcnosť agrosektora 

 existuje snaha niektorých NČŠ o zachovanie 

SAPS; 

 

 môj názor je, že predĺženie jednotnej platby 

na plochu nemusí byť víťazstvom, môže byť 

naopak pre Slovensko nevýhodné; 



Štruktúra novej SPP 

Zachovanie štruktúry SPP s dvoma piliermi (do I. piliera patria priame platby a trhové 

opatrenia na poskytovanie podpory základného ročného príjmu poľnohospodárom v EÚ a 

podpory v prípade špecifických narušení trhu a do II. piliera patrí rozvoj vidieka, kde členské 

štáty v rámci spoločného rámca vypracúvajú a spolufinancujú viacročné programy).  

Nová štruktúra priamych platieb pre ich lepšie zacielenie a 

rovnomernejšie rozdelenie (hlavné prvky): 

-povinný systém platobných nárokov 

-povinné „ozelenenie“ piliera (využitie až 30% z obálky 

priamych platieb) 

-povinné stropovanie platieb pre veľkých príjemcov platieb 

-čiastočná konvergencia priamych platieb 

-definícia aktívneho poľnohospodára 

 

 

  Trhové výdavky (hlavné prvky): 

-reštrukturalizácia súčasných opatrení 

-nový núdzový mechanizmus s cieľom 

reagovať na krízové situácie 

-rozsah aktivít Európskeho 

globalizačného fondu rozšíri na 

poľnohospodárov 

 
Rozvoj vidieka (hlavné prvky): 

- zvýšenie podpory pre výskum a 

inovácie 



Priame platby – podľa dokumentu 10890/12  

(pripravený dánskym Predsedníctvom) 

- viaczložková štruktúra PP 
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Povinná platba za ozelenenie 

• do 2 % z obálky priamych platieb (môže byť doplatený z rozvoja vidieka) 

• platba pre poľnohospodárov, ktorí zakladajú hospodárstvo a ktorí nemajú 

viac ako 40 rokov 

• možnosť prispôsobiť definíciu k definícii v II. pilieri 

Povinný režim základnej platby 

Režim pre malých 

farmárov 

• až 10 % z 

obálky priamych 

platieb 

• paušálna suma, 

ktorá nahrádza 

všetky ostatné 

priame platby 

• Zjednodušené 

podávanie 

žiadostí 

• Oslobodenie 

spod kontrol 

Dobrovoľná platba pre oblasti 

so špecifickým prírodným 

znevýhodnením 

• 5% z obálky PP 

• platba pre oblasti s 

prírodnými obmedzeniami 

Dobrovoľná viazaná podpora 

 • 10% z obálky priamych 

platieb 

• viazaná platba na sektory 

podľa čl. 38 (1) návrhu 

• Platba využívajúca systém platobných nárokov 

• definícia poľnohospodárskej činnosti 

• definícia aktívneho poľnohospodára 

• referenčný rok pre vstup do odvetvia 

• národná rezerva pre poľnohospodárov vstupujúcich do odvetvia 

Povinná* schéma pre mladých poľnohospodárov 

* Charakter platby je naďalej predmetom diskusie  

• 30% z obálky priamych platieb; 

• tri povinné postupy – opatrenia 

 (diverzifikácia plodín, ochrana TTP, oblasť ekologického záujmu) 



Platobný nárok 

 otázka rovnakého zaobchádzania medzi členskými štátmi pri 
zvyšovaní hodnoty platobných nárokov /Čl. 22 (2)/ návrhu nariadenia 
o priamych platbách stanovuje, že členské štáty, ktoré uplatňovali 
režim jednotnej platby (SPS), môžu časť vnútroštátneho stropu 
použiť na zvýšenie hodnoty platobných nárokov v prípadoch, keď 
hodnota platobného nároku farmára v rámci režimu „Základnej platby“ 
bude nižšia ako celková hodnota platobných nárokov, ktoré mal 
farmár do 31.12.2013 v rámci režimu SPS.  

 

 Pre krajiny uplatňujúce SAPS s podobnou situáciou návrh čl. 22  
nepočíta a „núti“ nové členské štáty zaviesť jednotnú hodnotu 
platobných nárokov bez prechodného obdobia. Nové členské štáty 
navrhujú, aby takáto možnosť bola daná aj novým členských štátom s 
tým, že budú môcť časť vnútroštátneho stropu použiť na zvýšenie 
hodnoty platobných nárokov v prípadoch, keď hodnota platobného 
nároku farmára v rámci režimu „Základnej platby“ bude nižšia. 



Budúcnosť agrosektora 

 Platobný nárok totiž na rozdiel od SAPS 

umožňuje rozlíšenie platieb podľa charakteru a 

štruktúry hospodárenia. 

 - dochádza k diferenciácii podpory (dotácie) u 

jednotlivých subjektov – neobhájiteľnou sa tak stáva 

rovnaká miera podpory v prípade vysoko rentabilného 

pestovania repky s mierou dotácie u oveľa menej 

rentabilného chovu dojníc; 

 Tieto zamýšľané zmeny by mali farmárov viac 

motivovať k chovu hospodárskych zvierat  

namiesto pestovania úzkej skupiny plodín; 



Dobrovoľná viazaná podpora 

 Platba viazaná na produkciu na základe rozhodnutia členského štátu 
 

 Návrh predpokladá podporu nasledovných sektorov: 
 obilniny,  
 olejnaté semená, 
 bielkovinové plodiny,  
 orechy,  
 zemiaky na výrobu škrobu,  
 mlieko a mliečne výrobky, 
 osivo,  
 ovčie a kozie mäso,  
 hovädzie a teľacie mäso, 
 strukoviny,  
 ľan,  
 konope,  
 sušené krmivo,  
 chmeľ,  
 cukrová repa, 
 ovocie a zelenina, 
 mladiny s krátkodobým striedaním. 

 



Štruktúra novej SPP – z pohľadu financovania 

Financovanie SPP 2014 -2020: 

Navrhuje sa ponechať výdavky SPP na úrovni roku 2013 

I. Pilier (priame platby a trhové výdavky) 317,2 mld. EUR 

II. Pilier (rozvoj vidieka) 101,2 mld. EUR 

I. a II. pilier spolu 418,4 mld. EUR 

Bezpečnosť potravín 2,5 mld. EUR 

Osoby v najväčšej hmotnej núdzi do 2,8 mld. EUR 

Rezerva pre krízy v poľnohospodárstve 3,9 mld. EUR 

Výskum a inovácia v oblasti bezpečnosti potravín, bio-

hospodárstva a udržateľného poľnohospodárstva 

5,1 mld. EUR 

Celkové dodatočné prostriedky do 17,1 mld. EUR 

Celkový navrhovaný rozpočet na obdobie 2014 – 2020 do 435,5 mld. EUR 



Vnútroštátne stropy (I.pilier) 

Kalendárny   

rok 

Slovensko  

(v tisícoch EUR) 

2014  386 744 

2015 391 862 

2016 396 973 

2017 402 067 

2018 402 067 

2019 a nasledujúci rok 402 067 



Vnútroštátne stropy (II.pilier) 

 objem financií (II.pilier) pre jednotlivé členské 

štáty zatiaľ stanovený nie je; 

 objem financií (pre II.pilier) bude závisieť na 

celkovej výške rozpočtu EÚ schváleného pre 

nasledujúce rozpočtové obdobie 2014-2020; 

 Slovensko obdržalo v období (2007-2013) 

čiastku 2,6 mld. Eur; 

 táto čiastka by mala byť zachovaná aj pre 

obdobie 2014-2020; 



Financovanie SPP 2014-2020 

 I. pilier          cca  402 mil. Eur / ročne 

               2,78 mld. Eur/ 7 rokov 

viac zložkový systém priamych platieb 

- platobné nároky 

- viazané platby 

- ozeleňovanie 

 II. pilier          cca  2,6 mld. Eur / 7 rokov        

- z toho 25%                       650 mil. Eur / 7 rokov    
     (klimatické zmeny, obhospodarovanie pôdy) 

- LFA, OZO           cca    93 mil. Eur / ročne 

- rizikový fond, odbytové organizácie výrobcov; 



Program rozvoja vidieka  

2014 - 2020 
 Priority: 

 
1. Podpora prenosu znalostí a inovácií v oblasti poľnohospodárstva, 

lesníctva a vidieckych oblastí 

2. Zvýšenie konkurencieschopnosti všetkých typov poľnohospodárstva a 

životaschopnosti fariem 

3. Podpora organizácie v rámci potravinového reťazca a riadenie rizík 

4. Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov závislých od 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

5. Podpora účinného využívania zdrojov a prechodu na nízko-uhlíkové a 

klíme odolné poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo 

6. Podpora sociálnej inklúzie, znižovania chudoby a hospodárskeho 

rozvoja vo vidieckych oblastiach 

 



4. priorita 

Zachovanie a posilnenie  ekosystémov závislých 

od poľnohospodárstva a lesníctva 

Biodiverzita/krajina, voda, obhospodarovanie pôd, sekvestrácia uhlíka 

 

 EK odporúča alokovať aspoň 25 % z fondu na 
opatrenia: 

 

 Podpora hospodárenia v znevýhodnených oblastiach 

 

 Podpora systému ekologického poľnohospodárstva – 
samostatné opatrenie 

 

 Podpora udržateľnosti krajiny a životného prostredia 
v rámci agroenvironmentálnych opatrení 



 Znevýhodnené oblasti 

Uplatnené biofyzikálne kritériá pre oblasti s prírodnými 

obmedzeniami v SR:  
 

 slabá priepustnosť pôd 

 nepriaznivá textúra a skeletnatosť pôdy 

 plytká hĺbka zakorenenia 

 nepriaznivé chemické vlastnosti pôdy 

 extrémna svahovitosť 

 Nízka teplota – neuplatňuje sa v SR, nevyhovuje žiadna pôda; 

 Sucho – neuplatňuje sa v SR; 

 Nadmerná vlhkosť pôdy – neuplatňuje sa v SR; 



 Znevýhodnené oblasti 

 Zaradenie poľnohospodárskej pôdy do ostatných znevýhodnených oblastí 
znamená  rozdielne zastúpenie pôdy vyhovujúcej biofyzikálnym kritériám v 
obci (v rámci využívanej poľnohospodárskej pôdy) nasledovne: 

 
 

 min. 66 % zastúpenie kriteriálnej pôdy v obci (návrh EK) 

 min. 50 % zastúpenie kriteriálnej pôdy v obci (návrh SR a iných 

krajín EÚ) 

 min. 60 % zastúpenie kriteriálnej pôdy v obci (kompromis krajín EÚ) 
 

 60% je znížená kriteriálna hodnota pre zaradenie obce do 

znevýhodnených oblastí, ktorá spĺňa biofyzikálne kritériá. 
 
 Znížením z 66% na 60% sa zvýši výmera ostatných znevýhodnených 

oblastí. 



 Porovnanie so súčasným stavom LFA 

Typ LFA 

Súčasný stav 

Variant 

66 %   (návrh EK) 50 %   (návrh SR) 

Simulácia Rozdiel Simulácia Rozdiel 

Horské oblasti – H 502 822 502 822 0 502 822 
 

0 

klasifikovaná pôda v súč. O 

406 006 

213 892 

-33 340 

286 186 

118 006 

preradená pôda zo súč. S do nových O 150 448 218 522 

 novo zaradená pôda mimo súč. LFA 8 327 19 303 

Ostatné znevýhodnené oblasti - O 372 666 524 012 

klasifikovaná pôda v súč. S 

365 779 

215 331 

7 222 

147 257 

-123 965 

preradená pôda z súč. O do nových S 157 670 94 557 

novo zaradená pôda mimo súčasných LFA 0 0 

Oblasti so špecifickými nevýhodami - S 373 001 241 814 

Znevýhodnené oblasti spolu 
 

1 274 608 1 248 490 
 

-26 118 1 268 647 
 

-5 961 









Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými 

osobitnými obmedzeniami - LFA               (I.) 

 obsah opatrenia: kompenzačné platby 
vyplývajúce z prírodného znevýhodnenia  

 zostáva zachovaná existujúca štruktúra LFA: 

a) horské oblasti, b) oblasti iné ako horské, 

c) iné oblasti postihnuté osobitnými 
obmedzeniami  

- novo stanovený postup výpočtu platieb 

- nové biofyzikálne kritériá pre vymedzenie 
oblastí LFA; 



Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými 

osobitnými obmedzeniami (LFA)          (II.) 

 prechodné obdobie pre oblasti vyradené z 

LFA; 

 degresivita platieb podľa veľkosti podniku 

(podľa veľkosti poľnohospodárskeho podniku)  

 

 výška podpory: 

 sadzba na ha podľa typu oblasti,   

 minimálne 25 EUR, maximálne 250 až  300 EUR; 



Agro-environmentálne-klimatické 

opatrenia 

 obsah opatrenia: kompenzačná platba 
poľnohospodárom, ktorí sa zaviažu k viacročnému 
záväzku (5 až 7 rokov) obhospodarovania pôdy, ktorý 
ide nad povinné štandardy; 

- stanovený nový základ pre výpočet platby – záväzky 
musia presahovať rámec povinností: greening, 
GAEC, ZPH, používanie POR (prípr.na ochr.rastlín) a 
hnojív; 

- novo zamerané i na opatrenia na zmiernenie 
klimatických zmien; 

 výška podpory: sadzba na ha podľa typu záväzku  

 (200 - 900 EUR) 

Ekologické poľnohosp.: 450 – 900  Eur 



Riadenie rizík 

 obsah opatrenia:  

a) finančný príspevok, vyplatený priamo poľnohospodárovi, k 

úhrade poistného plodín, zvierat a rastlín voči ekonomickým 

stratám spôsobeným nepriaznivými klimatickými udalosťami 

a chorobami zvierat alebo rastlín alebo zamorením 

škodcami,  

b) finančná náhrada vyplatená poľnohospodárovi  v podobe 

finančného príspevku do podielových fondov 

(spoločných fondov), s cieľom kompenzovať ekonomické 

straty spôsobené vypuknutím choroby u zvierat alebo rastlín 

alebo ekologickou nehodou (sucho, povodne, krupobitie, a 

pod.)  



Riadenie rizík 

 nástroj stabilizácie príjmov vo forme príspevku 

do podielového fondu, poskytujúceho 

kompenzáciu poľnohospodárom, u ktorých 

došlo k závažnému zníženiu ich príjmov (ak 

poľnohosp. utrpia stratu 30% ich priemernej produkcie, 

kompenzácia nesmie prekročiť 70% straty príjmov) 
 

 výška podpory: 65 % výdavkov na poistné 

resp. oprávnených výdavkov (splatného 

poistného)  

 Novo-zaradené opatrenie do II. piliera SPP;  



SPP 2014-2020 

 Rok 2012 – bude pre vyjednávanie o reforme 

spoločnej poľnohospodárskej politiky kľúčový;  

 prebieha zásadná debata v Rade a Európskom 

parlamente k jednotlivým návrhom, ktoré sa týkajú: 

 - priamych platieb, 

 - návrhu programu rozvoja vidieka a; 

 - financovania poľnohospodárskej politiky; 

 Je vysoko pravdepodobné, že tento rok nedôjde k 

dosiahnutiu definitívnej dohody o reforme; 



SPP 2014-2020 

 Celkovú dohodu ministrov 

poľnohospodárstva členských krajín s 

Európskym parlamentom o reforme SPP 

možno očakávať najskôr v roku 2013, 

nakoľko proces spolurozhodovania s 

Európskym parlamentom trvá minimálne 

trištvrte roka až rok; 



Harmonogram jednaní o SPP 

2014-2020 (rozpočet) 
 Akýkoľvek časový plán je samozrejme závislý na 

paralelných rokovaniach prebiehajúcich o 

viacročnom finančnom rámci EÚ. 

 Každé oneskorenie pri schvaľovaní rozpočtu EÚ pre 

obdobie 2014-2020 by znamenalo oneskorenie pri 

schvaľovaní príslušných nariadení týkajúcich sa SPP. 

 Je ťažké predstaviť si dohodu o spoločnej 

poľnohospodárskej politike, ak krajinám nebude 

známy celkový rozpočet obálok pre  1. pilier 

a 2. pilier. 



SPP 2014-2020 

 Výhrady sú dve: 

1) Nedochádza k zjednodušeniu SPP a 
zlacneniu administrácie SPP; 

2) Návrh reformy  neprispieva k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti európskeho 
poľnohospodárstva;  

 Návrh obsahuje celú radu nových prvkov, 
ktoré si budú vyžadovať administratívne 
spracovanie, kontrolu a zároveň budú 
príťažou pre žiadateľa; 



Záver 

 Kľúčové oblasti, ktoré SR presadzuje v rámci rokovaní 
o SPP: 

 konvergencia PP a neodstránenie historického princípu; 

 odmietame zastropovanie; 

 nepodporujeme ozelenenie SPP, považujeme 30% financií 
na ekologickú platbu za príliš vysoké; 

 V oblasti vymedzenia plôch LFA presadzujeme taký 
návrh, aby sme docielili zachovanie súčasného vymedzenia 
plôch s prírodným znevýhodnením; 

 nárokovateľnosť DPH – pokiaľ ide o oprávnenosť DPH 
pre subjekty, ktoré nemajú nárok na jej vrátenie podľa 
daňových predpisov 

 (požadujeme rovnaké pravidlá oprávnenosti DPH – aké platia pre 

politiku súdržnosti – so snahou o rozšírenie na PRV)  



Ďakujem za pozornosť! 

 
 



Budúcnosť agrosektora  

 Koncepcia rozvoja poľnohospodárstva 

 ciele:  

 - zvýšenie potravinovej sebestačnosti na 80%; 

 - rozvoj vidieka a  

 - zvýšenie zamestnanosti; 

 Značka kvality a pôvodu SK; 

 Odbytový fond; 

 Zákon o neprimeraných podmienkach v 

obchodných vzťahoch; 

 Podpora vytvárania odbytových org. výrobcov; 



Koncepcia – vytipovanie sektorov 

Napr. výroba a predaj kvetín 

 V Európe sa kvety pestujú na výmere 52 tis. ha, hodnota 
produkcie presahuje 12 mld. Eur; 

 Do Európy sa dovážajú kvety za 7,3 mld. Eur; 

 

Nezáujem o výrobu kvetov je v SR  zdôvodňovaný: 

 Výroba je nákladná a stratová (v iných krajinách -
zisková); 

 Nemáme vybudované skleníky; 

 Nemáme dostatok odborníkov; 

Pritom výroba kvetov môže zamestnať tisíce ľudí; 



Režim základnej platby 

 nahrádza platbu SAPS, môže byť jednotná na národnej/regionálnej 

úrovni v závislosti od rozhodnutia členského štátu 

 referenčný rok pre možnosť obdržania tejto platby (2010 alebo 2011) 

 definuje sa aktívny poľnohospodár. Ide o demonštratívne negatívne 

vymedzenie, čiže zoznam subjektov, o ktorých môžu členské štáty 

rozhodnúť, že sa im neposkytnú žiadne priame platby, ak sa jedná o 

prevádzkovateľov letísk, železničné podniky, vodárne, realitné 

spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie, spoločnosti prevádzkujúce športové 

a rekreačné ihriská, poľovnícke združenia, statky rybolovu a 

akvakultúry, kempy  a pod.. Členské štáty môžu nastaviť aj iné 

objektívne a nediskriminačné kritériá, ktoré zabezpečia, že priame 

platby neobdržia prijímatelia, ktorých poľnohospodárska činnosť tvorí 

len nepatrnú časť z celkových hospodárskych činností alebo ich hlavná 

činnosť (alebo firemné objekty) nespočíva v poľnohospodárskej 

činnosti. 

 



Režim základnej platby 

 definuje sa poľnohospodárska činnosť a znamená: pestovanie 
poľnohospodárskych produktov vrátane zberu alebo chov vrátane 
dojenia a šľachtenia zvierat a chovu zvierat na poľnohospodárske 
účely; udržiavanie poľnohospodárskej plochy v stave, v ktorom je 
vhodná na pastvu alebo pestovanie bez ďalších prípravných činností 
presahujúcich obvyklé poľnohospodárske postupy a stroje na základe 
kritérií, ktoré musia členské štáty definovať na základe rámca 
stanoveného Komisiou, alebo vykonávanie minimálnej činnosti na 
poľnohospodárskych plochách prirodzenie ponechaných v stave 
vhodnom na pastvu alebo pestovanie, pričom túto činnosť musia 
členské štáty stanoviť. 

 v prípade predaja / prenájmu podniku je umožnený prevod 
platobných nárokov na jedného alebo viacerých poľnohospodárov 

 zriaďuje sa národná rezerva, ktorá môže byť využitá na pridelenie 
platobných nárokov pre mladých poľnohospodárov alebo 
poľnohospodárov, ktorí začínajú poľnohospodársku činnosť; 
prideľovanie platobných nárokov s cieľom zabrániť opusteniu pôdy 

 



Režim základnej platby 

Zavádza sa postupné znižovanie a obmedzenie platieb poľnohospodárovi 

tzv. stropovanie („capping“) nasledovne: 

 

• o 20  %  zníženie pri  tranži vyššej ako 150 000 €  až do 200 000 € 

• o 40 %   zníženie pri tranži vyššej ako 200 000 € až do  250 000 € 

• o 70 %   zníženie pri tranži vyššej ako 250 000 € až do  300 000 € 

• o 100 % zníženie pri tranži vyššej ako 300 000 €. 

 

 Do objemu prostriedkov na stropovanie sa nezapočítava platba za 

ozelenenie a návrh umožňuje odrátať skutočne vyplatené náklady 

na mzdy vrátane daní a sociálnych odvodov v predchádzajúcom 

roku.  

 



Vplyv stropovania na poľnohospodárov v SR 

Výpočet predpokladá, že poľnohospodári budú plniť podmienky ozelenenia. Zastropovaním 

by došlo k zníženiu vnútroštátneho stropu priamych platieb o približne 926 tis. €. 

Finančné prostriedky nevyužité v I. pilieri dôsledkom zastropovania využije členský štát v II. 

pilieri.  

Zastropovanie tak ako navrhuje komisia modelovo ovplyvní 0,79 % fariem SR. 

Ak by sme modelovo chceli minimalizovať dopady zastropovania na farmárov SR, 

nepostačovalo by ani zvýšenie stropu nad 500 tis. € (Výsledky uvádza tabuľka 2). 



Vplyv stropovania na poľnohospodárov v SR 

Z celkového počtu fariem použitého v modelovom prípade minimalizácie dopadu zastropovania 

bola dotknutá iba jedna farma o výmere 5 200  ha. Zníženie platieb vplyvom zastropovania by 

dosiahlo hodnotu 212 tis. €. 

Nesplnenie podmienok Kapitoly 2, t.j. platieb za poľnohospodárske postupy prospešné pre 

klímu a životné prostredie „ozelenenie“ by malo na poľnohospodárov SR podstatne vyšší a 

negatívny vplyv. Podiel platby za „ozelenenie“ na celkovom vnútroštátnom strope je v súlade s 

návrhom až 30 %, čo predstavuje približne 116 mil. € pre rok 2014. 



Platby za poľnohospodárske postupy 

prospešné pre klímu a životné prostredie  

Poľnohospodári, ktorí majú nárok na platby v rámci 

režimu základnej platby, musia dodržiavať na svojich 

hektároch poľnohospodárske tri postupy prospešné 

pre klímu a životné prostredie 

   

 

Diverzifikácia plodín 

Ak orná pôda poľnohospodára 

pokrýva  viac ako 10 hektárov, 

poľnohospodár pestuje aspoň 3 

rôzne plodiny, pričom hlavná 

plodina nepokrýva viac ako 70% 

ornej pôdy a dve plodiny spolu 

nepokrývajú viac ako 95 % ornej 

pôdy. 

 

Výnimky z diverzifikácie:  

ak sa celá orná pôda využíva na 

produkciu tráv alebo bylinných 

krmovín, alebo je ponechaná 

úhorom, využíva sa na pestovanie 

plodín pod vodou alebo 

kombinácia uvedeného využívania 

alebo, ak viac ako 75 %  

poľnohospodárskej plochy, tvoria 

trvalé trávne porasty. 

Trvalé trávne porasty 

Poľnohospodári udržiavajú ako trvalé 

trávne porasty plochy, ktoré majú 

špecifickú hodnotu pre životné 

prostredie, klímu alebo biodiverzitu. 

Trvalé trávne porasty znamenajú 

plochu, ktorá nebola zaradená do 

osevných postupov a nebola oraná 

minimálne 10 rokov. 

Poľnohospodári sú oprávnení  zmeniť 

referenčné plochy v maximálnej 

miere 5 %. Limit sa neuplatňuje v 

prípade vyššej moci. Členské štáty 

zabezpečia, aby bol pomer trvalých 

trávnych porastov k celkovej 

poľnohospodárskej pôde dodržaný 

na národnej alebo regionálnej úrovni. 

Oblasť ekologického záujmu 

Kde poľnohospodárska pôda, na ktorú 

možno poskytnúť podporu, predstavuje 

viac ako 10 hektárov, farmári zaistia, 

aby minimálne 7 % ich hektárov (s 

výnimkou TTP) bolo oblasťou 

ekologického záujmu (OEZ). OEZ 

zahŕňa pôdu ležiacu úhorom, terasy, 

krajinné prvky, nárazníkové zóny  bez 

produkcie, hnojenia a pesticídov (okrem 

pasenia a kosenia), plochy bez 

aplikácie N -hnojív, plochy vysiate 

plodinami na zelené hnojenie, plochy s 

trvalými  energetickými plodinami, 

zalesnené plochy, plochy zahrnuté v 

agro -environmentálnych 

schémach.Členský štát sa môže 

rozhodnúť, že bude do 3,5 % plochy 

OEZ uplatňovať na regionálnej úrovni 

tak, aby OEZ boli priľahlé (súvislé). 



Diverzifikácia plodín - podmienky 

 Ak orná pôda poľnohospodára pokrýva viac než 10 ha, jej kultivácia pozostáva najmenej z 

troch rôznych plodín, pričom hlavná plodina nesmie pokrývať viac ako 70% tejto ornej pôdy 

a dve hlavné plodiny spolu nesmú pokrývať viac ako 95% ornej pôdy. 

 Toto opatrenie sa nemá vzťahovať na farmy, ktorých orná pôda je využívaná 

výhradne pre pestovanie tráv, iných zelených krmovín, ležiaca úhorom, je používaná 

na pestovanie plodín pod vodou alebo kombináciou týchto využití. 

 Toto opatrenie sa ďalej nemá vzťahovať na farmy, ktorých viac ako (75) % 

oprávnených poľnohospodárskych plôch je pokrytých trvalými trávnymi porastmi, 

používaných pre pestovanie tráv, iných zelených krmovín, ležiaca úhorom alebo 

kombináciou týchto využití. 

 Toto opatrenie sa ďalej nemá vzťahovať na farmy v prípade, že farmár zamieňa viac 

ako 50 % jeho celkovej výmery ornej pôdy s inými farmármi na ročnom základe za 

predpokladu, že preukáže, že na každej parcele jeho ornej pôdy pestuje iné plodiny v 

porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom. 

 Vymedzuje sa pojem „plodina“ keď ustanovuje, že ide o takú plodinu, ktorá znamená 

kultúru niektorých z rôznych rodov definovaných v botanickej klasifikácii plodín ako aj kultúry 

ležiace ladom, pričom zimné a jarné plodiny by mali byť považované za odlišné kultúry i keď 

patria do rovnakého rodu. Navrhuje sa, aby ďalšie typy plodín mohla zadefinovať aj Komisia 

prostredníctvom delegovaných aktov. 



Trvalé trávne porasty - podmienky 

 Poľnohospodári udržiavajú ako trvalé trávne porasty plochy, ktoré majú 

špecifickú hodnotu pre životné prostredie, klímu alebo biodiverzitu. 

 Trvalé trávne porasty znamenajú plochu, ktorá nebola zaradená do 

osevných postupov a nebola oraná minimálne 10 rokov. 

 Poľnohospodári sú oprávnení  zmeniť referenčné plochy v maximálnej miere 

5 %. Limit sa neuplatňuje v prípade vyššej moci. Členské štáty zabezpečia, 

aby bol pomer trvalých trávnych porastov k celkovej poľnohospodárskej 

pôde dodržaný na národnej alebo regionálnej úrovni. 



Oblasť ekologického záujmu 

 Kde poľnohospodárska pôda, na ktorú možno poskytnúť podporu, predstavuje 

viac ako 10 hektárov, farmári zaistia, aby minimálne 7 % ich hektárov (s 

výnimkou plochy trvalých trávnych porastov) bolo oblasťou ekologického záujmu 

(OEZ).  

 OEZ zahŕňa pôdu ležiacu úhorom, terasy, krajinné prvky, nárazníkové zóny  bez 

produkcie, hnojenia a pesticídov (okrem pasenia a kosenia), plochy bez 

aplikácie N -hnojív, plochy vysiate plodinami na zelené hnojenie, plochy s 

trvalými  energetickými plodinami, zalesnené plochy, plochy zahrnuté v agro -

environmentálnych schémach v súlade s čl. 39(2) Nariadenia (EC) 1698/2005 a 

idúce nad rámec opatrení v zmysle priaznivého vplyvu na klímu a životné 

prostredie. 

 Členský štát sa môže rozhodnúť, že bude do 3,5 % plochy OEZ uplatňovať na 

regionálnej úrovni tak, aby OEZ boli priľahlé (súvislé). Vtedy musí každoročne 

oznámiť poľnohospodárom, akú časť svojich hektárov sú povinní ponechať v 

režime OEZ. 



Systém sankcií vo vzťahu k platbe za 

poľnohospodárske postupy prospešné pre 

klímu a životné prostredie 

 „Greening“ platba je samostatný režim podpory uvedený v prílohe I návrhu 

nariadenia o priamych platbách. V dôsledku toho suma, ktorá sa má odňať, 

obmedziť alebo vylúčiť závisí na veľkosti „greening“ platby a na závažnosti 

nezrovnalostí.  

 Podľa zásad stanovených v návrhu horizontálneho nariadenia akéhokoľvek 

nedodržania podmienok pre poskytnutie podpory vedie k odobratiu 

príslušného podielu „greening“ platby.  

 Penále môžu byť tiež aplikované, prostredníctvom znížení alebo vylúčení 

do zostatku „greening“ platby, ako aj – v závislosti od závažnosti 

nedodržania, z iných platieb, pre ktoré boli podmienky oprávnenosti 

splnené. To znamená, že penále môžu ísť nad rámec úrovne „greening“ 

platby. 



Diskusia na úrovni EÚ (otvorené otázky) 

 v otázke diverzifikácie plodín existujú návrhy pestovania 4 plodín namiesto 3, 

pričom hlavná plodina nepokrýva viac ako 50% ornej pôdy namiesto 70%. 

 v otázke oblasti ekologického záujmu existuje požiadavka na jej zvýšenie (na 

10%) resp. zníženie (na menej ako 7%, resp. požiadavka uplatňovať časť EFA 

na úrovni členského štátu a časť na úrovni poľnohospodára) 

 otázka rovnakého zaobchádzania medzi členskými štátmi pri zvyšovaní hodnoty 

platobných nárokov (Čl. 22 (2) návrhu nariadenia o priamych platbách 

stanovuje, že členské štáty, ktoré uplatňovali režim jednotnej platby (SPS), 

môžu časť vnútroštátneho stropu použiť na zvýšenie hodnoty platobných 

nárokov v prípadoch, keď hodnota platobného nároku farmára v rámci režimu 

„Základnej platby“ bude nižšia ako celková hodnota platobných nárokov, ktoré 

mal farmár do 31.12.2013 v rámci režimu SPS.  

 Pre krajiny SAPS s podobnou situáciou návrh čl. 22  nepočíta a „núti“ nové 

členské štáty zaviesť jednotnú hodnotu platobných nárokov bez prechodného 

obdobia. Nové členské štáty navrhujú, aby takáto možnosť bola daná aj novým 

členských štátom s tým, že budú môcť časť vnútroštátneho stropu použiť na 

zvýšenie hodnoty platobných nárokov v prípadoch, keď hodnota platobného 

nároku farmára v rámci režimu „Základnej platby“ bude nižšia) 


