
Spoločná poľnohospodárska politika    EÚ 2014-2020 a jej 

rozpracovanie na podmienky „Koncepcie rozvoja 

pôdohospodárstva na roky 2013-2020“ 

Ing. Štefan Adam 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  



SPP 2014-2020 

Dňa 12.októbra 2011 Európska Komisia 

zverejnila 4 základné nariadenia 
týkajúce sa SPP: 

 Priame platby 

 Jednotná organizácia spoločného trhu 

 Rozvoj vidieka 

 Horizontálne nariadenie o financovaní, riadení a  

monitorovaní SPP 

1. 
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 O podobe novej reformy SPP rozhodla: 

 Rada ministrov za spolurozhodovania 

Európskeho parlamentu;  
 

 EP dostal takéto právo prvý krát vo svojej 

histórii; 

 väčšina prvkov reformy sa odsúhlasila v 

trialógu (aj za účasti EK) 26. júna 2013; 

 posledné otvorené otázky (súvisiace s 

balíkom viacročného finančného rámca) sa 

uzavreli 24. septembra 2013; 

2. 



SPP 2014-2020 

 

 v súčasnosti Komisia pripravuje všetky relevantné 

delegované a vykonávacie akty, aby nové pravidlá mohli 

nadobudnúť účinnosť od januára 2015; 

 rovnako prebieha diskusia o samostatných „pravidlách 

na prechodné obdobie“ na rok 2014;  

 

 Európsky parlament bude hlasovať o celom balíku SPP 

v novembri na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu; 
 

 Ministri poľnohospodárstva EÚ oficiálne schvália texty 

nariadení na zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo 

a rybné hospodárstvo v decembri; 

3. 
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Priame platby 
Hlavné prvky politickej dohody možno zhrnúť takto: 

1. Priame platby  

 upustí sa od systému SPP pre priame platby, pri ktorom 
sa prideľované rozpočtové prostriedky (na členský štát – a 
na poľnohospodára v členskom štáte) zakladali na 
historických referenčných údajoch; 

 zavedenie „ekologizačných platieb“ – kde sa 30% z 
dostupného vnútroštátneho finančného balíka viaže na 
použitie určitých udržateľných poľnohospodárskych 
postupov – znamená okrem toho, že výrazný podiel 
dotácie bude v budúcnosti spojený s odmeňovaním 
poľnohospodárov za poskytovanie environmentálnych 
verejných statkov;  

 všetky platby budú naďalej podliehať environmentálnym 
a iným pravidlám  („krížové plnenie“); 

4. 
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Priame platby 

 Režim základnej platby:  

– až do 70% svojich priamych platieb môžu 
ČŠ venovať z vnútroštátneho finančného 
balíka na nový režim základnej platby  

 (mínus všetky sumy viazané na dodatočné platby - 
doplnkové platby pre mladých poľnohospodárov, 
prerozdeľovacie platby a „viazané“ platby); 

– v prípade krajín EÚ-12 (a teda aj 
Slovenska) sa termín ukončenia 
jednoduchšieho, paušálneho režimu 
jednotnej platby na plochu predĺži do 
roku 2020. 

5. 
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Priame platby 

 Prerozdeľovacia platba na prvé hektáre 
(redistributívna platba) 

- ČŠ môžu vziať až 30% prostriedkov z 
vnútroštátneho finančného balíka a prerozdeliť 
ich poľnohospodárom na prvých 30 hektárov; 

- uvedená platba má výrazný prerozdeľovací 
účinok;  

- Slovensko sa ju rozhodlo neuplatňovať; 

 

6. 
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Priame platby 

 Zníženie platieb pre veľké poľnohospodárske 
podniky (zníženie platieb je úplný názov článku nariadenia o PP, žiadne 
zastropovanie, žiadne progresívne zníženie - ako tomu bolo pôvodne) 

 - suma podpory, ktorú jednotlivé poľnohospodárske podniky 
dostávajú ako základnú platbu sa zníži najmenej o 5% v prípade súm 
nad 150 000 EUR; 

 - v snahe zohľadniť zamestnanosť - môžu ČŠ pred samotnou 
kalkuláciou odpočítať náklady na platy spojené s poľnohospodárskou 
činnosťou skutočne zaplatené a deklarované farmárom v 
predchádzajúcom roku, vrátane daní a sociálnych príspevkov 
vzťahujúcich sa na zamestnanosť, 

 - znižovanie sa netýka ČŠ, ktoré sa rozhodnú uplatňovať 
tzv. redistributívnu platbu, na základe ktorej sa najmenej 5 % 
štátneho finančného balíka zachová na prerozdelenie všetkým 
poľnohospodárskym podnikom v prospech ich prvých hektárov.  

 Poznámka: fondy „usporené“ týmto mechanizmom zostávajú v ČŠ a 
presunú sa na rozvoj vidieka, bez požiadaviek na spolufinancovanie;  

7. 
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Priame platby 

POZOR! 

 Zníženie platieb 

 pre veľké poľnohospodárske podniky  

 - poľnohospodárom, u ktorých sa preukáže, že po 

18. októbri 2011 umelo vytvárali podmienky      

s cieľom vyhnúť sa účinkom tohto článku sa 

neposkytnú žiadne výhody v podobe vyňatia 

zo znižovania platieb; 

 

8. 
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Priame platby 

 Mladí poľnohospodári 

 cieľ: podpora generačnej výmeny;  

 základná platba poskytnutá začínajúcim mladým 
poľnohospodárom (mladším ako 40 rokov) sa 
doplní dodatočnými platbami vo výške 25% na 
dobu maximálne 5 rokov (vzťahujúcimi sa na 
začatie činnosti); 

 financujú sa do výšky 2% vnútroštátneho 
finančného balíka; 

 povinná schéma pre všetky členské štáty; 

 doplnená aj o iné opatrenia, ktoré sú dostupné pre 
mladých poľnohospodárov v rámci programu 
rozvoja vidieka;  

9. 
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Priame platby 

 Režim pre malých poľnohospodárov 

 režim je nepovinný pre členské štáty; 

 celkové náklady na režim pre malých 
poľnohospodárov nesmú presiahnuť  

 10% vnútroštátneho finančného balíka; 

 Každý poľnohospodár, ktorý si uplatní nárok na 
podporu v roku 2014 sa môže do 15. októbra 
2015 rozhodnúť, či sa prihlási k účasti na režime 
pre malých poľnohospodárov, čím by získal 
ročnú platbu, ktorú členský štát pevne stanoví 
(spravidla vo výške od 500 EUR do 1 250 EUR), 
a to bez ohľadu na veľkosť poľnohospodárskeho 
podniku; 

 

10a. 
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Priame platby 

 bude to znamenať obrovské zjednodušenie pre 
dotknutých poľnohospodárov a vnútroštátne správne 
orgány; 

 zúčastnení poľnohospodári sa nebudú musieť podrobovať 
kontrolám a sankciám krížového plnenia a nebudú sa na 

nich vzťahovať požiadavky ekologizácie (približne jedna 

tretina poľnohospodárskych podnikov, ktoré žiadajú 
o financovanie v rámci SPP, má plochu s rozlohou do 3 ha, 
čo však predstavuje len 3 % celkovej poľnohospodárskej 
plochy v EÚ-27); 

 regiónom s mnohými malými poľnohospodárskymi 
podnikmi sa zároveň poskytnú finančné prostriedky na 

rozvoj vidieka s cieľom zabezpečiť poradenstvo malým 
poľnohospodárom v oblasti grantov na hospodársky 
rozvoj a reštrukturalizáciu; 

10b. 
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Priame platby 

 Dobrovoľná viazaná podpora 

 cieľ: zachovať súčasnú úroveň výroby v sektoroch 
poľnohospodárskej výroby, ktoré čelia ťažkostiam a 
zároveň sú dôležité z hospodárskych, spoločenských 
alebo environmentálnych dôvodov; 

 Slovensko bude mať možnosť poskytnúť 13% 
„viazaných“ platieb, teda platieb spojených s 
určitým produktom; 

 sektory: hovädzí dobytok, ovce kozy, mlieko 
a mliečne výrobky, zelenina, ovocie, chmeľ 
a cukrová repa; 

 existuje možnosť poskytnúť dodatočnú sumu (do 
výšky 2%) „viazanej“ podpory na bielkovinové 
plodiny - s cieľom znížiť mieru závislosti EÚ na 
dovoze v tejto oblasti; 

11a. 
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Priame platby 

 Podpora viazaná na produkciu sa poskytuje vo 

forme ročných platieb a poskytuje sa v rámci 

kvantitatívnych limitov stanovených a na základe 

presne stanovených plôch a výnosov alebo 

počtu zvierat; 

 musí ísť o sektor v ťažkostiach, nesmie ísť o podporu 

produkcie; 

 bielkovinové plodiny: bôb, hrášok, ďatelina, lucerna 

(na základe technických rokovaní); 

 sója – uvedená nebola, mohla by však byť zaradená 

medzi olejniny a podporovaná v rámci 13%; 

11b. 



SPP 2014-2020  

Priame platby 

 Ekologizácia  
 okrem režimu jednotnej platby na plochu získa 

každý poľnohospodársky podnik aj dodatočnú 
platbu na hektár za dodržiavanie určitých 
poľnohospodárskych postupov, ktoré sú 
prospešné pre klímu a životné prostredie; 

 Členské štáty na túto platbu použijú 30% 
prostriedkov svojho vnútroštátneho 
finančného balíka;  

 tieto platby sú povinné; 

 nedodržanie požiadavky ekologizácie vedie 
k zníženiam a sankciám, ktoré v určitých 
prípadoch môžu presiahnuť výšku ekologizačnej 

platby.  

12a. 
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Priame platby 
 v prvom a druhom roku sankcie súvisiace s ekologizáciou 

nesmú presiahnuť 0%, v treťom roku 20% a od štvrtého 
roku bude maximálna výška sankcie 25%; 

 Tri základné plánované postupy sú: 

  udržiavanie trvalých pasienkov a  

  diverzifikácia plodín (poľnohospodár musí na svojej ornej 
pôde pestovať aspoň 2 druhy plodín, ak jeho orná pôda 
presahuje 10 hektárov, a minimálne 3 druhy, ak jeho orná 
pôda presahuje 30 hektárov. Hlavná plodina môže zaberať 
najviac 75 % ornej pôdy a ostatné dve hlavné plodiny najviac 95 % 
ornej pôdy),  

  zabezpečenie „oblasti ekologického zamerania“ na 
minimálne 5 % ornej pôdy podniku vo väčšine 
poľnohospodárskych podnikov s plochou ornej pôdy väčšou 
ako 15 hektárov – t. j. medze, živé ploty, stromy, 
neobrábaná pôda, krajinné prvky, biotopy, nárazníkové zóny, 
zalesnené oblasti. Tento podiel sa môže zvýšiť na 7% potom, 
ako Komisia predloží v roku 2017 správu; 

12b. 
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Priame platby 

 Členské štáty do 1.augusta 2014 rozhodnú, ktorý z 
atribútov budú považovať za oblasť ekologického 

zamerania: 
(a) pôda ladom; 
(b) terasy; 
(c) krajinné prvky; 

 (d) prúžky hektárov pozdĺž lesných okrajov; 

 (e) oblasti bez použitia minerálnych hnojív a/alebo 
prípravkov na ochranu rastlín; 

 (f) zalesnené oblasti; 

 (g) oblasti s plodinami fixujúcimi dusík; 

 (h) ochranné pásma;  

12c. 
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Priame platby 

 členské štáty môžu rozhodnúť, že vykonajú až 50 % 
percentuálnych bodov z ekologického zamerania oblasti  
na regionálnej úrovni. Členské štáty určia oblasti a 
povinnosti poľnohospodárov alebo skupinám 
poľnohospodárov. Cieľom záväzkov musí byť podpora 
vykonávania politík Únie v oblasti životného prostredia, 
klímy a biodiverzity. 

 členské štáty sa môžu rozhodnúť povoliť 
poľnohospodárom, ktorých poľnohospodárske podniky sú 
v tesnej blízkosti na splnenie povinnosti – ekologicky 
zameranej plochy - na základe kolektívneho plnenia za 
predpokladu, že príslušné plochy ekologického záujmu sú 
súvislé. 

 Počet farmárov zúčastňujúcich sa takomto kolektívnom 
plnení nesmie prekročiť 10; 

12d. 
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Priame platby 

 Presun finančných prostriedkov medzi 
piliermi 

 Členské štáty budú mať možnosť presunúť až 
15% prostriedkov vnútroštátneho finančného 
balíka na priame platby (1.pilier) do finančného 
balíka na rozvoj vidieka (2.pilier).  

 Tieto sumy nemusia byť spolufinancované; 

 Členské štáty majú zároveň možnosť vybrať si 
presun najviac 25% z finančného balíka 
určeného na rozvoj vidieka do balíka 

priamych platieb v prípade členských štátov, 
ktoré dostávajú menej ako 90% priamych platieb 
v porovnaní s priemerom EÚ (vrátane Slovenska); 

13. 
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Priame platby 

 „Aktívni poľnohospodári“ 

 reforma zužuje pravidlo aktívnych poľnohospodárov, 

vylučuje z podpory subjekty, ktorých hlavným predmetom 

činnosti nie je poľnohospodárstvo; 

 nový negatívny zoznam podnikateľských činností bude 

povinný pre členské štáty; 

 vylúčené z prijímania priamych platieb sú letiská, 

železničné služby, vodné diela, realitné služby a trvalé 

športoviská a rekreačné miesta; 

 ČŠ budú môcť rozšíriť negatívny zoznam o ďalšie 

podnikateľské činnosti.  

14a. 
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Priame platby 

 Za aktívneho poľnohospodára sa považuje - fyzická 

alebo právnická osoba, ak: 

 (a) ročná výška priamych platieb je najmenej 5% z 

celkových príjmov, ktoré boli získané z 

nepoľnohospodárskych činností za posledné účtovné 

obdobie, pre ktoré je takýto doklad/evidencia predložená; 

(b) jeho poľnohospodárske činnosti nie sú 

zanedbateľné; 

(c) jeho hlavné obchodné alebo podnikateľské ciele sú 

zamerané na poľnohospodársku činnosť; 

14b. 
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Rozvoj vidieka 

2. Rozvoj vidieka 

 Politika rozvoja vidieka si zachová svoju 
súčasnú úspešnú základnú koncepciu.  

 

 Členské štáty budú musieť vynaložiť minimálne 
30% svojich finančných prostriedkov na 
rozvoj vidieka z rozpočtu EÚ na určité opatrenia 
týkajúce sa obhospodarovania pôdy a boja proti 
zmene klímy, a minimálne 5 % na prístup 
LEADER; 

15a. 
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Rozvoj vidieka 

 vzhľadom na uvedených 30% ide o tieto 
opatrenia: 

 - investície do hmotného majetku  (len investície 
súvisiace so životným prostredím/bojom proti zmene 
klímy); 

 - všetky opatrenia týkajúce sa lesného 
hospodárstva; 

 - agro-enviromentálne-klimatické opatrenia; 

 - ekologické poľnohospodárstvo; 

 - platby v rámci Natura 2000 (nie platby na 
základe rámcovej smernice o vode) a platby na 
oblasti, ktoré čelia prírodným a iným osobitným 
obmedzeniam; 

15b. 
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Rozvoj vidieka 

 Ponuka opatrení sa v súčasnom období bude 
vzťahovať na tieto body: 

 - reštrukturalizácia/modernizácia 
poľnohospodárskych podnikov a investície do 
nich: Granty sú stále k dispozícii – niekedy s 
vyššou mierou podpory v súvislosti s EIP alebo so 
spoločnými projektmi, 

 - mladí poľnohospodári: kombinácia opatrení 
môže zahŕňať granty na začatie podnikania (až do 
výšky 70 000 EUR), všeobecné investície do 
hmotného majetku, odbornú prípravu a 
poradenské služby;  

 - malí poľnohospodári: pomoc na začatie 
podnikania až do výšky 15 000 EUR na malý 
poľnohospodársky podnik;  

16a. 
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Rozvoj vidieka 

 spolupráca: rozšírené možnosti podporiť 
technologickú, environmentálnu a obchodnú 
spoluprácu (napr. pilotné projekty, spoločné 
environmentálne schémy, krátke 
dodávateľské reťazce, rozvoj miestnych 
trhov); 

 základné služby a obnova dedín: 
investície do širokopásmovej infraštruktúry 
a energie z obnoviteľných zdrojov môžu 
presahovať bežný malý 
rámec/premiestnenie činností/prestavba 
budov sú v súčasnosti už pokryté   

16b. 
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Rozvoj vidieka 

 LEADER: väčší dôraz na zvyšovanie 
informovanosti a inú prípravnú podporu 
stratégií; podpora pružnosti pri kombinácii 
s ďalšími fondmi v miestnych oblastiach, 
napríklad v rámci vidiecko-mestskej 
spolupráce.  

 Poznámka: LEADER budú používať ako 
spoločný prístup pre miestny rozvoj so 
zapojením miestnych komunít tieto 
európske štrukturálne a investičné fondy: 
EFRR, ESF, Európsky námorný a rybársky 
fond a EPFRV  

16c. 
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SOT 

3. Mechanizmy riadenia trhu  

 Režim mliečnych kvót bude zrušený 

 1. apríla 2015; 

 v roku 2017 sa zrušia kvóty na cukor; 

 Od roku 2016 bude režim výsadbových práv 
nahradený mechanizmom správy povolení na 
výsadbu; 

 Odvetvové a medziodvetvové organizácie budú 
podporované osobitnými pravidlami v zmysle 
hospodárskej súťaže; 

17. 



FINANCOVANIE 
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Priame platby 
(vnútroštátne stropy priamych platieb) 

       rok 2013:                388,176 mil. Eur 

Kalendárny  rok Slovensko (v tis. EUR) 

2014  377 419          (435 187) 

2015 380 680          (438 379) 

2016 383 938          (441 546) 

2017 387 177          (444 712) 

2018 390 781          (448 244) 

2019 a nasledujúci rok 394 385          (451 750) 

po presune z II. do I. 

2014/2020:   2 708 765 000 € / 3 054 205 654 € 

rozdiel: 345 440 654 € (18,276%) 

18. 



Rozvoj vidieka 

Kalendárny  rok Slovensko (v tis. EUR) 

2014  360 882          (283 946) 

2015 360 396          (283 611) 

2016 359 824          (283 161) 

2017 359 371          (282 805) 

2018 358 919          (282 449) 

2019 

2020 

358 307          (281 967) 

357 681          (357 681) 

po presune z II. do I. 

2014/2020:   2 536 456 046 € / 2 076 757 259 € 

rozdiel: 459 698 787 € (18,276%) 

19. 



Porovnanie obálok priamych platieb a 

rozvoja vidieka pred/a po presune  

2014/2020:   2 708 765 000 € / 3 054 205 654 € 

I. pilier 

rozdiel: 345 440 654 €  

II. pilier 

2014/2020:   2 536 456 046 € / 2 076 757 259 € 

     rozdiel: 459 698 787 €  

Vnútroštátna pomoc (ne-kofinancovanie II.p)     
114 258 134 € 

 

+ = 

Z II.piliera sa do I.piliera presúvajú finančné prostriedky z rozpočtu EÚ 

20. 



Rozpočet poľnohospodárskych fondov EÚ 

pre Slovensko 
v EUR   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 SUMÁR 

    ROZPOČET POĽNOHOSPODÁRSKYCH FONDOV PRED PRESUNOM Z II. DO I. PILIERA   

I. pilier - priame platby   377 419 000 380 680 000 383 938 000 387 177 000 390 781 000 394 385 000 394 385 000 2 708 765 000 

II. pilier - Program rozvoja vidieka   360 822 410 360 396 567 359 824 340 359 371 881 358 919 422 358 307 273 357 681 815 2 536 456 046 

      financovanie EÚ  75% 271 140 000 270 820 000 270 390 000 270 050 000 269 710 000 269 250 000 268 780 000 1 890 140 000 

      spolufinancovanie zo ŠR 25% 89 682 410 89 576 567 89 434 340 89 321 881 89 209 422 89 057 273 110 034 154 646 316 046 

Spoločná organizácia trhov   15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 105 000 000 

      financovanie EÚ  80% 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 84 000 000 

      spolufinancovanie zo ŠR 20% 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 21 000 000 

SUMÁR   753 241 410 756 076 567 758 762 340 761 548 881 764 700 422 767 692 273 788 199 154 5 350 221 046 

     PRESUN z II. DO I. PILIERA   

Presun z II. piliera do I. piliera  EUR 57 768 034 57 699 856 57 608 241 57 535 802 57 463 363 57 365 358 0 345 440 654 

Presun z II. piliera do I. piliera   % 21,306% 21,306% 21,306% 21,306% 21,306% 21,306% 0,000% 18,276% 

    ROZPOČET POĽNOHOSPODÁRSKYCH FONDOV PO PRESUNE Z II. DO I. PILIERA   

I. pilier - priame platby   435 187 034 438 379 856 441 546 241 444 712 802 448 244 363 451 750 358 394 385 000 3 054 205 654 

II. pilier - Program rozvoja vidieka   283 946 991 283 611 876 283 161 566 282 805 506 282 449 447 281 967 719 357 681 815 2 076 757 259 

      financovanie EÚ  75% 213 371 966 213 120 144 212 781 759 212 514 198 212 246 637 211 884 642 268 780 000 1 544 699 346 

      spolufinancovanie zo ŠR 25% 70 575 025 70 491 732 70 379 807 70 291 309 70 202 810 70 083 077 110 034 154 532 057 913 

Spoločná organizácia trhov   15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 105 000 000 

      financovanie EÚ  80% 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 84 000 000 

      spolufinancovanie zo ŠR 20% 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 21 000 000 

Vnútroštátna pomoc   19 107 385 19 084 835 19 054 532 19 030 572 19 006 612 18 974 196 0 114 258 134 

SUMÁR   753 241 410 756 076 567 758 762 340 761 548 881 764 700 422 767 692 273 788 199 154 5 350 221 046 

21. 



Porovnanie zdrojového zabezpečenia 

programových období 2007-2013 a 2014-2020 

* Objem finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu v rokoch 2007 – 2013 bol určený na dorovnávanie priamych platieb do úrovne priemeru   
krajín EÚ 15. SR (vrátane ďalších členských štátov) vstupom do EÚ v roku 2004 dosahovala výšku priamych platieb na úrovni 25 % priemeru krajín EÚ 15. Výška 
úrovne priamych platieb sa postupne zvyšovala, pričom v roku 2013 dosiahla úroveň 100%.  
 

22. 



Predpokladaná výška a štruktúra podpôr v roku 2014 23. 



Predpokladaná výška a štruktúra podpôr v roku 2015 24. 



Podpory v rámci opatrenia 

„Dobré životné podmienky zvierat“ 
25. 



Podpora integrovanej produkcie v roku 2015 

 
 
 

Výmera  
v ha 

I. pilier II. pilier Vnútroštátna pomoc CELKOVÉ FINANCOVANIE 

Podpora                                       
v EUR /ha/rok 

Potreba 
financovania          

v EUR na rok 2015 

Podpora                                       
v EUR /ha/rok 

Potreba 
financovania                

v EUR na rok 2015 

Podpora                                       
v EUR /ha/rok 

Potreba 
financovania          

v EUR na rok 2015 

Podpora                                       
v EUR /ha/rok 

Potreba 
financovania         

v EUR na rok 2015 

Ovocie 3 500 57 199 500 443 1 552 075 83 290 500 583 2 042 075 

     jadrové ovocie 2 170 57 123 690 517 1 121 890 83 180 110 657 1 425 690 

     škrupinové 
ovocie 

193 57 11 001 267 51 531 83 16 019 407 78 551 

     kôstkové ovocie 944 57 53 808 367 346 448 83 78 352 507 478 608 

     drobné ovocie 193 57 11 001 167 32 206 83 16 019 307 59 226 

Vinič 7 500 0 0 500 3 749 250 83 622 500 583 4 371 750 

     mladý vinohrad 200 0 0 387 77 350 83 16 600 470 93 950 

     rodiaci vinohrad 7 300 0 0 503 3 671 900 83 605 900 586 4 277 800 

Zelenina 6 500 57 370 500 436 2 834 000 61 396 500 554 3 601 000 

Zemiaky 6 500 0 0 241 1 566 500 49 318 500 290 1 885 000 

CELKOM 24 000 X 570 000 X 9 701 825 X 1 628 000 X 11 899 825 

26. 



Alokácie v rámci PRV SR na roky 2014-2020 27. 



Indikatívny rozpis verejných finančných zdrojov  

neprojektových opatrení na obdobie 2014-2020 (v €) 

článok Názov opatrenia 
Suma 

(EU+SR) 
% z PRV 

32 Znevýhodnené oblasti    482 625 106 23,24 

29 Agroenvironmentálne operácie     148 697 125 7,16 

30 Ekologické poľnohospodárstvo     90 000 000 4,33 

34 Životné podmienky zvierat     137 139 605  6,60 

31 NATURA 2000 + WFD        8 930 056  0,43 

  Spolu    867 391 892 41,77 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ! 
 

stefan.adam@land.gov.sk 

+421 2 592 66 244 



Čo ovplyvnilo smerovanie  

SPP 2020?                       (I.) 
 Vidiecke oblasti zaberajú viac ako 77% územia, 

z toho tvorí : 
• Poľnohospodárska pôda: 47% 
• Lesy:     31%   

 
• 13,7 milióna poľnohospodárov  
 (z toho 70 % menších ako 5 ha),  
• Agropotravinárske odvetvie má 17,5 milióna 

zamestnancov  (7,7 % celkovej zamestnanosti) 
 
• Priemerná výmera farmy v EÚ je 13 ha; 
• Slovensko – 28 ha; 



Čo ovplyvnilo smerovanie  

SPP 2020?                      (II.) 

 Až jedna jedna tretina fariem v EÚ 
podáva žiadosti o financovanie v rámci SPP 
o rozlohe 3 ha a menej - avšak tie tvoria 
len 3% z celkovej poľnohospodárskej plochy 
v EÚ-27;  

 

 V súčasnosti sú až dve tretiny farmárov staršie 

ako 55 rokov; 
 

 záujmom Komisie je prilákať do sektora viac 

mladých ľudí; 



Čo ovplyvnilo smerovanie  

SPP 2020?                      (III.) 

 Zachovanie vidieckych spoločenstiev a 

charakteru krajiny – sú súčasťou 

európskeho kultúrneho dedičstva; 

 Viaceré funkcie poľnohospodárstva: 

 musí zodpovedať potrebám občanov v 

oblasti výživy (dostupnosť, cena, kvalita a 

bezpečnosť); 

 ochrana životného prostredia; 



Zamestnanosť 

 každý tretí Slovák do 25 rokov nepracuje, ani 

neštuduje. Miera nezamestnanosti mladých tak 

u nás patrí medzi najvyššie v celej Európskej únii 

a týka sa takmer 75 tisíc ľudí; 

 snahou Vlády SR je tieto čísla znížiť do 

prijateľnejšej podoby s pomocou európskych 

peňazí; 

 Na projekty, ktoré by mali Európanom priniesť 

prácu chce Únia vyčleniť až 6 miliárd eur, 

Slovensko z toho dostane 200 miliónov eur; 


