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Slovenské poľnohospodárstvo
je v čoraz hlbšej kríze. Ne-
prejavuje sa to len v znižova-

ní počtu hospodárskych zvierat, ale
v konečnom dôsledku aj v poklese
ponuky domácich potravín na tr-
hu. Kým vlani bol ich podiel polo-
vičný, v tomto roku sa znížil na 46
percent. Na konferencii Agroprog-
ress o kvalite a dostupnosti domá-
cich potravín, ktorú pre agroma-
nažérov zorganizovali vydavateľ-
stvá Veldan a Ecopress, odborníci
tiež konštatovali, že agrárny sektor
má slabý marketing. Okrem toho
banky sú pri úveroch farmám znač-
ne opatrnejšie ako  pred rokom či
dvoma. 

Neistota vyplýva aj z meniacich
sa a doteraz celkom nevyjasnených
pravidiel spoločnej poľnohospo-
dárskej politiky EÚ pripravovaných
na roky 2014 až 2020. „Ak ide
o podmienky pre farmárov, tak

spoločná veru nie je,“ skomentoval
situáciu Jozef Artim, ústredný ria-
diteľ Slovenskej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory. Farmári
majú totiž oprávnenú obavu z viac-
ročného meškania vyrovnania pria-
mych platieb medzi starými a no-
vými členskými štátmi, čo by ich
poškodilo. 

Rezort upadá
„Kým v roku 1989 bolo na Sloven-
sku 1,56 milióna  hospodárskych
zvierat, vlani to bolo už len 467-
tisíc,“ upozornil Marián Kovalčík,
podpredseda Poľnohospodárskeho
družstva v Spišskej Teplici. Nákup-
ná cena mlieka, za ktorú ho far-
mári predávajú mliekarňam, je
v posledných rokoch mimoriadne
nízka a dosahuje 28 až 29 centov
za liter, čo je hlboko pod výrobné
náklady. Preto naši poľnohospodá-
ri stavy dojníc dlhodobo znižovali,
hoci v poslednom roku sa ich po-
darilo stabilizovať. 

Ale napríklad farmárom v Dán-
sku, ako uviedol na konferencii
Mogens Jensen z tamojšej spoloč-
nosti DLF Trifólium, platia za liter
vykúpeného mlieka 35,6 centa. Je-
ho ceny sa zvýšili aj v Anglicku. Ta-
mojší poľnohospodári si to však vy-
bojovali protestmi. Dánsky expert

oboznámil agromanažérov s vý-
sledkami výskumu a v praxi overe-
ných postupov pri príprave krmív,
čo je predpoklad vyššej dojivosti
kráv. V roku 1989 sa v priemere
u nás spotrebovalo viac ako dvesto
litrov mlieka na osobu a rok, teraz
len okolo 160 litrov. 

Chýbajú závlahy
„Ovocinárstvo a zeleninárstvo už
hlbšie padnúť nemôžu,“ posťažoval
sa Artim. Ročne sa k nám dovezie
okolo 120-tisíc ton ovocia a 266-tisíc
ton zeleniny, pričom domáca pro-
dukcia predstavuje z toho len zlo-
mok. A môže byť ešte horšie – upo-

zornil Artim. Kedysi boli totiž vy-
budované závlahové systémy, bez
ktorých sa produkcia ovocia a zele-
niny už nezaobíde. „Ak sa do nich
nebude investovať, tak o päť až se-
dem rokov nebudeme mať žiadne
závlahy,“ upozornil Artim. Ani ban-
koví analytici nepracujú len v kan-
celárii, ale chodia medzi farmárov.
„Zatvoríme to, znížime stavy zvie-
rat, ľudí prepustíme,“ hovoria podľa
Radovana Miku – vedúceho oddele-
nia agrofinancovania a projektov EÚ
Tatra banky, farmári. 

Banky sú opatrnejšie
Čo sa teda stane so slovenským poľ-
nohospodárstvom a potravinár-
stvom? Bude sa ich kríza ďalej pre-
hlbovať? Opatrnejšie ako v minulosti
sú totiž pri poskytovaní úverov aj
banky. Nie že by projektom našich
farmárov neverili. Neistota vyplýva
z nevyjasnených finančných pod-
mienok nastavených Bruselom.
„Banky sú ochotné farmárom po-
žičiavať. Tých ...je však niekoľko,“
poznamenal Mik. Príčinou sú ne-
predvídané výkyvy cien rastlinných
a živočíšnych komodít, ako aj poča-
sia. 

Nejasné sú dosahy spoločnej
agrárnej politiky EÚ do roku 2020,
znižovania stavov zvierat, zrušenia
mliečnych kvót a dotácií na živo-
číšnu výrobu, ktorá je v celkovom
rozvrate. Dôvodov, prečo sú banky
opatrné, je však viac. „Chýba na-
príklad stabilizačný a garančný
fond, ktorý by riešil neočakávané
výpadky v produkcii, napríklad
kvôli suchu,“ dodal Mik. 

Farmári sa však neraz nedokážu
dohodnúť a postupovať spoločne.
Napríklad pri zakladaní odbyto-
vých združení,  čím by zefektívni-
li predaj svojich výrobkov.     

Fond pre marketing
S projektom prípravy odbytového
fondu, ktorý by mal farmárom
a potravinárom pomôcť v marke-
tingu, oboznámila manažérov na
konferencii Zuzana Nouzovská
z ministerstva pôdohospodárstva.
Po prvý raz tak počuli, že takýto
fond má vzniknúť. Preto sa pripra-
vuje definícia slovenskej potraviny.
Podľa návrhu by mala obsahovať
najmenej 75 percent domácich su-
rovín a byť vyrobená u nás doma.  

Predpokladá sa, že na účte fondu
budú aspoň tri milióny eur. „Potra-
vinári by mali doň prispievať 0,06
percenta z tržieb,“ vysvetlila Nou-
zovská. Išlo by o daňovo odpočíta-
teľnú položku. „Budeme sa snažiť,
aby fond začal fungovať od prvého
júla 2013,“ dodala. Polovica peňazí
má pochádzať z poplatkov firiem
a druhú má dať štát. Fond by spra-
vovali podnikatelia, štát by mal nad
ním dozor.  Vladimír Turanský

Mal by vzniknúť stabilizačný a garančný fond, ktorý by riešil neočakávané výpadky vo výrobe potravín, upozorňuje 
Radovan Mik z Tatra banky. Snímka: Roman Pagáč
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Igor Patráš, 
riaditeľ 
Trendwood-twd:
Dotáciu na vytváranie

miest pre nezamestna-
ných mladých vítam.
V našej firme sme v po-
sledných mesiacoch pri-
jali pár zamestnancov
vrátane mladých, takže
o dotáciu sa asi uchá-
dzať nebudeme. Počas
20-ročnej existencie sme
prijali jedinú dotáciu –
vlani. Pokladal som to za
užitočnú kompenzáciu
pri jej adaptácii do praxe.

Zuzana Tatranská,
ekonomické 
oddelenie, 
Sitem Slovakia:
Neuvažujeme o tom. My
sme už dvakrát využili po-
dobnú dotáciu. Spájalo sa
s tým neskutočné množ-
stvo papierov. Každý me-
siac sme museli odovzdá-
vať štós kópií vo výške
dva až tri centimetre. Nie
sme v situácii, že by sme
museli prijímať. Situácia
je skôr taká, že nikdy ne-
vieme, či nebudeme do-
konca znižovať stavy. 

Ján Lunter, 
majiteľ, Alfabio: 
Sme v situácii, že prah-
neme po skúsených
ľuďoch. Nikdy sme z úra-
du práce takéto dotácie
nevyužili, ale neznamená
to, že by som podporu
odsudzoval. Skôr by som
však bol za to, keby sa
mladí ľudia už počas
vzdelávania učili tak, aby
absolventi neprichádzali
do praxe takí nepriprave-
ní. Dotovanými miestami
by nemal štát nútiť firmy,
aby suplovali to, čo sa
mladí nenaučili v škole.     

Pavol Reich, 
generálny tajomník,
Česmad
Naši dopravcovia dotácie
využijú. Veď my sme
iniciovali možnosť využiť
eurofondy na zvýšenie
zamestnanosti vodičov.
Robili sme si prieskum
medzi prepravnými firma-
mi a zistili sme, že záu-
jem o nových, mladších
pracovníkov majú nielen
spoločnosti prepravujúce
tovar nákladnými autami,
ale aj autobusová firma.
Je predpoklad, že majite-
lia firiem ich aspoň na je-
den mesiac dajú na za-
učenie skúsenejšiemu
vodičovi. Od januára
2013 budú môcť podľa
novej smernice EÚ robiť
vodičov ťažkých náklad-
ných áut len pracovníci
od 21 rokov a autobusov
od 24 rokov. (run, tur)
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?Konferencia Agroprogress. Liekom pre padajúce farmy sú nové fondy a združenia. 

Zlepšiť treba marketing aj odbyt

“Ak sa do závlah
nebude investovať,
o päť až sedem rokov
nebudeme mať
žiadne. 
Jozef Artinm, ústredný riaditeľ SPPK  

Dokážu naši farmári a potraviná-
ri zvýšiť predaj domácich pro-
duktov, alebo sa to v globálnej
ekonomike už nedá? 

Farmári, samozrejme, vedia
zvýšiť produkciu každej komodity.
Rozhodujúca je cena, ktorá obsa-
huje aj maržu pre farmára. To je
problém rozvoja slovenského poľ-
nohospodárstva – mať na komodi-
tách maržu, ktorá je zmysluplná
a pomáha ďalšiemu rozvoju. Nie je
to tak pri mlieku, ošípaných a iných
komoditách. Na jednej strane je to
o nízkej efektívnosti farmárskej vý-
roby, na druhej o schopnosti a vôli
spracovateľov nakupovať za prime-
rané ceny. Tam, kde marža je, roz-
víja sa aj výroba. Je to vidieť na rast-
linných komoditách – obilninách

a olejninách. Žiaľ, viažu na seba mi-
nimálnu pracovnú silu a oslabujú
význam vidieka. 

Pokiaľ farmári nebudú spolu-
pracovať a finalizovať aj odbyt, po-
tom bude problém pretrvávať.
Znamená to trvalo zvyšovať efek-
tívnosť výroby či pracovať na sil-
ných odbytových združeniach
a rozvíjať obchodné vzťahy vy-
ššieho stupňa. 

Našim farmárom chýba väčšia
koncentrácia výrobných kapacít?

Výrobné kapacity majú poľno-
hospodárske podniky dostatočne
koncentrované. To je významná
výhoda slovenského poľnohospo-
dárstva. Ide však o to, aby sa zvýši-
la efektívnosť týchto kapacit, aby

boli prostriedky na ich trvalé zvy-
šovanie, aby sa vo väčšej miere
priamo zapojili pracovníci vý-
skumnej a vývojovej základne, aby
sa poľnohospodári neobávali  zdru-
žovať odbyt, aby si viac navzájom
verili. 

Podiel domácich potravín v ob-
chodoch je len 40 až 50 percent.
Bude sa ďalej znižovať? 

Robí sa dosť v tom, aby sa zvy-
šoval. Či už  v potravinovom mar-
ketingu, vo vzťahu k reťazcom. Te-
raz sa treba zamerať na vyššiu efek-
tívnosť poľnohospodárskej výroby,
na diverzifikáciu  odbytu a podob-
ne. Viem si napríklad predstaviť re-
alizáciu veľkých kapacít - mliekar-
ne, porážkarne hospodárskych
zvierat i výrobne mäsových pro-
duktov. 

Čo hovoríte na európsky systém
dotácií pre poľnohospodárov? 
Zlepší sa voči Slovensku po roku
2014? 

Dotačná politika únie je archaic-
ká. Za takmer šesť desaťročí sa sko-
ro nezmenila. Je postavená na pred-
stave, že rozvoj poľnohospodárstva
ide kontinuálne. Analýzy však uka-
zujú, že to tak nie je. 

V čoraz väčšej miere dochádza
k mimoriadnym výkyvom v pro-
dukcii, cenách komodít a podobne.
Podniky, a nielen na Slovensku, ne-
majú finančné rezervy na rozvoj
a problémy riešia zadlžovaním sa
a zastavením rozvojových projektov.
Preto treba urobiť skutočnú reformu
spoločnej poľnohospodárskej poli-
tiky, zameranú hlavne na elimino-
vanie uvedených rizík. Do toho sa
však Európskej komisii nechce, lebo
by musela vyrovnať finančnú pod-
poru starých a nových členských
krajín. 

V zásade ide o to nahradiť systém
lineárnych priamych platieb systé-
mom platieb za výkyvy a výpadky
produkcie v dôsledku sucha, záplav
a podobne. 

Vladimír Turanský

Rozhovor � Jaromír Matoušek, vedúci oddelenia agrobiznisu, UniCredit Bank Slovakia, pre Hospodárske noviny:  

Dotačná politika Bruselu je dlhodobo archaická 
Agrosektor sa bez zmien nezaobíde, hovorí
Jaromír Matoušek z UniCredit Bank Slovakia.
Rast produkcie si vyžaduje viac zapojiť vedu 
a rozvíjať obchodné vzťahy 

“Výrobné kapacity
majú farmári
dostatočne
koncentrované. To je
významná výhoda
slovenského
poľnohospodárstva.


