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Príjmy z tržieb za 
hospodársku činnosť sú 
šesťnásobne vyššie, ako 

príjmy z dotácií. 

Manažment efektivity tržieb 
je rozhodujúci pre dlhodobé 

podnikanie!
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A/ PRAGMATICKÉ KROKY ZMENY 
DOTAČNEJ POLITIKY 2012, 2020!

1/ ANALÝZA BANKY

Reprezentatívny súbor 53 veľkých klientov banky, s celkovým objemom priamych 
platieb 31 mil. EUR, / z toho 5 mil. EUR VDJ, 4,7 mil. EUR LFA / t.j. cca 10% 
celkového objemu v SR. 

Vybraté boli podniky s nízkym i vysokým podielom ŽV, i podniky s vysokým  
i nízkym podielom osobných nákladov, v podmienkach LFA i bez.

Analýza bola vykonaná na dopady opatrení  ne jeden každý podnik z hľadiska 
dotácií i výsledovky  a bilancie :

a) „ zrušenia unitárnych platieb VDJ 2012 “ s dopadom do  2012, a ďalej,
b) zmeny CAP 2020 / zastropovanie, diskont celkového objemu o 5% na rezervu, 

5% na mladé, odpočet trhové opatrenia, 30% ozelenenie /



A/ PRAGMATICKÉ KROKY ZMENY 
DOTAČNEJ POLITIKY!

Výsledky analýzy :

Ad a) Objem dotácií celkom sa zníži v r. 2012 z titulu 
zrušenia VDJ celkom o 16% v súboru. U 60% 
podnikov nebude vplyv relevantný/ dopad , u 25 % 
podnikov bude  významný, u 11% podnikov zásadný 
na ekonomiku a stabilitu podnikov. Tieto podniky 
budú ťažko schopné riadiť riziká z tohto dopadu 
a potrebujú samostatnú, osobitnú pomoc !

Na 10 ročnej báze to v súboru znamená zníženie 
príjmov o 50 mil. EUR, čo je z hľadiska ŽV dlhodobo 
neudržateľné. V podmienkach SR to môže byt až 500 
mil. EURO. /Ide o podniky so stávajúcou ŽV/. 



A/ PRAGMATICKÉ KROKY ZMENY 
DOTAČNEJ POLITIKY!

Podiel priamych platieb po ich krátení VDJ v roku 2012 v mil. EUR

 34 podnikov; 64%; nebude 
relevantný vplyv

13 podnikov; 25%;významný 
vplyv

6 podnikov; 11%;zásadný 
vplyv

krátenie priamych platieb do 20% krátenie priamych platieb do 30% krátenie priamych platieb nad 30%

Ad a)



A/ PRAGMATICKÉ KROKY ZMENY 
DOTAČNEJ POLITIKY!

Ad b) Na uvedenom súbore sme vykonali i výpočty 
zastropovania CAP 2020 podľa súčasne známych 
algoritmov z pripraveného nariadenia EK. 
Vychádzali sme z toho, že východiskom bude stav 
po zrušení VDJ, nárastu na 90% priemeru, celkové 
objemy budú obmedzené z dôvodov povinnej 
rezervy, rezervy na rozvoj   mladých farmárov a td. 
Potom sa použili algoritmy zastropovania. V zásade 
u 93% podnikov sa zastropovanie nepremieta 
relevantným spôsobom. U 7% podnikov, 
predovšetkým z marginálnych podmienok vplyv 
zastropovania bude mierny /ide o inú množinu 
podnikov, ako v prípade dopadov VDJ/.



A/ PRAGMATICKÉ KROKY ZMENY DOTAČNEJ POLITIKY!

Priame platby po ich zastropovaní po roku 2013 

1,4 mil. EUR; 7%; 7 podnikov

19,5 mil. EUR; 93%; 46 
podnikov

zastropovanie priamych platieb sa nedotkne zastropovanie priamych platieb sa dotkne

Ad b)



A/ PRAGMATICKÉ KROKY ZMENY 
DOTAČNEJ POLITIKY!

DOPADY ZMIEN VDJ A ZASTROPOVANIE  
mil.EURO

Základňa 2010
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A/ PRAGMATICKÉ KROKY ZMENY 
DOTAČNEJ POLITIKY!

Záver :
Zásadný dôsledok na budúce príjmy z dotácií na 

súboru podnikov tak bude mať predovšetkým 
vylúčenie unitárnej podpory na ŽV / VDJ / v roku 
2012 - nie tak zastropovanie. Tento výpadok VDJ 

významne ovplyvní stabilitu určitej časti 
poľnohospodárskych podnikov v SR. Je zrejmé, že 
ide z hľadiska ekonomického o diskriminačný 
prístup vo vzťahu ku konkrétnym podnikom. To 

odporuje základným článkom základnej zmluvy ES –“ 
stabilita „



A/ PRAGMATICKÉ KROKY ZMENY DOTAČNEJ 
POLITIKY!

2/  ČO TREBA UROBIŤ ? Pragmatické kroky 
a) Musíme sa vysporiadať s financovaním priamych platieb VDJ na rok 2012 ! Budú sa krátiť 

úvery viazané na platby. Zdroje budú podnikom schádzať cca 30-40 mil.EUR !!!! 
 väčšie objemy financovania nekryté titulmi platieb viac prevádzkových úverov / musíme pripraviť 

teraz !!!!!!!, 
 nahradiť deficity likvidity u podnikov s vysokými objemy platieb za VDJ.  Ponúknuť nový typ 

doplnkového prevádzkového úveru. 
b)   Musíme sa vysporiadať s financovaním pre rok 2014 a ďalej.
 pripraviť zmeny titulov, nastaviť riziká, dokumenty. To je práca od začiatku roku 2012. To zn. 

rokovať medzi bankami, podnikmi, s exekutívou, SPPK. Postupne upraviť aby bol zabezpečený 
kont. prestup

c)   Musíme sa vysporiadať s investičním financovaním v rokoch 2011 -2013 s ohľadom na 
dopady VDJ a i zmeny štruktúry po roku 2013 – podľa podnikov. 

 pripraviť mechanizmus financovania investícií pri zhoršených podporných podmienkach
 bude potrebné v niektorých prípadoch reštrukturalizovať staré úvery / splátky/, znamená to ale 

i reagovať na PRV 2020
d)   Musíme spoločne s podnikmi prejíť na koncipovanie dlhodobej spolupráce, na 

strednodobé plánovanie.  Odísť od financovania ad hoc. Prejsť na tvorbu rezerv.



B) Budúcnosť - strednodobý horizont 
(KONCEPČNÉ A ŠTRUKTURÁLNE KROKY)

1/  PODPORY EÚ A SR:
a) Vo vzťahu k platbám :
- Vykonať presuny v kapitole pôdohospodárstvo a v jej štruktúre pre rok 2012!!!! Nedovoliť, 
aby sa destabilizovali podniky s reálnou ŽV, ktoré v žiadnom prípade nezodpovedajú za 
disproporcie v rozpočte, za problémy s rozvojom vidieka, za administratívu EÚ. 
- Po roku 2013 vytvoriť štruktúru unitárnej politiky platieb v prospech podnikov s 
existujúcou ŽV na riešenie ekonomiky podnikov s najväčším výpadkom platieb na VDJ / 
rezerva, prostriedky na trhové opatrenia, atď. /.
- Jasne povedať, že sme odhodlaní podporiť živočíšnu výrobu.
b) Vo vzťahu ku koncipovaniu rozvoja vidieka 2020 začať prípravu schém investičných podpôr 

po 2013:
- zastropovanie modernizácií na % z objemu odpisov / účet podniku /,
- zastropovanie diverzifikácií / podľa vyhlásených smerov/,
- podmienenie projektov riešením vertikál, kooperácie, vyšším stupňom efektivity 
obchodu,
- nastaviť programy na diverzifikáciu.  

c) Zásadne zmeniť parametrickou základňu oblastí SR pre poskytovanie blokov dotácií 
viazaných na aktívnu produkciu a na marginálne podmienky.
- samozrejme, že analyzujeme disproporcie v parametrizácii.



B) Budúcnosť - strednodobý horizont (KONCEPČNÉ 
A ŠTRUKTURÁLNE KROKY)

2/    SKUTOČNE SPOLOČNÁ AGRÁRNA POLITIKA 
/ Rôzne záujmy s rovnakými mechanizmy /
/ Rovnaké záujmy s rôznymi mechanizmy   SPPK - PODNIKY
a) Spoločné projekty zo spoločných prostriedkov – zlepšenie príjmov / 

väzba na rozvoj vidieka/
- PRV 2020 – nová štruktúra
- PRV nové parametre
- PRV nový spôsob stropovania
- PRV nové spôsoby hodnotenia

b) Spoločné projekty zo spoločných prostriedkov – zlepšenie pridanej 
hodnoty / výhody z rozsahu pridanej hodnoty/

c) Spoločný projekt na zmiernenie dopadov z rizík hodnôt / založenie prác 
/ 

d) Vytvorenie spoločného programu záručného mechanizmu :
- program vidieka
- turbulencie dopadov 2012 a novej CAP 2020



B) Budúcnosť - strednodobý horizont 
(KONCEPČNÉ A ŠTRUKTURÁLNE KROKY)

e) GARANTOVANIE STABILNÝCH A SPRAVODLIVÝCH VÝNOSOV
- multiodvetvový projekt ako konštrukcia pre stabilizáciu podnikov 

v prípade turbulencií odbytu- cien,
- podporované zdroje na elimináciu škôd, vrátane tvorby spoločných 

zdrojov,
- podporované zdroje na stabilizáciu podnikov, vrátane tvorby 

spoločných zdrojov,
garančné a poistné mechanizmy,
- úverové programy na reštrukturalizáciu s garančnými mechanizmami.



C) PROCESY V PODNIKOCH 

Základom zostávajú procesy v podnikoch a ich 
nadstavbe:
a) prechod na strednodobé plánovanie investícií, zdrojov na 

financovanie, rezerv,
b) prechod na diverzifikáciu a finalizáciu,
c) prechod na spoločné zdieľanie príležitostí – pridaná hodnota,
d) omladenie podnikov / skúsenosti – skúsení ,  motor- mladí.
e) Programy podpory mladých podnikateľov
f) Programy stabilizácie podnikov vrátane obnovy mladým manažmentom
g) Zlepšenie programov zvyšovania kvalifikácie
h) Modelové programy štrukturálnych majetkových, organizačných zmien 
Podnikov
ch) Vymedziť postavenie podnikov a obcí z hľadiska rozvoja vidieka



D/    INICIAČNÉ KROKY „ EUROVAL -
AGROVAL“

Je zrejmé, že formát distribúcie dotácií EÚ je prežitý 
a archaický, nerovný. SÚ potrebné nové vízie NOVÉ     

VÍZIE

Nový mechanizmus zamedzenia kríz 
z poklesov hodnôt. 

Nový rozpočet a revízia kapitoly 
poľnohospodárstvo CAP 2020. 
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