
Vyhlásenie  
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

o rozporoch k materiálu:  
Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 - návrh 

 
Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 - návrh (ďalej len 

,,SP“) sa predkladá na rokovanie vlády SR, pokiaľ ide o povinne pripomienkujúce subjekty, len 
s 1 rozporom, a to s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej 
len „MIRRI“).  

Rozpor s MIRRI pretrváva v nasledovnej oblasti: 

 zapojenie 8 regiónov a miest jadrového rozvoja do rozhodnutí o investíciách, ktoré spadajú 
do ich pôsobnosti, v rámci intervencií na rozvoj vidieka SP. 

 
Stanovisko predkladateľa: 

Predkladateľ trvá na tom, že dané rozhodnutie bude spadať výlučne do kompetencie 
orgánu, ktorý bude ustanovený na výber projektov, t.j. do kompetencie Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry, pričom v prípade intervencie LEADER týmto orgánom bude v súlade s čl. 
33 nariadenia EÚ 2021/1060 miestna akčná skupina. 

 

Pokiaľ ide o ostatné subjekty, ktoré vzniesli pripomienky a nie je s nimi povinné uskutočňovať 
pripomienkové konanie, MPRV SR tieto rozporové konania realizovalo, avšak sa rozpory 
nepodarilo odstrániť so subjektami ASYF, AZZZ SR, BSK, PKS, SLsK, SPPK, Agro-ekofórum, 
ÚRZVNL a ZMOS.  
 
Rozpory so Združením mladých farmárov na Slovensku (ASYF) pretrvávajú najmä v 
nasledovných oblastiach: 

 definícia aktívneho poľnohospodára, maximálnej plochy jednej monokultúry, oprávnenosť 
mladého farmára. 

 
Rozpory s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) pretrvávajú najmä 
v nasledovných oblastiach: 

 intervencie „Dobré životné podmienky zvierat“, „Platby na oblasti s prírodnými a inými 
špecifickými obmedzeniami“, „Komplementárna redistributívna podpora príjmu“, 

 zvýšenie alokácie na podporu potravinárskeho priemyslu, 
 zvýšenie národného spolufinancovania SP z 36,92% na 40%. 
 

Rozpory so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) pretrvávajú 
najmä v nasledovných oblastiach: 

 zvýšenie sadzby na šetrné postupy v rodiacich vinohradoch, pri pestovaní ovocia a zeleniny, 
definícia aktívneho poľnohospodára, neustanovenie termínu využívania TTP, 



 intervencie „Dobré životné podmienky zvierat“, „Platby na oblasti s prírodnými a inými 
špecifickými obmedzeniami“, „Komplementárna redistributívna podpora príjmu“, 
„Celofarmová ekoschéma“,  

 zvýšenie alokácie na podporu potravinárskeho priemyslu, 
 zvýšenie národného spolufinancovania SP z 36,92% na 40%. 

 
Rozpor s Potravinárskou komorou Slovenska (PKS) pretrváva najmä v nasledovnej oblasti: 

 zvýšenie alokácie na podporu potravinárskeho priemyslu. 
 
Rozpory so Slovenskou lesníckou komorou (SLsK) pretrvávajú najmä v nasledovných 
oblastiach: 

 zvýšenie alokácie na podporu lesného hospodárstva,  

 doplnenie novej intervencie zameranej na záchranu a udržateľné využívanie genetických 
zdrojov lesných zdrojov in-situ a ex-situ. 

 
Rozpory s Agro-ekofórom pretrvávajú najmä v nasledovných oblastiach: 

 lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov, ochrana poloprírodných 
a prírodných trávnych porastov. 

 

Rozpor s Úniou regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov (ÚRZVNL) pretrváva 
najmä v nasledovnej oblasti: 

 postavenie drobných obhospodarovateľov lesov v hodnotových reťazcoch lesného 
hospodárstva, platba v rámci sústavy NATURA 2000 na lesných pozemkoch. 

 

Rozpory so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) pretrvávajú najmä v nasledovných 
oblastiach: 

 zvýšenie alokácie na podporu intervencie LEADER, 

 kritériá umožňujúce výber vyššieho počtu miestnych akčných skupín. 

 
Rozpor s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) pretrváva  v nasledovnej oblasti: 

 v prípade intervencie LEADER považovať za oprávnené vidiecke oblasti aj mestské časti 
Bratislavy a Košíc do 8 000 obyvateľov. 
 

 
Stanovisko predkladateľa: 

Predkladateľ trvá na navrhovanom znení dotknutých ustanovení SP, pretože je 
presvedčený, že ich formulácia je vhodná na účely naplnenia cieľa SP, ktorým je udržateľný 
rozvoj  poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a vidieka na Slovensku 
berúc do úvahy SWOT analýzu, z nej vyplývajúce potreby, intervenčnú stratégiu, rozpočtové 
obmedzenia a právne rámce SR a EÚ. Uvedené znenie, tak ako je predložené, je výsledkom 
odbornej diskusie so socio-ekonomickými partnermi, ktorá bola vedená priebežne od roku 



2019 až po súčasnosť. S ohľadom na vyššie uvedené tak nebolo zo strany predkladateľa možné 
stotožniť sa s návrhmi daných subjektov vo vyššie uvedených oblastiach, a preto nebolo 
možné rozpory odstrániť. 


