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               bod č.1 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

Návrh Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023-2027  

(ďalej „SP“ alebo „návrh“)  

 

1. Postoj APZD k návrhu  

APZD berie predložený návrh na vedomie a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

Materiál nebude mať priamy vplyv na priemyselné podniky. V medzirezortnom pripomienkovom 

konaní k nemu neboli zo strany APZD vznesené žiadne pripomienky. 

Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah návrhu 

• Návrh predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako iniciatívny materiál. 

• Návrh je nevyhnutným predpokladom čerpania podpory z Európskeho poľnohospodárskeho 

záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.  

• SP je dokumentom národného charakteru, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc 

z uvedených fondov v programovacom období 2023-2027 prostredníctvom súboru intervencií 

vo forme priamych platieb, prechodných vnútroštátnych platieb, sektorových intervencií 

a intervencií na rozvoj vidieka zoskupených v rámci 9 špecifických cieľov a 1 prierezového cieľa: 

1. Podporiť hospodársky udržateľný poľnohospodársky príjem a odolnosť 

poľnohospodárskeho sektora na celom území Únie s cieľom zvýšiť dlhodobú potravinovú 

bezpečnosť a poľnohospodársku rozmanitosť, ako aj zabezpečiť hospodársku udržateľnosť 

poľnohospodárskej výroby v Únii (str.34).  

2. Posilniť trhovú orientáciu a zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov, 

a  to z krátkodobého i dlhodobého hľadiska, vrátane intenzívnejšieho zamerania sa 

na  výskum, technológie a digitalizáciu (str.41).  

3. Zlepšiť postavenie poľnohospodárov v hodnotovom reťazci (str.46).  

4. Prispieť k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu, a to aj znižovaním emisií skleníkových 

plynov a zvyšovaním sekvestrácie uhlíka a  k podpore udržateľnej energie (str. 52).  
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5. Podporiť udržateľný rozvoj a efektívny manažment prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda 

a  vzduch, a to aj znížením závislosti od chemikálií (str. 65).  

6. Prispieť k zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity, zlepšiť ekosystémové služby a  zachovať 

biotopy a krajinné oblasti (str. 75).  

7. Získavať a udržať si mladých poľnohospodárov a iných nových poľnohospodárov a  uľahčiť 

udržateľný rozvoj podnikania na vidieku (str. 83).  

8. Podporiť zamestnanosť, rast, rodovú rovnosť vrátane účasti žien v poľnohospodárstve, 

sociálne začlenenie a miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach vrátane obehového 

biohospodárstva a udržateľného lesného hospodárstva (str. 89).  

9. Zlepšiť reakciu poľnohospodárstva Únie na požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín 

a  zdravia vrátane požiadaviek na vysokokvalitné, bezpečné a výživné potraviny vyrobené 

udržateľným spôsobom, požiadaviek týkajúcich sa zníženia plytvania potravinami, ako 

aj  požiadaviek na zlepšenie životných podmienok zvierat a boj proti antimikrobiálnym 

rezistenciám (str. 97).  

10.  Prierezový cieľ: Modernizácia sektora prostredníctvom podpory a spoločného využívania 

poznatkov, inovácií a digitalizácie v pôdohospodárstve a vo vidieckych oblastiach (str. 104). 

• Rozpočet SP je 4 262 383 860 EUR verejných zdrojov na 5 rokov, z toho: 

- 3 396 791 943 EUR predstavuje príspevok EÚ  

- 865 591 917 EUR je príspevok štátneho rozpočtu SR. 

• SP bude predkladaný na schválenie Európskej komisii. 

• Materiál bol vypracovaný v súlade s nariadením (EÚ) 2021/2115 z 2.12.2021, ktorým sa 

stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci 

spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktoré sú financované z uvedených fondov a s návrhmi 

delegovaných a vykonávacích nariadení EÚ. 
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