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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Spoločná poľnohospodárska  

politika po roku 2020 a:    
 

1. Situácia v EÚ 

2. Činnosť SPPK 

3. Bratislavská deklarácia 

4. Konzorcium a činnosť v EHSV  

5. Termíny SPP 2020+ 
 

 2 



Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - 

základ  EÚ? 
- poľnohospodárska politika jediná spoločná politika v EÚ,  

- poľnohospodári obhospodarujú 48 %, lesníci 36 % plochy EÚ, 

- EÚ jeden z najväčších svetových výrobcov potravín  

- bezpečné a kvalitné potraviny pre  viac ako 500 miliónov občanov 

EÚ, 

- zamestnanosť priama a nadviazané pracovné miesta cca 8 % 

obyvateľov EÚ,  

- poľnohospodári EÚ zabezpečujú starostlivosť o životné prostredie 

- 55 % obyvateľov EÚ žije na vidieku, 

- nové výzvy: trvalá udržateľnosť a rozvoj, jednotný trh, 

digitalizácia.  
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

SPP po roku 2020 a aktivity SPPK  
- formulácia požiadaviek SPPK  a komunikácia s partnerskými 

organizáciami V4 od januára 2017,  

- schválenie požiadaviek k SPP 2020+ Predstavenstvom SPPK  

- Bratislavská deklarácia marec 2017,  

- komunikácia s organizáciou COPA,  

- presadzovanie požiadaviek na pôde EHSV,  

- SPPK ako súčasť Konzorcia s ČR,     

- propagácia stanovísk na národnej úrovni a v zahraničí,  

- organizovanie okrúhlych stolov a diskusií,  

- aktuálne informácie zverejňované na internetovom sídle SPPK,  

- organizovanie tlačových konferencií a zverejňovanie 

tlačových správ   
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Požiadavky poľnohospodárov  
 

- zrovnoprávnenie podmienok krajín EÚ 15 a EÚ 13, teda starých 

členských štátov a nových členských štátov, 

- zachovanie I. a II. piliera,  

- stanoviť výšku resp. percento dofinancovania,  

- zachovať viazané platby a zvýšiť percentuálny podiel priamych platieb 

na financovanie citlivých sektorov (dnes 13+2%),  

- nediskriminovať veľké fungujúce farmy,  

- platiť za zásluhovosť – napr. zamestnanosť,  

- zohľadniť hospodárenie v znevýhodnených oblastiach, 

- nevyplatené platby prerozdeliť na citlivé sektory,  

- zaviesť reálne nástroje pri nerovnováhe na trhoch, 

- rizikový fond.  
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Bratislavská deklarácia 
 

- rozšírené zasadnutie krajín V-4 v Bratislave 30.-

31.3.2017,  

- prítomnosť zástupcov v tom čase predsedajúcej krajiny v 

Rade EÚ Estónska, ale aj zástupcov z Litvy a  Chorvátska,  

- podpísanie spoločného Komuniké a podpísanie 

Bratislavskej deklarácie,  

- rokovanie o deklarácii so zástupcami štátnej správy (najmä 

ministerstva, PPA), 

- zaslanie Bratislavskej deklarácie predstaviteľom vlády 

SR, politických strán SR a predstaviteľom EK a COPA. 
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Bratislavská deklarácia I 
 

Princípy SPP 2020+ 

• spravodlivé a rovnaké podmienky pre 

poľnohospodárov vo všetkých členských štátoch EÚ, 

• udržanie silného rozpočtu pre SPP, 

• zjednodušenie SPP,  

• spravodlivé fungovanie potravinového reťazca, 

• riadenie rizík / zabezpečenie príjmu pre 

poľnohospodárov, 

• udržanie poľnohospodárskej výroby vo vidieckych 

oblastiach EÚ. 
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Bratislavská deklarácia II 
1. SPP má byť spoločnou politikou s rovnakými podmienkami pre 

poľnohospodárov vo všetkých členských štátoch EÚ, nedeformujúcou 

spoločný trh:  

a) požiadavka na rovnakú úroveň výšky priamych platieb pre všetky členské štáty 

EÚ 

b) obmedzenie výšky podpôr financovaných výhradne zo zdrojov štátneho 

rozpočtu ako aj stanovenie limitu na spolufinancovanie programov 

rozvoja vidieka zameraných na poľnohospodárstvo zo štátneho rozpočtu,  

c) podpora pre oblasti s prirodzenými obmedzeniami je nevyhnutná a musí byť 

dostatočne financovaná bez toho, aby sa na tieto platby uplatňovalo 

stropovanie, Navrhujeme, aby záležitosti degresivity boli v kompetencii jednotlivých 

členských štátov EÚ. 

d) zavedenie stropovania a/alebo degresivity zníženia priamych platieb by 

malo byť pod kontrolou právomocí členských štátov,  

e) Environmentálne opatrenia by mali viac podporovať presné 

poľnohospodárstvo, 
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Bratislavská deklarácia III 
2. Podpora rozvoja produkcie aj v znevýhodnených oblastiach môže 

prispieť k zachovaniu osídlenia na vidieku a k ochrane životného 

prostredia a zachovaniu biodiverzity, 

3. Požadujeme prijať na úrovni EÚ nové pravidlá zabezpečujúce udržateľný 

sektor poľnohospodárstva, spravodlivé ceny poľnohospodárskych výrobkov, 

včasné platby a pravidlá proti nekalým praktikám obchodných reťazcov.  

4. Požadujeme prijať legislatívu na úrovni EÚ zabezpečujúcu rovnakú 

kvalitu rovnakých značiek potravín vo všetkých členských štátoch EÚ 

a uplatňovanie rovnakých potravinových noriem na všetky potraviny 

pochádzajúce z tretích krajín. 

5. Platby za ozeleňovanie musia byť zjednodušené, nakoľko „ozeleňovanie“ SPP 

dnes spôsobuje extenzifikáciu poľnohospodárstva a znižovanie 

konkurencieschopnosti voči tretím krajinám. 

6. Požadujeme sprehľadnenie a radikálne zjednodušenie systému 

poskytovania podpôr a zároveň aj zníženie administratívnej záťaže najmä 

zníženie administratívnej záťaže žiadateľov / prijímateľov. 
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Bratislavská deklarácia IV 
7. Zavedenie účinných a systematických opatrení na riadenie nerovnováh a rizík 

na trhoch s poľnohospodárskymi komoditami a kompenzáciu kolísania cien 

8. Intenzívnejšie uplatňovanie opatrení na efektívne využívanie obmedzených 

finančných zdrojov SPP, ako sú opatrenia na riadenie rizík, ako je podpora 

poistenia a poistenie rizík nepoistiteľných súkromnými poisťovňami 

(napríklad sucho) v spolupráci s národnými programami, ktoré sú zamerané 

na zmiernenie dopadov dôsledkov klimatických zmien. 

9. Je nevyhnutné podporovať družstvá / odbytové organizácie výrobcov v raste aj 

združovaní.  

10. Musia byť vyvinuté finančné a organizačné mechanizmy, ktoré by podporili 

mladých farmárov vytvoriť alebo rozvinúť svoje vlastné podniky, ako aj 

opatrenia pre nových účastníkov poľnohospodárskeho sektora, ktorí viac 

nespadajú do definície „mladého farmára“. 

11. Vytvorenie nové odbytové kanály v tretích krajinách pre poľnohospodársku 

produkciu EÚ. Potrebujeme regionálnu rovnováhu prerozdelenia finančných 

prostriedkov EÚ venovaných na propagáciu.  
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Bratislavská deklarácia V 
Deklaráciu, ktorú iniciovala SPPK začiatkom roka 2017 

podpísali samosprávne organizácie z:  

2. Českej republiky,  

3. Poľska,  

4. Maďarska,  

5. Chorvátska,  

6. Estónska,  

7. Litvy,  

8. Bulharska.  
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Konzorcium  
 SPPK  súčasť Konzorcia mimovládnych organizácií Českej republiky.  

Hlavné priority členov konzorcia: 

1. Odmietnutie povinného zastropovania platieb a degresivity platieb 
Degresivita platieb, či už priamych, platieb na ANC oblasti, ale aj iných je znevýhodnením poľnohospodárov.  

Zastropovanie platieb je systémom, ktorý trestá veľkých poľnohospodárov bez ohľadu na ich zameranie, produkciu, či zamestnanosť, uplatnením by 

došlo ku  zníženiu konkurencieschopnosti a k znevýhodneniu veľkých fariem a podnikov.  

2. Rovnaké podmienky v národných, ako aj regionálnych podporách 
Dôležitý aj spôsob financovania. Potrebné zabrániť rôznemu financovaniu poľnohospodárov, aby sa vytvárali nerovnaké podmienky. SPP nemôže  

byť bojom o rozpočty členských krajín a zvyšovanie konkurencie medzi členmi EÚ, ale naopak, EÚ ako celok by mala konkurovať tretím krajinám. 

V žiadnom prípade by nemali štáty zo svojich rozpočtov dotovať priame platby. Nová politika po roku 2020 by konečne mala priniesť rovnosť.  

3. Vytvoriť spoločné európske pravidlá pre obchodné reťazce 
Poľnohospodári sú dlhodobo najslabším článkov v potravinovej vertikále. Nákupné ceny dlhodobo nekorešpondujú s cenami tovarov dostupných 

v obchodných sieťach, keď aj drahší tovar (za vyššiu nákupnú cenu) je ponúkaný na pultoch lacnejšie (dôvodom sú najmä rôzne marže na výrobky). 

Takýmto spôsobom obchodné reťazce rozhodujú nielen o tom, ktoré potraviny sa budú predávať v sieťach, ale majú vplyv aj na správanie 

spotrebiteľov, keď veľká časť kupujúcich sa orientuje najmä a cenu tovarov. Zároveň sa prostredníctvom obchodných reťazcov predáva asi 80 % 

potravín. Je potrebné, aby boli vzťahy v reťazci vyvážené a postavenie jednotlivých článkov rovnocenné.  

4. Zvýšenie podpory na citlivé komodity v rastlinnej a živočíšnej 

výrobe.  
Požiadavka na zmenu podielu podpory z celkovej národnej obálky. Súčasných 15 % (ako je tomu v súčasnosti) na citlivé komodity zvýšiť  až 30 %. 

Špecializovaná rastlinná výroba a živočíšna výroba majú priamy vplyv na zamestnanosť, ako aj životné prostredie. Potrebné zabrániť vysídľovaniu 

vidieka a pôdy.  
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

EHSV  
Európsky hospodársky a sociálny výbor 

SPPK má od roku 2010 aktívne členstvo v EHSV.  

2010 – 2015 bolo zameranie na potravinárstvo a obchod,  

2015 – 2020 je zameranie najmä na poľnohospodárstvo a súvisiace sektory. 
 

EHSV pripravilo a na plenárnom zasadnutí schválilo stanovisko k SPP 

„Možná transformácia spoločnej poľnohospodárskej politiky“.  

 

Zo záverov stanoviska:  

I. primeraný rozpočet SPP 

I. zachovanie modelu SPP založeného na dvoch pilieroch. 

II. znížiť byrokratickú záťaž, zjednodušiť poskytovanie platieb, 

III. zvýšiť toleranciu pri krížovom plnení,  

IV. rovnaké postavenie pri obchodných dohodách.  
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Termíny SPP 2020+ 
 

‒ 29.11.2017: oznámenie Komisie/Hogan 

‒ 4.12.2017  : zasadnutie Komisie pre poľnohospodárstvo 

a rozvoj vidieka 

‒ 11.-12.12.2017:  zasadnutie Rady ministrov pre 

poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

‒ január - apríl 2018: hodnotenie vplyvov SPP 2020+ 

‒ máj 2018: budúci viacročný finančný rámec po roku 2020 

‒ druhý polrok 2018: príprava legislatívy  
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Ďakujem za pozornosť! 

Ing. Milan Semančík, predseda 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Záhradnícka 21, Bratislava 

 

sppk@sppk.sk 

www.sppk.sk 


