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Príprava Strategického plánu (SP) pre Slovensko v rámci SPP 2021 – 2027 vrcholí. Po dlhých rokovania Európska 
rada schválila v júli 2020 rozpočet a v októbri boli prijaté nariadenia SPP v Rade ministrov aj v Európskom 
parlamente (EP).  V najbližšom období bude prebiehať rokovanie medzi Komisiou, Radou a EP, ktoré vyústi do 
definitívnej podoby nariadení o SPP. 

Slovensko sa na novú SPP pripravuje. Prvá verzia intervenčnej stratégie bola k dispozícii v decembri 2019 a vo 
februári ju MPRV SR predstavilo pracovnej skupine pre prípravu novej SPP. V najbližších dňoch sa začne 
komunikácia medzi MPRV SR a Európskou komisiou k príprave SP. 

Poľnohospodárska politika sa týka nás všetkých. Poľnohospodárska pôda (2,39 mil. ha) tvorí 49% územia krajiny 
a spolu s lesnou pôdou sa nová SPP bude aplikovať na 90% územia Slovenska. 

Celkovo je na Slovensku zapojených do opatrení  SPP 18 300 poľnohospodárov, ktorí poberajú priame platby 
a musia spĺňať legislatívu EÚ. Poľnohospodári vyrábajú produkciu v hodnote 2,3 mld. EUR a potravinársky 
priemysel  hodnotu 3,2 mld. EUR ročne. SPP reguluje aj kvalitu potravín a vzťah produkcie k životnému 
prostrediu, čo je dôležité pre každého obyvateľa Slovenska. 

Schválený Viacročný finančný rámec (VFR) vyčlenil na SPP 32% rozpočtu EÚ. Slovensko získa v nasledujúcich 
siedmych rokoch 2,8 mld. EUR na priame platby a  1,9 mld. EUR na rozvoj vidieka. SP stanoví, ako tieto zdroje 
podporia príjmy poľnohospodárov, zvýšia našu konkurencieschopnosť a potravinovú bezpečnosť, naštartujú 
rozvoj špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby, podporia environmentálne projekty alebo rozvoj vidieckej 
infraštruktúry. SPP je hlavný zdroj financovania pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.  

 
Cieľom odbornej konferencie je prispieť k tvorbe dobrého Strategického plánu a vhodne nastavenej 
poľnohospodárskej politiky pre roky 2021-2027 za účasti relevantných poľnohospodárskych komôr, združení, 
asociácií, tvorcov politiky a zástupcov vedy.  
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PREDBEŽNÝ PROGRAM 

8:50 – 9:00  Otvorenie konferencie a úvodné slovo  
Klaudia Halászová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

9:00 – 9:20  Úvodne vystúpenie k príprave SP novej SPP  
Ján Mičovský, Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (čaká sa na potvrdenie účasti) 

9:20 – 9:40 Príprava Strategického plánu na Slovensku 
Peter Bognár, Generálny riaditeľ sekcie PP a PRV MPRV SR    

9:40 – 10:00 Nová SPP – ciele, intervencie, alokácie, dopady 
Ján Pokrivčák, Marián Tóth, SPU v Nitre 

10:00 – 10:20 Ex-ante hodnotenie: čo vyžaduje EK od SP 
Marek Pihulič, Ex ante hodnotiteľ SP SPP 2021-2027 

10:20 – 10:40 Priame platby, degresivita, stropovanie: ekonomické dopady 
Pavel Ciaian, Európska komisia, Joint Research Centre (JRC) 

10:40 – 10:55 Finančné nástroje v poľnohospodárstve SR  
Peter Horný, UniCredit Bank Czech republic and Slovakia,  

10:55 – 11:10 Makroekonomický vývoj a financovanie poľnohospodárstva 
Zdenko Štefanides, hlavný ekonóm, VÚB Banka 

11:10 – 11:35 Príprava novej SPP z pohľadu NR SR 
Jaroslav Karahuta, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie 

11:35 – 11:50 Diskusia a prestávka 

12:00 – 12:20 Emil Macho, predseda SPPK   Pozícia SPPK k navrhovaným intervenciám 

12:20 – 12:40 Milan Jurky, predseda ASYF   Pozície ASYF-u k navrhovaným intervenciám 

12:40 – 13:00 Helena Patasiová, predsedníčka AKS   Pozície AKS k navrhovaným intervenciám  

13:00 – 13:20 Michal Abelovič, Slovenský cukrovarnícky spolok  Podpora vertikály cukrová repa-cukor v rámci SP 

13:20 – 13:40 Jozef Šumichrast, Zväz zeleninárov a zemiakarov   Podpora ovocia a zeleniny v rámci SP 

13:40 – 14:00 Alexander Pastorek, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka  Podpora živočíšnej výroby v rámci SP  

14:00 – 14:30 Diskusia a záver 
Konferencia bude prebiehať online formou dostupnou pre každé internetové pripojenie. Záujemcovia o účasť sa 
môžu prihlásiť na emailovej adrese info.agropolitika@gmail.com do 30.11.2020. Účastnícky poplatok 20 EUR. 
Prihlásení účastníci získajú prezentácie všetkých prednášajúcich. Viac info na www.agropolitika.sk.   
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