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Tím SaS pre pôdohospodárstvo

TÍMLÍDERKA:

EXPERT na potravinárstvo:

Jarmila Halgašová (55)

Miroslav Žiak (30)

Je absolventkou Chemicko-technologickej
fakulty STU v Bratislave. Potravinárstvu sa venuje
od ukončenia štúdií. Pracovala v potravinárskych
podnikoch, v úradnej kontrole potravín a na
Ministerstve pôdohospodárstva SR, kde sa
podieľala na príprave zákonov a tiež na
prístupových rokovaniach o vstupe SR do EÚ.
V záujme lepšieho presadzovania požiadaviek
potravinárskeho priemyslu na Slovensku
pracovala od augusta roku 2005 ako riaditeľka
Potravinárskej komory Slovenska a od januára
2018 pôsobí ako hlavná odborníčka a tímlíderka
strany SaS pre pôdohospodárstvo.

Vyštudoval Bezpečnosť a kontrolu potravín
na Fakulte Biotechnológie a Potravinárstva
na SPU v Nitre. Po ukončení štúdia pôsobil
v chemickom priemysle. Neskôr sa vrátil
k potravinárstvu a pôsobí ako konzultant
pri otváraní potravinárskych prevádzok
a stanovovaní hygienických procesov
a technológií. Je spoluautorom Príručky správnej
výrobnej praxe pre zariadenia verejného
stravovania. Expertom SaS na potravinárstvo
je od roku 2017.
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2. Úvod
Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú sektormi, ktoré si žiadna ponovembrová
vláda nemôže dať do svojej výkladnej skrine. Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo
majú v SR ťažké časy či teraz; tak to bolo ešte počas transformácie v 90. rokoch, alebo
aj po vstupe do EÚ. Objem produkcie potravinových komodít na Slovensku, aj podiel
slovenských výrobkov na pultoch obchodov ukazuje stále rastúce problémy v sektore
poľnohospodárstva a potravinárstva.
Poľnohospodárska prvovýroba vytvára samotný ráz krajiny, ovplyvňuje život na vidieku
a vplýva na kultúrny a sociálny rozmer krajiny ďaleko viac ako mnoho iných oblastí
ľudskej produkcie. Cieľom politiky v oblasti pôdohospodárstva by malo byť vytváranie
podmienok pre udržateľný život na vidieku, vrátenie dôstojného postavenia a života
farmárov, podporovanie investícií do rozvoja vidieka, rozširovanie poznatkov, organizácie
dodávateľského reťazca, opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia a klímy.
Opatrenia doterajších vlád SR sa zameriavali najmä na finančnú pomoc orientovanú
častokrát na aktuálne politické záujmy alebo na snahu zatlačiť obchodné reťazce
k intenzívnejšiemu zaraďovaniu a propagovaniu slovenských produktov. Krátkozrakým
a nesystémovým opatrením je aj finančná podpora 1 na vysťahovanie sa za prácou
do priemyselných parkov, ktoré napomáha k vyľudňovaniu vidieka.
Akokoľvek sú financie nevyhnutné pre konkurencieschopnosť, výlučne finančná pomoc nie
je postačujúcim riešením. Naviac, Slovenská republika nedokáže konkurovať finančným
možnostiam bohatších členských štátov. Rovnako tlak na obchodné reťazce je skôr snahou
riešiť dôsledky a nie príčiny. Ak chceme skutočne podporovať slovenský potravinársky
priemysel a poľnohospodárstvo, sú nevyhnuté zásadné systémové zmeny.
Strana Sloboda a Solidarita sa usiluje o prosperitu všetkých ekonomických oblastí, preto
navrhuje súbor opatrení na skvalitnenie efektívneho fungovania agropotravinárskeho
sektora.

1. Zákon č. 5/2003 Z. z. o službách zamestnanosti umožňuje poskytnúť podľa § 53c príspevok na presťahovanie
za prácou vo výške 4 000,- € alebo, ak ide o manželov vo výške 6 000,- €.
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3. Zhodnotenie súčasného stavu
Ilustrovať 28-ročný významný pokles poľnohospodárskej výroby je možné najjednoduchším
spôsobom – vývojom produkcie jednotlivých komodít.
Na Slovensku sú len dve rastlinné komodity, ktorých produkcia bez väčšej ujmy
prečkala prvé roky transformácie aj vstup do EÚ – obilniny a technické plodiny.
Produkcia poľnohospodárskych plodín (index, 2004 = 100)
1989

2004

2015

Obilniny

112

100

100

Strukoviny

253

100

71

Zermiaky

195

100

38

Cukrová repa

117

100

75

Čerstvá zelenina

352

100

48

Hrozno

203

100

89

Ovocie

-

100

97 (2011) 2

Index objemu produkcie poľnohospodárskych plodín, 2004=100 | Zdroj: Štatistický úrad SR

S poklesom produkcie priamo úmerne súvisí aj pokles obrábaných plôch u väčšiny plodín.
Jediný nárast je zaznamenaný u olejnín najmä z dôvodu nárastu ich technického využitia.
Stabilnú výmeru dosahujú obilniny. S výnimkou týchto dvoch typov plodín, výmera
všetkých ostatných klesala ako po roku 1989, tak aj po roku 2004.

2. Posledné dostupné údaje pri ovocí sú z roku 2011.
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Index plochy obhospodarovanej pôdy, 2004=100 | Zdroj: Štatistický úrad SR

V živočíšnej produkcii sú čísla ešte dramatickejšie. Za 28 rokov došlo k prepadu pri všetkých
komoditách, za posledných 10 až 15 rokov sa zastabilizovali len počty oviec a produkcia
slepačích vajec.
Živočíšna produkcia (index, 2004 = 100)
1989

2004

2015

Ošípané

236

100

55

Hovädzí dobytok

300

100

85

Ovce

193

100

119

Hydina

121

100

94

Kravské mlieko

191

100

89

Slepačie vajcia

174

100

106

Index objemu živočíšnej produkcie, 2004=100 | Zdroj: Štatistický úrad SR

3.1 Medzinárodné porovnanie
Ekonomické výsledky radia slovenské poľnohospodárstvo vo viacerých ukazovateľoch
na chvost krajín EÚ.
Veľmi negatívne vyznieva úroveň hrubej pridanej hodnoty3 na hektár
poľnohospodársky využívanej plochy. Slovensko dosahuje 2. najnižšiu úroveň
v EÚ 28, kde zaostáva nielen za západom, ale aj za krajinami V4, obzvlášť
za Poľskom a Maďarskom. Dôvodom je prevládajúca produkcia monokultúr
a zaostávanie v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe.
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Hrubá pridaná hodnota na hektár v eur v produkčných cenách v roku 2014 | Zdroj: Zelená správa 2016

Toto zaostávanie sa počas krízových rokov 2009 až 2014 ešte výrazne prehĺbilo.
Kým ostatné krajiny V4 dokázali hrubú pridanú hodnotu v poľnohospodárstve
v tomto čase až zdvojnásobiť, na Slovensku narástla len o polovicu.

3. Hrubá pridaná hodnota sa vyráta nasledovne: od ceny produkcie na výstupe (t.j. vyplatená poľnohospodárovi)
sa odráta medzispotreba (napríklad krmivo). Neodrátava sa však spotrebovaný kapitál (amortizácia), dane, ani dotácie.
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Výroba v potravinárstve zažila po roku 1989 podobne ťažké časy
ako v poľnohospodárstve.
Potravinárska produkcia (index, 2004 = 100)
2004

2015

Výrobky z mäsa

100

63

Chlieb a pečivo

100

74

Cestoviny

100

103

Ovocné výrobky

100

82

Zeleninové výrobky

100

102

Pivo

100

67

Víno

100

134

Slad

100

96

Rastlinné tuky a oleje

100

15 (2013)

Konzumné mlieko

100

98

Index objemu potravinárskej produkcie, 2004=100 | Zdroj: Štatistický úrad SR

Aj v prípade potravinárskeho sektora je možné poukázať na čísla hrubej
produkcie a hrubej pridanej hodnoty.4
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Pomer hrubej produkcie potravinárstva k HDP

Pomer hrubej produkcie potravinárstva k HDP za rok 2013 | Zdroj: Zelená správa 2016

Pomer hrubej produkcie potravinárstva k HDP bol v roku 2013 5 tretí najnižší
v EÚ, po miništátoch Luxembursko a Malta. Rovnako tak pomer pridanej
hodnoty k HDP dosiahol v roku 2013 tretiu najnižšiu hodnotu v EÚ 28
po Luxembursku a Švédsku.
4. Hrubá pridaná hodnota sa vypočíta ako rozdiel produkcie a spotrebovanej medziprodukcie vo výrobe.
5. Posledné kompletné údaje za všetkých 28 štátov Európskej únie.

3.2 Dôvody zaostávania poľnohospodárstva
a potravinárstva
Za takýmto rozsiahlym celoplošným poklesom výroby a zamestnanosti stojí
celý rad dôvodov. Závažnosť každého nie je možné exaktne vyčísliť, avšak ich
vymenovaním možno aspoň vytvoriť celkový obraz.
Dovoz a vývoz
V prípade poľnohospodárstva presahuje hodnota vyvezených výrobkov
po väčšinu rokov hodnotu dovezených.
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Porovnanie dovozu a vývozu poľnohospodárskych surovín, v tis. eur | Zdroj: Zelené správy 2009-2016

V spracovateľskom sektore prevláda opačná situácia. Dovozy zahraničných
výrobkov po všetky roky výrazne presahujú vývozy domácich producentov.
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Porovnanie dovozu a vývozu potravinárskych výrobkov, v tis. eur | Zdroj: Zelené správy 2009-2016

Slovensku sa darí konkurovať najmä v produkcii poľnohospodárskych
surovín s výnimkou ovocia, no v oblasti spracovaných produktov (potravín)
je situácia presne opačná.
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Podiel slovenských výrobkov na domácom trhu
Nárast dovozu finálnych výrobkov sa logicky odrazil aj na pultoch obchodov.
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Podiel slovenských výrobkov na pultoch predajní v SR | Zdroj: GfK, vzorka 360 predajní

Nástup reťazcov
V priebehu najmä posledných dvoch dekád v celej Európe prebehla zmena
trendu v maloobchode, keď veľkú časť obchodu postupne ovládli reťazce.
Na Slovensku sa tak udialo najmä po roku 2000. Kým v roku 2003 bol podiel
reťazcov na celoslovenských tržbách za potraviny polovičný, na prelome
desaťročí prekročil úroveň 85 %. Vývojový trend možno vidieť v tabuľke.
Tržby v
maloobchode
spolu (tis. eur)

Tržby za
potraviny
(tis. eur)

Podiel

Tržby za
potraviny
v reťazcoch
(tis. eur)

2003

2 408 160

1 208 470

50 %

2004

2 671 246

1 343 383

50 %

996 319

74 %

2005

3 210 333

1 424 462

44 %

1 228 519

86 %

2006

3 679 285

1 594 206

43 %

1 444 907

91 %

2007

4 625 508

2 003 229

43 %

1 817 373

91 %

2008

5 867 150

2 313 627

39 %

1 907 300

82 %

2009

7 376 396

2 879 256

39 %

2 409 673

84 %

2010

7 739 786

3 163 856

41 %

2 810 120

89 %

2011

8 595 498

3 438 488

40 %

2 939 905

86 %

2012

9 970 482

3 478 783

35 %

3 044 750

88 %

614 005

Podiel

51 %

Prehľad o vývoji tržieb v maloobchode (v tis. eur) | Zdroj: Koncepcia rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020

Ceny, marže a spotreba
Medzi krajinami prevládajú pri jednotlivých výrobkoch značné cenové
rozdiely, systematicky nižšie hodnoty vykazuje Poľsko, kde sú spotrebiteľské
ceny aj marže výrazne nižšie. Posun spotrebiteľských preferencií
najvýznamnejšie prispel k zmene spotreby jednotlivých komodít.
Slovenské domácnosti podľa Eurostatu v rámci V4 čelia najvyšším ročným
nákladom na potraviny.
Ročné výdavky na potraviny na obyvateľa
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Ročné výdavky na potraviny na obyvateľa v eur | Zdroj: Eurostat

Zbližovanie cenových hladín nových a starých členských štátov je prirodzený
a očakávaný proces. Dobiehanie európskej cenovej hladiny potravín však
prebieha rýchlejšie. V roku 2003 stál na Slovensku celý spotrebný kôš 50,8 %
priemeru EÚ 28. Spotrebný kôš potravín stál 59 % priemeru EÚ. V roku 2015
už stál potravinový kôš na Slovensku 87,1 % toho, čo v EÚ 28, kým všeobecný
spotrebný kôš stál len 66,6 % európskeho priemeru.
2003
Všeobecná Všeobecná
hladina
hladina
potravin

2015
Všeobecná Všeobecná
hladina
hladina
potravin

EÚ 28

100

100

100

100

Česká republika

54,6

60,2

63,3

78

Maďarsko

58,4

63,8

57,2

78,3

Poľsko

54,5

54,4

54,8

61,1

Slovensko

50,8

59

66,6

87,1

Tabuľka 1: Porovnanie cenových hladín | Zdroj: Eurostat, prepočty INESS
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Odbytové organizácie
Tak ako sú vo vyspelých štátoch EÚ odbytové organizácie kľúčovým
nástrojom pri vyjednávaní s odberateľmi, na Slovensku fakticky nefungujú,
čo slovenských farmárov pri vyjednávaní s obchodnými reťazcami
znevýhodňuje. Veľmi vysoký podiel odbytových organizácií je v severských
štátoch, ale aj Holandsku alebo v Írsku. Slovensko je hlboko pod európskym
priemerom.
Daň z pridanej hodnoty (DPH)
Daňová politika štátu ovplyvňuje každý sektor. Zvlášť pri DPH na potraviny,
ktorá môže ovplyvniť nákupné rozhodnutia a cezhraničné nakupovanie.
V EÚ je 8 štátov, kde je DPH znížená na všetky potraviny. V mnohých iných
štátoch EÚ je sadzba DPH znížená len na vybrané druhy potravín, podobne
ako na Slovensku. Niektoré štáty majú dokonca plošne zníženú sadzbu na
všetky potraviny a v rámci nej ešte jednu nižšiu sadzbu na vybrané potraviny.
Slovensko s 20 % DPH na potraviny patrí k štátom s najvyššou hodnotou.
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Spoločná poľnohospodárska politika
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP) je kľúčovým zdrojom verejných
financií pre poľnohospodárstvo a zároveň hlavný nástroj poľnohospodárskej
politiky v Európe. Zásadným spôsobom ovplyvňuje a definuje dianie v
poľnohospodárstve a prenesene aj v potravinárskom sektore jednotlivých
členských krajín. Od svojho prvopočiatku je rozsiahlym bojiskom národných
záujmov a podlieha rozdielnym subjektívnym pohľadom na spravodlivosť,
proporčnosť a primeranosť. Výsledok hájenia slovenských záujmov v rámci
SPP je zrejmý aj z nasledovného porovnania výšky podpory na hektár
poľnohospodársky využívanej pôdy v rokoch 2013 a 2016 na Slovensku
a v ostatných členských štátoch:

Podpora na hektár pôdy v roku 2013 | Zdroj: VÚEPP, Porovnanie vybraných ekonomických ukazovateľov
poľnohospodárstva SR a ČR, Ekonomika poľnohospodárstva, ročník XVI. 1 / 2016
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Podpora na hektár pôdy v roku 2016 | Zdroj: Zelená správa 2017

Štátna pomoc
Poľnohospodárstvo patrí k odvetviam s tradične silným vzťahom ku štátu, ktorý
sa často prejavuje aj intenzívnou mierou štátnej pomoci. V EÚ bola väčšina štátnej
pomoci centralizovaná pod SPP. V rokoch 2004 - 2014 na poľnohospodárstvo
každoročne vyčlenilo v priemere 0,68 % HDP krajiny. Slovensko sa s 0,06 % nachádza
tesne pod európskym priemerom 0,07 %, no o dosť nižšie oproti poľským 0,23 %,
maďarským 0,3 % a českým 0,15 %.
Pri prepočte štátnej pomoci na obyvateľa je Slovensko s necelými 7 eurami ročne
krajinou s druhou najnižšou výškou štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo.
Pre porovnanie, v rovnakom období išlo na investičných stimuloch priemyselným
podnikom takmer 23 eur ročne na obyvateľa.
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Rizikový fond
Z dlhodobého hľadiska je žiaduci a súvisí s rozkolísanosťou podnebia ako aj
s klimatickými zmenami na Slovensku. Finančné nástroje na manažment rizika sú
obsiahnuté v SPP, zároveň sú jednou z foriem povolenej národnej štátnej pomoci
v členských štátoch.
Kým Slovensko v období rokov 2007 - 2013 na manažment rizika cez rôzne nástroje
vynaložilo 28 miliónov eur, v Česku, Maďarsku a najmä Poľsku sa tieto výdavky
pohybovali v stovkách miliónov eur. S novou SPP pre obdobie 2014 – 2020 sa zmenili
pravidlá, v prvom pilieri ostala otvorená už len možnosť podpory znižovania rizika
pre ovocinárstvo a vinársky sektor.
Vplyv ruských sankcií na trh
V odpovedi na sankcie EÚ voči ruskému tovaru zaviedla Ruská federácia zákaz
na dovoz niektorých produktov z EÚ od augusta 2014. Hoci v globálnom meradle sa
sankcie výraznejšími ekonomickými dopadmi na Európe nepodpísali, mali nerovnaký
vplyv na sektory. Ich veľká časť bola uvalená na poľnohospodárske produkty
a potraviny. Agropotravinársky sektor na Slovensku utrpel nielen obmedzením
vývozu svojich produktov do Ruskej federácie, ale najmä zvýšeným dovozom tých
komodít zakázaných dovážať do Ruskej federácie, ktoré boli vyprodukované
v ostatných členských štátoch EÚ najmä z dôvodu cenovej nekonkurencieschopnosti
slovenských produktov.
Rozdrobenosť pozemkov
Jedným z najzávažnejších problémov v poľnohospodárstve je rozdrobenosť
pozemkov a zdĺhavý proces ich sceľovania. Sceľovanie pozemkov značne uľahčuje
nakladanie s pozemkom pre jeho vlastníka hlavne v oblasti prenájmu alebo predaja
pozemku. Po scelení pozemkov prostredníctvom pozemkových úprav vlastník
môže hospodáriť na vlastnom pozemku bez toho, aby bol závislý na náhradných
pozemkoch. Značnými bariérami pri sceľovaní sú však stále vysoké finančné náklady
a rovnako zdĺhavosť tohto procesu. Proces pozemkových zmien môže trvať od dvoch
do desiatich rokov. Od roku 2009 však neboli vykonané žiadne pozemkové
úpravy. Hlavný faktor, ktorý ovplyvňuje dĺžku konania, je počet vlastníkov a najmä
nepochopiteľná nečinnosť štátu.
Slovensko pri pozemkových úpravách výraznejšie zaostáva za Českou republikou.
Za sledované obdobie v rokoch 1991 až 2013 bolo v Česku začatých 2 444 komplexných
pozemkových právnych úprav. Za rovnaké obdobie bolo na Slovensku začatých
len 426 úprav. Dôvodom je nielen menšia rozdrobenosť vlastníctva v ČR, vysoká

politická priorita a kvalitnejšia metodika v ČR. Na Slovensku pretrváva
netransparentný stav katastra, ktorý aj napriek celospoločenskému dopytu
nie je akoby záujem zo strany vlády SR dať do poriadku.
Zhrnutie
Produkcia väčšiny poľnohospodárskych a potravinárskych komodít
na Slovensku sa za posledných 25 rokov znížila.
Poľnohospodárstvo vykazuje nízku pridanú hodnotu. Prevažuje vývoz
komodít, naopak pri spracovaných produktoch prevažuje výrazne dovoz
nad vývozom.
Množstvo kapitálu v slovenskom poľnohospodárstve je v porovnaní
s okolitými krajinami veľmi nízke.
Chýbajú silné odbytové organizácie výrobcov.
Ťažkopádny trh s pôdou.6
Netransparentnosť pri udeľovaní dotácií.7
Málo efektívna SPP v podmienkach Slovenska.

6. Dôvody sú vysoká rozdrobenosť pozemkového vlastníctva, pomaly prebiehajúce pozemkové úpravy, zákonom
obmedzené nakladanie s pôdou.
7. Napríklad – v Programe rozvoja vidieka je subjektívne hodnotenie projektov, peniaze sú prideľované fiktívnym
potravinárskym firmám s minimálnym počtom zamestnancov, priame platby sa prideľujú aj bez preukázania
právneho titulu k pôde, chýba verejne dostupný zoznam poberateľov dotácií.
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Opatrenia pre slovenské
poľnohospodárstvo
a potravinárstvo

Opatrenia pre slovenské poľnohospodárstvo
a potravinárstvo
Prvým a najdôležitejším krokom je zmena vnímania poľnohospodárov a potravinárov. Tí nie sú
v hospodárstve akousi samostatnou „chránenou“ jednotkou, ale rovnako ako výrobcovia topánok
či antivírusových programov musia na trhu bojovať o svojho spotrebiteľa. Zdravý farmár je
podnikateľ, ktorého cieľom je hospodárenie na pôde s cieľom dosahovania zisku. Tomuto pohľadu
by mali zodpovedať aj riešenia, ktoré umožnia prílev investícií do poľnohospodárstva, konkurenciu
a inovácie.
Vysvetlivky:
opatrenia bez negatívneho vplyvu na štátny rozpočet
opatrenia, ktoré je možné vykonať rýchlo, teda také, ktoré budú mať stanovenú účinnosť
v zmysle právnej istoty k 1. januáru kalendárneho roka, no nevyžadujú si komplexné
zmeny zákonov a štátnej administratívy.

1.

Opatrenia na podporu poľnohospodárskej prvovýroby na medzinárodnej úrovni
Najväčším problémom tejto politiky je pretrvávajúca nerovnosť podmienok medzi starými
a novými členskými štátmi EÚ.
Napriek predvstupovým dohodám, SPP naďalej zachováva nerovnosť medzi členskými štátmi
v priamych platbách a ich vyrovnanie odsúva až na obdobie po roku 2027, čo vážne deformuje
spoločný európsky trh.
Spoločný európsky trh narúša aj štátna pomoc, ktorá je v jednotlivých členských štátoch
na rôznej úrovni, čo tiež vážne deformuje trh v rámci EÚ. V záujme odstránenia alebo
aspoň zmiernenia tejto deformácie, štátna pomoc, ako doplnkové kofinancovanie
agropotravinárskeho sektora v členských štátoch EÚ, by nemalo byť povolené alebo
by malo byť zjednotené na rovnakú úroveň.
Riešenia SaS:
1. Budeme presadzovať zrušenie všetkých typov dotácií na poľnohospodársku produkciu v celej EÚ.
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Kým dôjde k zrušeniu týchto dotácií, SaS bude:
2. Presadzovať rovnakú výšku poľnohospodárskych dotácií z SPP vo všetkých krajinách EÚ.
3. Presadzovať zrušenie alebo aspoň zjednotenie štátnej pomoci vo všetkých krajinách EÚ.
4. Žiadať vylúčenie akýchkoľvek negatívnych a pozitívnych diskriminačných 			
faktorov 8 pri poskytovaní dotácií.
5. Presadzovať zrušenie preferovania niektorých typov poľnohospodárov 9
na úkor iných.
6. Pri vyplácaní dotácií presadzovať zohľadnenie aj faktorov produktivity
a nielen plochy.10
Zároveň:
7. Prijmeme pravidlá rozdeľovania projektových podpôr, ktoré budú
maximálne transparentné, budú zohľadňovať objektívne potreby jednotlivých
odvetví pôdohospodárstva a v nich aktívne pôsobiacich subjektov, pre vybrané
typy činností budú podpory priznané všetkým žiadateľom, ktorí splnia kritériá.
8. Znížime administratívnu záťaž pri všetkých typoch podpôr vrátane priamych
platieb a zrušíme zbytočné obmedzenia.11
9. Odstránime subjektívne posudzovanie a prideľovanie projektových podpôr.
10. Zavedieme princíp zrovnoprávnenia prístupu k podpore medzi všetkými cieľovými
skupinami uchádzačov. 12

8. Napríklad viazanie pridelenia dotácií pre spracovateľský podnik vlastníctvom poľnohospodárskej pôdy a ekologic
kým poľnohospodárstvom alebo hospodárskymi zvieratami, vek, pôda, materiálno-technické zabezpečenie,
nehnuteľný majetok.
9. V rámci podpory zamestnanosti a udržateľnosti poľnohospodárstva v EÚ je potrebné podporovať všetkých
začínajúcich farmárov, nielen mladých.
10. Priame platby ako nárokovateľné financovanie nepodporujú aktívnu činnosť na poľnohospodárskej pôde,
a preto je potrebné ich znížiť na minimálnu úroveň. V súlade s pravidlami SPP by sa 15 % finančných prostriedkov
malo presunúť do Programu rozvoja vidieka. V rámci výberových kritérií je možné následne podporovať produkciu
v rámci sektorov, stanoviť ukazovatele produkcie, resp. bodovo zvýhodniť tých farmárov, ktorí dosiahnu stanovené
množstvá.

11. Zavedieme nepriame podpory nákupov strojov (traktory, kombajny,
technologické zariadenia), napr. cez bonifikáciu úrokov z úverov.
12. Zriadime centrálny register žiadostí o priame platby v PPA13 s uvedením právneho
titulu k pôde,14 ktorý bude podmienkou poskytnutia priamej platby.
13. Zavedieme jednotný prístup pri udeľovaní sankcií za tzv. „kríženie“ 15 pozemkov
pri žiadostiach o priame platby na PPA tým subjektom, ktoré nepreukážu právny
titul k parcelám uvedených v žiadosti.
14. Zavedieme podpory pre chovateľov včiel.16
15. Zrušíme neúmerné regulácie technologických postupov a ďalšie legislatívne
požiadavky kladené na slovenských poľnohospodárov a potravinárov nad
rámec EÚ,17 s výnimkou prípadov, keď nedodržanie technológie môže ohroziť
bezpečnosť a zdravie ľudí.
16. Zabezpečíme rovnaký rozsah kontrol dovážaných a domácich
poľnohospodárskych produktov a potravín.

11. Budeme vyžadovať plnenie len legislatívy EÚ čo najjednoduchším spôsobom a odstránime požiadavky nad jej
rámec. Napríklad pri požiadavkách správnej poľnohospodárskej praxe prehodnotíme množstvo a opodstatnenosť
vyžadovaných štandardov.
12. Zrovnoprávnenie napríklad vo vzťahu k naliehavosti a dobe vyhodnotenia podaných žiadostí o podporu pre cieľové
skupiny napríklad mladí a malí farmári, stredné a veľké podniky.
13. PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra.
14. Právny titul k pôde sa preukáže listom vlastníctva alebo platnou nájomnou zmluvou.
15. „Kríženie“, resp. dvojité aj viacnásobné deklarácie pozemkov trápi väčšinu čestných poľnohospodárov žiadajúcich
podporu vo forme priamych platieb na pôdu. Ak v súčasnosti rovnakú poľnohospodársku pôdu deklaruje subjekt
bez právneho titulu k pôde, PPA nevyplatí priame platby ani jednému subjektu žiadajúceho o priame platby bez
toho, aby bol potrestaný subjekt, ktorý žiada o priame platby neoprávnene. Využíva sa najmä na konkurenčný boj
až do takej miery, že niektorí čestní farmári prestali hospodáriť. Sankcie sa uplatňujú výberovo podľa subjektu,
niekedy prísnejšie, niekedy žiadne.
16. Chovatelia včiel sú z finančných zdrojov EÚ a zo štátnej pomoci podporovaní minimálne (v roku 2017 bolo združeniu
včelárov vyčlenených približne 141 000 eur z peňazí EÚ), čo ich oproti ostatným farmárom znevýhodňuje.
Na podporu chovu včiel vyčleníme viac finančných zdrojov na podporu zachovania genetických zdrojov
a biodiverzity z Programu rozvoja vidieka.
17. Napríklad legislatívne zjednodušíme prevádzky malých bitúnkov na minimálnu možnú úroveň, taktiež
pre spracovateľov mäsa tak, aby sa mäso spracovávalo na Slovensku a nie, aby sa mäso vyvážalo do zahraničia
a spracované produkty s pridanou hodnotou sa na Slovensko dovážali. Budeme podporovať plnenie požiadaviek
HACCP pre malé a stredné podniky podľa sektorových príručiek, zjednotenie výkladu legislatívy EÚ a zjednodušenie
jej implementácie, ako aj zjednodušenie národnej legislatívy, čím vytvoríme priaznivejšie podmienky najmä
pre malé podniky.

26
2.

Opatrenia na podporu poľnohospodárskej prvovýroby na národnej úrovni

Prevažne náhodný spôsob rozdeľovania dotácií z Programu rozvoja vidieka (PRV) by sa
mal zmeniť na systémové riešenia zamerané na podporu vidieka a potravinárstva. V tejto
súvislosti považujeme za kľúčové, aby sa urýchlene vysporiadali vlastnícke vzťahy k pôde
a aby bola vrátená do rúk ich skutočným vlastníkom.
Pôda je vzácny kapitál – keď sa využíva
Pôda je základný kapitálový prostriedok v produkcií potravín. Hodnotu však prináša len
vtedy, keď je využitý čo najefektívnejšie. Trh s pôdou je potrebné rozprúdiť, aby sa k nej
dostali skutoční vlastníci a tí, čo ju vedia využiť najlepšie. V dôsledku dlhodobo zanedbanej
starostlivosti o divú zver, sú poľnohospodárom každoročne spôsobené škody na úrode.
Riešenia SaS:
17. Prehodnotíme zákony upravujúce vlastnícke práva k pozemkom.18
18. Urýchlime proces pozemkových úprav na maximálnu mieru.19
19. Budeme podporovať zvyšovanie produkčného potenciálu pôdy a eliminovať
postupujúcu degradáciu pôdneho fondu a dopady klimatickej zmeny.20
20. Zabezpečíme aktualizáciu sčítania stavu divej zveri a následne vypracujeme
plán odstrelu.21

Efektívne a transparentné nakladanie s pôdou a lesov v správe SPF

Slovenský pozemkový fond (SPF) je najväčším správcom pôdy na Slovensku.22 Zmluvy
na prenájom sú síce verejné, chýba však prehľad situácie vybavovania žiadostí o nájom pôdy.

18. Najmä zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov strana SaS považuje
za protiústavný v ust. § 12 ods. 4, preto poslanci SaS iniciovali jeho podanie na Ústavný súd SR.
19. Strana SaS bude presadzovať rýchlejšie a finančne efektívne riešenie problémov rozdrobenosti poľnohospodárskej pôdy, najmä zjednodušením
súčasnej metodiky realizácie pozemkových úprav, ich priebežné financovanie z Programu rozvoja vidieka a zo štátneho rozpočtu. Zabezpečíme
tiež transparentné podmienky verejného obstarávania pre pozemkové úpravy tak, aby do projektu pozemkových úprav malo možnosť zapojiť
sa čo najväčší počet geodetov.
20. Potenciál produkcie biomasy je najdôležitejšou funkciou pôdy s výrazným socioekonomickým dopadom na rozvoj spoločnosti. Opatrenia budú
smerované na zvyšovanie produkčného potenciálu pôdy, elimináciu postupujúcej degradácie pôdneho fondu (erózia, zhutnenie, deficit živín,
strata organickej hmoty v pôde, acidifikácia), ako aj na zmierňovanie dopadov klimatických zmien (napríklad lepšie hospodárenie s vodou,
vodozádržné opatrenia, podpora budovania závlah a pod.).
21. Novým sčítaním divej zveri zreálnime evidované počty, ktoré budú východiskom pre nový plán odstrelu nadbytočnej divej zveri.
22. SPF spravuje poľnohospodársku pôdu, ktorá je majetkom štátu alebo poľnohospodársku pôdu nezistených vlastníkov. Lesné pozemky sú
v správe Lesov SR.
23. Verejne prístupný register žiadostí o nájom pôdy vytvorí základ pre transparentné prideľovanie poľnohospodárskej pôdy do nájmu.
24. Najmä elektronizáciou systému, ale tiež skvalitnením personálneho obsadenia na úradoch.

Riešenia SaS:
21. Zriadime verejne prístupný register žiadostí o nájom poľnohospodárskej pôdy
a lesov.23
22. Zefektívnime vybavovanie žiadostí o nájom poľnohospodárskej pôdy a lesov.24

Pôda nezistených vlastníkov

Prioritou štátu musí byť identifikácia vlastníctva k pôde, k čomu musí prispieť najmä SPF.
Vysporiadanie pôdy nezistených vlastníkov a ukončenie procesu plnenia reštitučných
nárokov musí byť jedným z hlavných zmyslov existencie tejto inštitúcie. Majetok bez vlastníka
nie je využívaný efektívne. Naviac, postupom času bude stále ťažšie vlastníkov identifikovať.
Do tejto činnosti by mali byť zapojené aj obce, keďže majú najbližšie k dedičom.

Riešenia SaS
23. Zabezpečíme maximálne zhodnotenie a udržiavanie poľnohospodárskej pôdy,
			
			 ktorú spravuje SPF.25
24. Zabezpečíme proces identifikácie a úpravy vlastníckych práv k pôde nezistených
			
			 vlastníkov poľnohospodárskej pôdy a lesov.26
25. Vykonáme inventarizáciu pôdy v správe SPF.27
			
26. Ukončíme proces plnenia reštitučných nárokov.28
			
27. Zabezpečíme elektronické prepojenie SPF - PPA – Kataster nehnuteľností.
			
28. Zabezpečíme uplatňovanie pravidla prednostného práva na predĺženie nájmu 		
			
			 poľnohospodárskej pôdy, ak farmár riadne hospodári na pozemku a plní si všetky
			 povinnosti súvisiace s podnikaním na pôde.29

25. Podľa Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2017 výmera využitej
poľnohospodárskej pôdy medziročne klesla o 8 824 ha (0,43 %). Celkovo je približne až 300 tisíc ha poľnohospodárskej
pôdy znehodnotenej náletmi a nie je využívaná na poľnohospodársku činnosť. Túto pôdu vrátime do pôdy využívanej
na poľnohospodárske účely napríklad poskytnutím do nájmu začínajúcim farmárom za finančnej podpory zo zdrojov EÚ.
Tiež jasnou identifikáciou a klasifikáciou druhu pôdy zabezpečíme, aby sa výmera poľnohospodárskej pôdy neznižovala.
26. Pôdu nezistených vlastníkov v rámci pozemkových úprav budeme sceľovať v podiele 1/1, z ktorej sa bude následne vydávať
pôda neskôr identifikovaných vlastníkov, prípadne aj vyplácanie peňazí pôvodným vlastníkom získaných za prenájom tejto
pôdy. Zabezpečíme v čo najväčšej miere prededenie pôdy nezistených vlastníkov na riadneho dediča.
27. SPF má v správe štátnu pôdu a pôdu nezistených vlastníkov. Pôdu nezistených vlastníkov je potrebné preverovať v katastri
nehnuteľností a v prípade zmeny je potrebné vykonať zmenu aj v nájomnej zmluve SPF tak, aby neobsahovala pôdu
identifikovaných vlastníkov. Inventarizáciu je potrebné preto vykonávať systémovo v nadväznosti na zmeny napríklad
územných plánov.
28. Ani po 30 rokoch nie sú ukončené reštitučné nároky. Je potrebné ukončiť vydávanie konkrétnych parciel ako náhrady
a splatiť tak dlh voči reštituentom, aby boli zadosťučinené krivdy. Reštituentom je potrebné vyjsť v ústrety v zákonných
medziach a férovo.
29. Najmä dôsledným overovaním plnenia podmienok na nájom pôdy aj počas trvania nájomnej zmluvy.
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Závlahy
V súvislosti s klimatickými zmenami je zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy čoraz
naliehavejšou úlohou a jedným zo systémových opatrení.
Riešenia SaS:
29. Prijmeme riešenia závlah poľnohospodárskej pôdy.30
30. Odpredáme závlahové systémy poľnohospodárskym podnikom za symbolickú cenu.
31. Zavedieme povinnosť zápisu siete závlah do katastra nehnuteľností.31
32. Podporíme obnovu závlahového systému.32
33. Zrušíme štátny podnik Hydromeliorácie.

Trh s pôdou
Pôda by sa mala dostať do rúk slovenských vlastníkov a hospodárov, ktorí na nej vedia
efektívne hospodáriť v súlade s pravidlami EÚ.
Riešenia SaS:
34. Vykonáme audit všetkých opatrení, ktoré bránia slovenským majiteľom pôdy
slobodne s ňou narábať a obmedzujú ich schopnosť pôdu nakupovať alebo predávať.

30. Napríklad - sfunkčníme znehodnotené zberné zásobárne na dažďovú vodu, v prípade potreby nahradíme novými.
31. Novelou zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam zavedieme povinnosť zápisu
závlahovej siete poľnohospodárskej pôdy do katastra nehnuteľností. Každý občan bude mať rýchlu informáciu o tom, či je na konkrétny
pozemok uzatvorená nájomná zmluva a zamedzí sa tým špekuláciám s prenajímaním poľnohospodárskej pôdy. Poľnohospodárska pôda
vybavená závlahovou sieťou by mala byť prednostne využívaná na poľnohospodárske účely.
32. Závlahové systémy je potrebné vybudovať z dôvodu klimatických zmien. Finančné odškodňovanie za škody spôsobené suchom
je z dlhodobého hľadiska nesystémové riešenie.

3.

Opatrenia na zvýšenie efektívnosti riadenia sektora
Nová strategická koncepcia rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva

Jedným z príznakov zanedbania poľnohospodárstva a potravinárstva je fakt, že prvá
koncepcia rozvoja pôdohospodárstva bola schválená až v roku 2013 a koncepcia rozvoja
potravinárstva až v roku 2014. Podľa nášho názoru mali zrejme tvorcovia minimálne znalosti
o fungovaní trhového systému.

Riešenia SaS:

35. Pripravíme novú strategickú koncepciu rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva
v horizonte najmenej 21 rokov. Jej súčasťou bude 7 ročná reforma SPP.33

Výkazníctvo

MPRV SR vykonáva štatistické zisťovania, ktoré sú súčasťou Programu štátnych štatistických
zisťovaní. Pravidelné mesačné vypĺňanie podrobných štatistík o produkcii, nákupoch a predaji,
či odhady úrody zvyšujú administratívnu záťaž najmä menším poľnohospodárom
a potravinárom.

Riešenia SaS:
36. Identifikujeme povinnosti nad rámec požiadaviek vyplývajúcich z európskej
legislatívy a stanovíme podávanie výkazov len v nevyhnutnom rozsahu a elektronicky.

Úradná kontrola potravín a hygiena potravín

Súčasné nastavenie úradných kontrol Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR)
a Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) je zamerané na represiu. „Hygiena“ by sa mala
stať partnerom podnikateľov, ktorý im v prvom rade pomôže nastaviť fungovanie prevádzky
zodpovedné k zdraviu spotrebiteľov.
Potravinárstvo sa vyvíja a hygienické pravidlá by mali reagovať na novú prax či súčasné
vedecké poznatky. Je nevyhnutné zrušiť byrokratické opatrenia brániace podnikaniu
v poľnohospodárstve a potravinárstve.

33. Cieľom koncepcie bude identifikovať problémy a navrhovať riešenia tých problémov, ktoré zabraňujú tomu, aby slovenskí
poľnohospodári a potravinári dokázali zvyšovať svoju konkurencieschopnosť v prostredí, kde sa neustále mení ponuka konkurentov,
ako aj chute spotrebiteľov. Stratégia musí byť primárne postavená na kvalitatívnych, nie kvantitatívnych cieľoch.
Nevyhnutnou súčasťou musí byť aj jasný postoj k reformám SPP EÚ.
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V súčasnosti sa medzi ÚVZ SR a ŠVPS SR prelínajú oblasti, ktoré naviac siahajú od zdravia
zvierat až po zdravie ľudí. Riaditeľom každej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
je zo zákona veterinárny lekár, hoci do jeho kompetencie spadá aj potravinárska výroba,
ktorá neprichádza do styku so zvieratami. Neznalosť potravinárskych technológií je častým
problémom kontrolórov a vedie k zbytočným obmedzeniam a zvýšeným nákladom
slovenských potravinárov. ŠVPS SR má v súčasnosti 40 regionálnych pobočiek, nekopírujú
rozdelenie verejnej správy v iných oblastiach verejnej správy. Nové usporiadanie úradnej
kontroly by malo medzi rezortmi pôdohospodárstva a zdravotníctva jasne rozdeliť
kompetencie. Úradná kontrola potravín by sa mala zlúčiť do jednej organizácie s novou
štruktúrou a v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva. Nový úrad bude mať zjednodušenú
štíhlu štruktúru a odstráni diskrimináciu vzdelaní. Riešenie SaS v oblasti úradnej kontroly
potravín je v časti „Štátny aparát“.
Riešenia SaS:
37. Zabezpečíme, aby v SR, podobne ako vo vyspelých krajinách EÚ, začal
riadne fungovať Komplexný poľnohospodársky poradenský systém, ktorý pomôže
poľnohospodárom riešiť ich problémy.34
38. Zabezpečíme, aby kontrola (ŠVPS SR, ÚVZ SR) voči podnikateľom nevystupovala
len reštrikčne, ale hlavne proaktívne formou poradenstva.35
39. Zrušíme schvaľovanie podnikateľských priestorov ÚVZ SR na každý podnikateľský
subjekt využívajúci rovnaký priestor. Rozhodnutie bude vydané na priestor, nie na
podnikateľský subjekt , ak predmet podnikania zostane rovnaký.36
40. Zrušíme povinnosť mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok37
pre mikro a malé podniky.

34. S cieľom podporiť udržateľný rozvoj pôdohospodárstva budeme prioritne podporovať dobrú informovanosť prijímateľov podpôr vo vzťahu
medzi poľnohospodárskymi postupmi a riadením poľnohospodárskych podnikov na jednej strane a normami EÚ týkajúcimi sa životného
prostredia, zmeny klímy, dobrého poľnohospodárskeho stavu pôdy, bezpečnosti potravín, verejného zdravia, zdravia zvierat, zdravia rastlín
a dobrých životných podmienok zvierat na strane druhej.
35. Úlohou úradnej kontroly by nemalo byť výlučne sankcionovanie. Tak, ako funguje dopravná kontrola, aj pri úradnej kontrole potravín je možné
postupovať systémom manažérstva kvality – prvú kontrolu zamerať na prevenciu a nedostatky, druhú kontrolu zamerať na odstránenie závažných
nedostatkov, kedy pri zisteniach môže byť udelená pokuta.
36. V súčasnosti každý podnikateľský subjekt musí mať vydané rozhodnutie a zaplatiť správny poplatok 50,- € bez ohľadu na skutočnosť,
že ide o ten istý priestor.
37. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v ust. § 52 ods. 1 písm. e) ukladá povinnosť mať schválený prevádzkový
poriadok pre všetky podnikateľské subjekty bez ohľadu na veľkosť.
38. V súčasnosti sa zdravotný preukaz vyžaduje takmer od každého zamestnanca potravinárskeho podniku bez ohľadu na to, či v pracovnom proce
se reálne prichádza do styku s potravinami alebo nie.

41. Zrušíme povinnosť preukazovať zdravotnú spôsobilosť (zdravotný preukaz)
pracovníkov v potravinárskych podnikoch, ktorí neprichádzajú do styku
s potravinami.38
42. Zrušíme povinnosť ohlasovania produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej
zeleniny, ovocia a vedľajších živočíšnych produktov podľa ust. § 7b zákona 152/1995
Z. z. o potravinách.39
43. Zrušíme obmedzenie predaja burčiaku v zákone č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve
a vinárstve.40
44. Odstránime zavedenie povinnosti označovať nebalené potraviny, resp. potraviny
predávané z „pultu“, výživovými údajmi.41
45. Zrušíme povinnú lehotu minimálnej trvanlivosti pre „Dojčenské vody“ maximálne 6
mesiacov od dátumu plnenia.42
46. Zrušíme legislatívnu úpravu o balenej pitnej vode.43
47. Zlegalizujeme konzumáciu potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti
v praxi tak, že ak spotrebiteľ nájde v obchode potravinu po uplynutí dátumu
minimálnej trvanlivosti, môže si ju zobrať zdarma.
48. Znížime pokuty v zákone o potravinách na úroveň porovnateľnú v iných zákonoch.44
49. Vykonáme komplexnú reorganizáciu úradnej kontroly potravín.

39. Nahlasovanie dodávok je administratívne náročné, vyžaduje si financovanie pracovnej sily. Naviac, opatrenie je nad rámec
legislatívy EÚ. Svojho zámeru sa míňa, keďže ŠVPS SR následne z poskytnutých údajov z databázy nevie spätne získať potrebné údaje.
40. Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v § 12 ods. 2 obmedzuje predaj burčiaku od 15. 8. do 31. 12. Obmedzenie nemá
opodstatnenie, keďže zákon zároveň umožňuje kvasenie zastaviť a následne obnoviť. Tiež treba prihliadať na skutočnosť,
že v Českej republike zákon umožňuje predaj burčiaku už od 1. 8., čo slovenských vinárov znevýhodňuje, pretože v rámci voľného
pohybu tovaru je možné tento produkt predávať aj na Slovensku už od 1. 8.
41. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom poskytuje možnosť
zavedenia povinností označovať aj tzv. nebalené potraviny. Povinnosť uvádzať výživové hodnoty pre nebalené potraviny teda
nevyplýva priamo z nariadenia, je to regulácia nad rámec predpisu, ktorá spôsobuje byrokratickú záťaž.
42. Slovenská republika je jedinou krajinou v EÚ, ktorá má osobitne upravený dátum minimálnej trvanlivosti pre dojčenské vody
na maximálne 6 mesiacov od plnenia, čo v podmienkach voľného pohybu tovarov negatívne ovplyvňuje konkurencieschopnosť
slovenských výrobcov dojčenských vôd.
43. Pojem balená pitná voda legislatíva EÚ nepozná. Vytvorením osobitných podmienok na „výrobu“ balenej pitnej vody nad rámec
legislatívy EÚ, dochádza k vytváraniu nadbytočných bariér na trhu. Slovenský výrobca sa musí podriadiť obmedzeniam
a podmienkam, ktoré pre zahraničných výrobcov neplatia a prakticky mu znemožňujú konkurovať zahraničnej produkcii.
44. Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách má výrazne vyššie horné limity na pokuty ako ostatné zákony. Preto je potrebné po inventúre
zákonov a pokút v nich ustanovených znížiť úroveň pokút v zákone o potravinách na porovnateľnú úroveň.
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Štátny aparát
V súčasnosti je vplyv Slovenska v európskych inštitúciách minimálny a väčšinou sa viaže
iba na spoluúčasť na vyjednávania popri Českej republike, prípadne v širšej skupine
vyjednávačov. Jazyková, ako aj odborná úroveň našich zástupcov, je častokrát slabá
a nedostatočná pre obhajobu našich pozícií v Bruseli.
Na slovenskom ministerstve pôdohospodárstva je z hľadiska riadenia oblastí, za ktoré tento
rezort zodpovedá, veľmi komplikovaná, neprehľadná a neefektívna štruktúra. Navrhujeme
zachovať odborné činnosti rezortu tak, aby zabezpečovali všetky potrebné činnosti v oblasti
pôdohospodárstva. Lepšou integráciou poľnohospodárskeho výskumu so silnou väzbou
na poradenstvo a prax, podporíme užšiu spoluprácu a inovatívny prístup podnikateľských
subjektov v pôdohospodárstve, čím zvýšime ich konkurencieschopnosť na otvorenom
európskom trhu. Kontrolné organizácie v rezorte pôdohospodárstva sú často v konflikte
záujmov alebo sú rovnaké, alebo obdobné, ako napríklad v oblasti krmív, výživy, vinárstva,
životného prostredia či geneticky modifikovaných organizmov, čo sťažuje podmienky pre
podnikanie a zbytočne zvyšuje náklady štátu.
Riešenia SaS:
50. Dôsledným výberom a systémom hodnotenia štátnych zamestnancov zvýšime
kvalitu koncepčnej a riadiacej práce rezortu pôdohospodárstva.45
51. Na základe dôslednej analýzy zredukujeme orgány a právnické subjekty
v pôsobnosti MPRV SR.
Počas tohto procesu sa zasadíme o:
52. Reorganizáciu a zefektívnenie úradnej kontroly potravín zlúčením subjektov
do Národného úradu na kontrolu potravín.46
53. Zefektívnenie laboratórnej činnosti v rámci úradnej kontroly zapojením do systému
aj neštátnych akreditovaných laboratórií.
54. Zlepšenie výkonu štátneho dozoru v lesoch.47
45. Prejaví sa najmä vo vyššej kvalite programovania, zacielenia a implementácie pomoci EÚ poľnohospodárom, potravinárom a lesníkom,
pri uplatnení širších princípov partnerstva a transparentnosti a pri stanovení rozvojových potrieb rezortu, ako aj pri ich adresnom financovaní.
46. Národný úrad na kontrolu potravín bude zriadený zo zákona o potravinách s pôsobnosťou aj v oblasti kontroly zariadení verejného stravovania,
v nevyhnutnom rozsahu zlúči činnosti Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného kontrolného
a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho bez navýšenia počtu zamestnancov.
47. Napríklad: V súčasnosti sa ešte stále používajú aj ručné merače drevnej hmoty. ktoré sú nepresné. Na dosiahnutie efektívneho skladového
hospodárstva a na zastavenie nehospodárneho nakladania s drevnou hmotou je potrebné závody štátnych lesov vybaviť certifikovanými
a plnoautomatizovanými linkami na meranie guľatiny, ktoré dokážu zabezpečiť a zaznamenať reálny príjem a výdaj drevnej hmoty.
Reorganizáciou štátnej správy a presunom špecializovanej štátnej správy v rámci projektu ESO sa v lesoch prakticky zrušil štátny dozor.

4.

Opatrenia na podporu umiestňovania našej produkcie na slovenský trh
Nekoncepčnou činnosťou sa predchádzajúcim vládam podarilo v maximálnej miere
zredukovať potravinovú malovýrobu a slovenský maloobchod. Úplne sa zabudlo, že rozvoj
vidieka nie je možný bez malých a rodinných podnikov na spracovanie poľnohospodárskych
surovín a výrobu potravín. Prostredníctvom rôznych stimulov sa podporoval dokonca odliv
pracovnej sily z vidieka.
Pracovná sila
Bez zmien v školskom systéme nie je možné zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily
v poľnohospodárstve a potravinárstve. Chýba jednoduchá legálna možnosť, ako nárazovo
zamestnávať ľudí na často nenáročné a sezónne práce úpravou zákonníka práce.
Riešenia SaS:
55. Zjednodušíme sezónne zamestnávanie aj pre dlhodobo nezamestnaných.48
56. Vytvoríme pravidlá pre rodinné farmy.49
57. Podporíme poľnohospodárske a potravinárske podniky v zaostávajúcich regiónoch
a okresoch s vysokou nezamestnanosťou.50

48. Napríklad znížením daňového a odvodového zaťaženia práce na dohodu.
49. Pre rodinné farmy vytvoríme osobitné podmienky napríklad s jednoduchším zamestnávaním rodinných príslušníkov, čím vytvoríme
predpoklad pre odovzdávanie profesie z pokolenia na pokolenie.
50. Zámerom je zjednodušenie zamestnávania nízko-kvalifikovaných pracovníkov v poľnohospodárstve a potravinárstve.
51. Zmeníme prístup, kde prevádzkovateľ čaká na povolenie, na prístup ohlásenia, vo všetkých prípadoch, kde to len pôjde. Napríklad pri
zmene účelu využitia stavby, pri ohlásení - RÚVZ, ŠVPS SR, Inšpektorátu práce, Požiarnemu zboru, Technickej inšpekcii a ďalším ostatným
inštitúciám, od ktorých sa dnes vyžadujú doklady. Prenesieme zodpovednosť na jeden štátny orgán, ktorý vydá jedno rozhodnutie.
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58. Zjednodušíme pravidlá na otváranie produkčných potravinárskych podnikov,
a to minimálne prostredníctvom zmiernenia pravidiel pre mikro a malé prevádzky:
bitúnky na porážku jatočných zvierat a hydiny;
výroba produktov z jatočných zvierat a hydiny;
výroba produktov z diviny;
výroba mliečnych produktov;
konzervovanie a iné spracovanie ovocia a zeleniny;
výroba chleba, pečiva a cukrárenských výrobkov;
výroba mrazených produktov.51
Potraviny sú strategickou komoditou, ktorej význam sa bude naďalej stupňovať. Od roku 2011,
kedy poslanci EP prijali rezolúciu, v ktorej vyzvali členské štáty, aby vyvíjali aktivity
na zabránenie plytvania potravinami, slovenské vlády neboli schopné prijať žiadne systémové
a efektívne opatrenie okrem povolenia darovať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej
trvanlivosti. Zavedením opatrenia „obedy zadarmo“ na školách sa bude plytvanie potravinami
zvyšovať, pretože deti sa z obedov odhlasovať nebudú. Budeme podporovať spracovanie
poľnohospodárskych surovín na potraviny aj s ohľadom na životné prostredie. Strana SaS bude
zároveň dbať o výrobu kvalitných potravín, ako aj o zdravé stravovanie detí, pretože zdravá
výživa je dôležitým aspektom prevencie ochorení a zdravého vývoja našej populácie.
Dôležitým cieľom strany SaS je zapojenie podnikateľských subjektov do spolufinancovania
vedecko-výskumných projektov z fondov EÚ, obnovenie spolupráce na projektoch
v Centrách excelentnosti. Bez spolupráce s podnikateľskými subjektmi je rozvoj aplikovanej
vedy nemožný. Zároveň sú aplikovaná veda a výskum nevyhnutným nástrojom pre rozvoj
a inovácie najmä v oblasti malého a stredného podnikania.

52. Zákaz predaja potravín po uplynutí dátumu spotreby (čerstvé potraviny, mäso, jogurty, atď.) zostane zachovaný, zmena sa bude týkať len zruše
nia zákazu predaja potravín po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti (konzervy, strukoviny, cestoviny, atď. ).
53. Napríklad - povolíme predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti vo vyhradených priestoroch, vykonáme novelu zákona
č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív a zosúladíme s európskym právom.

Riešenia SaS:
59. Budeme venovať maximálnu pozornosť kvalite potravín, potravinovým podvodom,
falšovaniu potravín a nekalým praktikám.
60. Budeme podporovať aplikovanú vedu, výskum a inovácie.
61. Zrušíme zákaz predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.52
62. Budeme hľadať ďalšie možnosti využitia bezpečných potravín, ktoré končia `
v odpade napríklad zo zariadení verejného stravovania alebo z výroby.53
V krajinách s mimoriadne efektívnym poľnohospodárstvom hrajú významnú
úlohu odbytové organizácie výrobcov – družstva. Kým v západných štátoch EÚ má táto
štruktúra historické korene, v SR bola za socializmu umelo vybudovaná štátom a počas
transformácie sa rozpadla. Najmä pre menších a začínajúcich poľnohospodárov by vznik
odbytových organizácií mohol priniesť lepšiu pozíciu na trhu.
Riešenia SaS:
63. Podporíme vznik odbytových združení a spoločných investícií.54
64. Zasadíme sa o výrazné zvýšenie množstiev a sortimentu, ktoré producenti
majú právo predávať „predajom z dvora“, ako aj na rozšírenie ich zoznamu tak,
aby sa prvovýrobcom oplatilo investovať do vlastného spracovateľského priemyslu.
65. Prijmeme opatrenia na zjednodušenie hygienických požiadaviek a zároveň
požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie, ako aj na vybavenie prevádzkarní pre
jednotlivé komodity.55
66. Zjednodušíme otváranie maloobchodných a potravinárskych prevádzok.56
67. Zrušíme zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ak bude prijatý. 57

54. Finančná podpora projektov v rámci novej SPP.
55. Napríklad usmernením inšpektorov, aby pri kontrole vyžadovali dodržiavanie hygienických požiadaviek určených len európskou legislatívou,
revíziou a následne legislatívnou zmenou slovenských predpisov, aby neboli prísnejšie.
56. Napríklad vybavením všetkých povolení na jednom mieste.
57. Návrh zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov zavádza 2,5 % daň z čistého obratu obchodného reťazca. Zákon zavádza ďalšiu daň,
ktorá zhoršuje podnikateľské prostredie a bude mať vplyv na spotrebiteľské ceny potravín, ako aj na zvyšovanie dovozu potravín.
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Zoznam skratiek
ČR – Česká republika
DPH – daň z pridanej hodnoty
Ha – hektár
EÚ – Európska únia
EP – Európsky parlament
MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra
PRV – Program rozvoja vidieka
SPU – Slovenská poľnohospodárska univerzita
SPF – Slovenský pozemkový fond
SPP – Spoločná poľnohospodárska politika
STU – Slovenská technická univerzita
ŠVPS SR – Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
ÚVZ SR – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
VÚEPP – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
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