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č. 21)

Stanovisko k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2014

Všeobecne k návrhu:
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2014 bola vypracovaná na
základe § 3 ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní
podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
V správe sa v kontexte s vývojom makroekonomickej situácie v ekonomike SR podáva informácia
o svetovom poľnohospodárstve, poľnohospodárstve krajín EÚ, situácii a vývoji v poľnohospodárskom sektore SR,
situácii v potravinárstve SR, výrobe v poľnohospodárstve a potravinárstve, agropotravinovom trhu, potravinovej
bezpečnosti, ekonomicko-finančnej situácii podnikateľských subjektov v agropotravinárskom komplexe SR
a o súčasnej technickej úrovni agropotravinárskeho komplexu. Správa ďalej hodnotí uplatňovanie
poľnohospodárskej politiky, mnohostrannú a bilaterálnu spoluprácu agropotravinárskeho komplexu so
zahraničím a definuje závery s odporúčaniami.
Pri vypracovaní materiálu sa vychádzalo z analytických poznatkov o výsledkoch hospodárenia v roku
2014, celkovej finančno-ekonomickej situácie v agropotravinárskom komplexe, štatistických zisťovaní
Štatistického úradu SR, rezortných štatistických zisťovaní a z podkladov medzinárodných inštitúcií.
Predkladaná správa má informatívny, analytický a hodnotiaci charakter a nemá vplyv na rozpočet
verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálnu oblasť, ţivotné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ktorého vyhodnotenie je súčasťou
materiálu. Opodstatnené pripomienky boli akceptované. Zásadná pripomienka bola akceptovaná a správa sa
predkladá bez rozporu.
Správa bude po prerokovaní a schválení vládou Slovenskej republiky predloţená do Výboru Národnej
rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a ţivotné prostredie.
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Stanovisko AZZZ SR :
K predloţenému materiálu uplatňujeme nasledovné pripomienky:

3. K záverom a odporúčaniam:
3.1. Realizácia navrhovaných odporúčaní je v kompetencii MP RV SR. Ak sa prihliadne na to, ţe má byť s nimi
oboznámená aj verejnosť, bolo by vhodnejšie koncipovať ich vo viacerých bodoch nie uţ ako známe zámery,
ktoré uţ mali náleţitú publicitu, ale ako konkrétnejšie realizačné opatrenia ministerstva a takto ich aj označiť.
3.2. Analýza dopytu a spotreby potravín v SR uvedená v Správe ( vrátane medzinárodného porovnania
a dokumentovania rozdielov oproti zdravotne odporúčaným normám) oprávňuje k záveru, ţe by sa otázkou
stavu vo výžive obyvateľstva mala zaoberať aj vláda a NR SR.
Pozn.: Na základe takejto analýzy by sa mala posúdiť okrem iného aj otázka, pri ktorých potravinách je
opodstatnené považovať za dosiahnutie sebestačnosti vo výške 80 % súčasnej spotreby a aké opatrenia treba
prijať v potravinovej politike na zlepšenie súčasného kritického stavu. Príkladom môže byť spotreba hovädzieho
mäsa, pre ktorú má SR veľký produkčný potenciál. Z a ostatných 25 rokov sa jeho domáca spotreba znížila
z 20- 21 kg na obyvateľa na priemer okolo 4 kg (necelých 20 dkg týždenne ), čo je menej ako 1/5 zdravotne
odporúčanej spotreby, pričom sa v spojitosti s príjmovou diferenciáciou výrazne zvýšil podiel spotrebiteľov
s podpriemernou spotrebou. Problém nemoţno obísť stanoviskom, ţe „také sú spotrebiteľské preferencie“.
3.3. Správa dáva podnet aj na vypracovanie komplexnejšej analýzy súčasného stavu agrárneho a
potravinárskeho zahraničného obchodu

a na prijatie aktívnych opatrení na jeho lepšie organizačné

fungovanie (napr. vytvorením komoditných zdruţení vývozcov a dovozcov) a na legislatívnu a ekonomicky
motivačnú podporu koncepčných zámerov vo vývoze a v dovoze. Takéto zámery a opatrenia by mala prijať
vláda.
3.4. MP RV by malo aktívne reagovať na pokles investovania v poľnohospodárstve a v súlade s „ Koncepciou..“
aj v potravinárskych odboroch, ktoré nadväzujú na prvovýrobu a doplniť do opatrení predloženie návrhu
vláde, aby zaviazala MF SR zvýšiť počnúc rokom 2016 podiel spolufinancovania PRV zo štátneho
rozpočtu SR.
Pozn.: orgány schválili podiel 38 %, v ČR sa na vrcholovej úrovni rokuje o zvýšení z pôvodne schválených 25
% na 35 %. V SR je tento podiel schválený vo výške 25 % . Takto by sa sčasti kompenzovalo oslabenie
investičných zdrojov v PRV, z ktorého MPRV iniciatívne presunulo 18 % z pôvodnej sumy do priamych platieb.
3.5. MPRV avizovalo, ţe prehodnotí diskriminačnú podporu hospodárenia na pôde v prírodne
znevýhodnených oblastiach, ako je s jeho súhlasom schválená v PRV SR. Ţiada sa doplniť tento verejný
a opodstatnený záväzok aj do opatrení tejto Správy.
3.6. MPV by malo doplniť opatrenia o záväzok, ţe zlepší informovanosť poľnohospodárskej samosprávy,
prípadne aj verejnosti o stanoviskách a návrhoch, ktoré predkladá orgánom EÚ a o výsledkoch ich
presadzovania v týchto orgánoch.

Záver :
AZZZ SR odporúča materiál na ďalšie legislatívne konanie, po zohľadnení uvedených pripomienok.
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