
OBMEDZENÝ PRÍSTUP K PÔDE A INVESTÍCIÁM PRE MLADÝCH
POĽNOHOSPODÁROV KOMPENZUJÚ ZDROJE Z EURÓPSKEJ ÚNIE
V sektore poľnohospodárstva námmladí ľudia v súčasnosti chýbajú. Tesne po revolúcii bol priemerný vek pracovníkov v poľnohospodárstve
približne 40 rokov. Po 30 rokoch sa postupne blíži k hranici 50 rokov, a vznikajú obavy, kto bude v agrosektore pracovať o 10 rokov.

Na Slovenskumladí poľno-
hospodári zväčša riadiama-
lé, novovzniknuté rodinné
farmy.
Dôvodmi nízkeho záujmu

o prácu v poľnohospodárstve
je obmedzený prístup k pôde
a investíciám, ťažké pracov-
né podmienky, nízky príjem,
dlhá pracovná doba.
Záujemcovia o tento druh

podnikania sa na európske
regionálne centrumv Nitre
obracajú s mnohými otáz-
kami. Prinášame prehľad
tých najčastejších.

S akými problémami sa
najčastejšie potýkajú
mladí začínajúci
poľnohospodári ?

V stručnosti ide najmä
o prístup k pôde a prístup ku
kapitálu. V strategickom
pláne spoločnej poľnohos-
podárskej politiky (ďalej len
SPP) na roky 2023-2027 pred-
loženomna schválenie do
Bruselu vo februári tohto
roku sa uvádza, žemladí
poľnohospodári potrebujú
mať prístup k úverom
a podporám, ktoré im
umožnia investovať do roz-
voja fariem. Na začiatku
podnikaniamajú vysoký

dopyt po investíciách, záro-
veň nedostatočný prístup
k úveromkvôli nízkym zá-
rukáma zvýšené náklady, čo
znižuje ich ziskovosť.
Na Slovensku je potrebné

vytvoriť systém, ktorý
umožnímladýmpoľnohos-
podárom získať aj prístup
k pôde. Nedostatky súčas-
ného systému vyplývajú
najmä z vysokých nákladov
na získanie pôdy nájmom
alebo kúpou. Ďalšímproblé-
mom je extrémna fragmen-
tácia vlastníctva pôdy. Pre
mladého poľnohospodára je
náročné získať pôdu do pre-
nájmu aj od Slovenského
pozemkového fondu.

Akénástroje pomoci
poskytuje EÚmladým
poľnohospodáromna
rozbehnutie
podnikateľskej činnosti?

Jemožné získať navýšenú
platbu premladých poľno-
hospodárovmaximálne na
28 ha poľnohospodárskej
plochy, pričompríjemcom
môže byť poľnohospodár,
ktorý prvýkrát zakladá poľ-
nohospodárky podnik a má
menej ako 40 rokov. Platba sa

poskytnemaximálne na ob-
dobie piatich rokov od prvé-
ho podania žiadosti a činí
v priemere 62 EUR/ha.
V rámci Programu rozvoja

vidieka sú aktívne dve výzvy
premladých poľnohospodá-
rov. Prvou je pomoc na zača-
tie podnikateľskej činnosti
na rozvojmalých a stred-
ných podnikov vyplácaná vo
forme paušálnej platby 15-
tisíc eur. Druhá podpora,
v maximálnej výške 50-tisíc
eur, je určená premladých
poľnohospodárov, ktorých
podnikateľská história ne-
presahuje dva roky ku dňu
podania žiadosti, na realizá-
ciu ich podnikateľského
plánu v oblasti poľnohospo-
dárskej prvovýroby.Mladí
ľudia podnikajúci v poľno-
hospodárskej prvovýrobe
môžu požiadať aj o 20-
percentné zvýšenie podpory

investícií v rámci živočíšnej
a špeciálnej rastlinnej výro-
by do výstavby, rekonštruk-
cie, čimodernizácie objek-
tov, skladovacích kapacít,
závlahových systémov, tak-
tiež na obstaranie technolo-
gického vybavenia vrátane
strojov, zariadení, technoló-
gií a náradia, či na zlepšenie
odbytu a zníženia záťaže na
životné prostredie.

Existujú unásmožnosti
vzdelávania a
poradenstva pre
začínajúcichmladých
farmárov?

Agroinštitút Nitra, štátny
podnik, v rámci vzdeláva-
cích aktivít zabezpečil dopl-
nenie vzdelania premladých
farmárov žiadajúcich o pro-
jektovú podporu a tiež aj pre
mladých farmárov žiadajú-

cich navýšené priame platby
na pôdu, ktorí nemajú poľ-
nohospodárke, potravinár-
ske alebo veterinárne vzde-
lanie. Za obdobie rokov 2014-
2021 Agroinštitút zrealizoval
premladých farmárov 24
kurzov, ktorých sa zúčastnilo
769 osôb. V rámci EDNitra
sme realizovali aj niekoľko
aktuálnych a premladých
farmárov zaujímavých
prednášok na témupresné-
ho poľnohospodárstva.Mla-
dí farmárimajú potenciál
pre využitiemoderných
technológií a digitalizácie na
efektívnejšie hospodárenie,
zvyšovanie výnosov a zni-
žovanie potrieb tradičných
vstupov. V oblasti poraden-
stva existuje aj Pôdohospo-
dársky poradenský systém,
ktorý bezplatne pomáha aj
mladýma začínajúcimpoľ-
nohospodárom.

Môžemladý farmár
požiadať o pôdu aj
Slovenský pozemkový
fond?

Mladí poľnohospodárimajú
najväčší problém s kúpou
alebo prenájmompôdy. Ex-
trémna fragmentácia a ne-
vysporiadané vlastníctvo
pôdy výrazne brzdí rozvoj
mladých poľnohospodárov.
V roku 2017 priemerná poľ-
nohospodárska parcela na
Slovenskumala výmeru 0,5
ha, jednu parcelu vlastnilo
v priemere až 12 osôb a cel-
kovo existovalo takmer 99
miliónov vlastníckych vzťa-
hov k pôde. Takáto vysoká
fragmentácia vlastníctva
pôdymánegatívne dopady
na trh s pôdou. Trh s pôdou
na Slovensku sa najviac ne-

gatívne dotýkamladých
poľnohospodárov, preto sa
s veľkou dôverou obracajú na
SPF za účelomprenájmu,
prípadne kúpy poľnohospo-
dárskej pôdy. Premladého
poľnohospodára je však ná-
ročné získať pôdu do prenáj-
mu zo SPF.Mladý poľnohos-
podármá pri zákonom sta-
novených podmienkach ná-
rok iba na rovnakú výmeru,
akú vlastní alebomá prena-
jatú,maximálne však do vý-
mery 28 hektárov.

Ako samladí farmári
dozvedia o aktuálnych
projektových výzvach a
kto imvie pomôcť pri
podávaní projektov?

Informácie o aktuálne po-
skytovaných podporách
a dotáciách nájdu farmári na
stránke Pôdohospodárskej
platobnej agentúry. Ďalej
existuje Agentúra pre rozvoj
vidieka, ktorá poskytuje po-
radenstvo potenciálnym
a existujúcimpodnikateľ-
ským subjektom, verejnému
a neziskovému sektoru na
vidieku k ich činnosti za-
meranej na čerpanie fi-
nančných prostriedkov.
V rámci SR už od roku 2008
funguje Združeniemladých
farmárov na Slovensku –
ASYF, ktoré jemimovládna
organizácia a združujemla-
dých farmárov z vekovej
skupiny od 18 do 40 rokov.
Združenie robí pravidelne
informačné dni k aktuálnym
výzvama na ich stránke je
možno získať všetky aktuál-
ne informácie dôležité pre
mladých farmárov.
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Mladí ľudia v poľnohospodárstve

y Priemernáveľkosť farmypoberajúcejdotácienaSlo-
vensku je 101 ha. Priemerná veľkosť farmymladého poľ-
nohospodára je 38 ha. Až tretinamladých poľnohospo-
dárov obhospodarujemenej ako 20 ha.

y MladípoľnohospodárinaSlovenskusaprevažne
venujú pestovaniu ovocia a zeleniny.

y Priameplatbyz EÚdostávanaSlovensku798mladých
farmárov. So 4,3 percentami zo všetkých poberateľov
hektárových podpôr ide o piaty najnižší podiel v Únii.

y ZrozpočtuStrategickéhoplánunaroky2023-2027
je vyčlenených 204,9milióna eur na podporumalých
a stredných fariema 59,6milióna eur premladých
farmárov.

EUROPE DIRECT regionálne centrum Nitra

EUROPEDIRECT regionálne centrumNitra už viac ako 10
rokov sídli v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik. Agroin-
štitút Nitra, štátny podnik je viac ako 50 rokov rezortným
vzdelávacím zariadenímMinisterstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR. Poskytuje široké portfólio služieb
hlavne v oblasti ďalšieho odborného a celoživotného
vzdelávania, odbornej prípravy a certifikácie pôdohos-
podárskych poradcov, zabezpečuje ďalšie odborné vzde-
lávanie a odbornú prípravu pre široký okruh pracovníkov
agrosektoru. Aj táto skutočnosť ovplyvňuje fungovanie
informačného centra EUROPEDIRECTNitra.
y Kdenásnájdete:
Agroinštitút Nitra, š.p., Akademická 4, 949 01 Nitra
y Kontakt:
Telefón: +421-37-7910 290, email: europedirect@agroinstitut.sk
https://agroinstitut.sk/europedirect/


