
 

 Poľnohospodárska politika 

 V súčasnosti sa všade v zahraničí menia životné priority a vytyčujú sa aktuálne 

strategické ciele. Všade do popredia sa dostáva poľnohospodárska výroba, nakoľko počet 

obyvateľstva rastie geometrickým radom a poľnohospodárskej pôdy neustále ubúda.  Už nie 

je strategickou surovinou energia, ale v prvom rade dostatok potravin a ich sebestačnosť. To 

má ďalekosiahly dopad na celú spoločnosč, na životné prostredie, ekológiu a na zdravú 

výživu ľudí. Výroba potravín sa dáva aj vo vyspelých krajinách v spoločenskpm rebríčku na 

prvé miesto 

 U nás sme od vzniku samostatného štátu veľmi podcenili poľnohospodársku výrobu, 

podstatne sme znížili výmery ornej pôdy, nechali sme tisíce hektárov lúk a pasienkov zarásť 

burinou, podstatne sme znížili stavy hospodárskychg zvierat a stali sme sa závislý na dovoze 

potravín. V obchodnej sieti len tretina potravín je z domácich zdrojov a zbytok sa dováža 

často v nedostatočnej kvalite.. 

 Doposiaľ nemáme strategický plán ako  obnoviť poľnohospodársku výrobu a ako si 

zabezpečiť potravinovú sebestačnosť. Nevytvárajú sa podmienky na rovnaké štátne podpory 

zrovnateľné s krajinami EÚ i s našimi susednými štátmi. Poľnohospodárstvo je považované 

za podradné odvetie a nedostatočnej miere sa pomáha mladým farmárom, v školách sa mládež 

nevedie k práci v poľnohospodárskej  prvovýrobe málo sa venuje pozornosti rozvoju vidieka.  

Týchto problémov je celá rada, vie sa o tom, no zatiaľ sa v praxi málo toho zmenilo. 

 Na základe rozpravy na Vidieckom fóre  navrhujeme začať riešiť nasledujúce aktuálne 

úlohy : 

- Cielenou propagáciou zmeniť spoločenské myslenie o práci v poľnohospodárstve, 

- Vypracovaťdlhodobý strategický plán na rozvoj poľnohospodárstva a postupný návrat 

k potravinovej sebestačnosti, 

- Zvýšiť finančnú podporu v poľnohospodárstve a rozvoju vidieka na úroveň krajín 

v EÚ 

- Urýchliť legislatívu ohľadom vlastníctva pôdy a lesov a zabezpečiť ich  ochranu,  

- Zjednodušiť predaj potravinových prebytkov priamo v obci, 

- Podporiť a spropagovať vznik odbytových družstiev na predaj regionalných špecialít, 

- Podporiť rozvoj výroby regionálnych špecialít a remesiel i kultúry na vidieku, 

- Podporiť mladých ľudí na vidieku (štipendia, ubytovanie na odborných školách) aby 

mali záujem pracovať na vidieku. 

Tých aktuálnych úloh a problémov je celá rada, no  treba začať niečo pozitívne 

urýchlene robiť  a to nielen v jednom rezorte, ale v spolupráci rezortu pôdohospodárstva, 

školstva, zdravotníctva i životného prostredia. 

Odsúhlasené účastníkmi X. Fóra   Vidieckeho parlamentu  na Slovensku  

V Nitre 17. X, 2018 


