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Nitra, 28. máj 2020 

 
Vážený pán minister, 

 

dovoľujeme si Vás osloviť v mene Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka v súvislosti 

s pripravovanými zmenami v systéme priamych platieb a viazaných podpôr na kravy s trhovou 

produkciou mlieka. 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka je zásadne proti zníženiu priamych aj viazaných platieb, 

nakoľko už ich súčasná výška nedosahuje úroveň európskych platieb a vážne ohrozuje 

konkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárskych podnikov. Zastávame názor, že 

schválenie zníženia podpory slovenským poľnohospodárom je aj v príkrom rozpore 

s Programovým vyhlásením vlády SR, pretože spôsobí zníženie sebestačnosti vo výrobe 

potravín. 

Prihovárame sa za slovenský sektor prvovýroby mlieka, pretože  od vstupu do Európskej únie 

prežil 3 vážne krízy, pri ktorých slovenskí prvovýrobcovia mlieka zaznamenali kumulovanú 

stratu v celkovom objeme vyše 500  miliónov EUR. Tieto straty spôsobili pokles počtu 

podnikov prvovýroby mlieka o 50% a stavov dojníc o 40%.  

Podniky prvovýroby mlieka prežívajú aj v súčasnom období - v súvislosti s COVID 19 - veľmi 

ťažké časy. Na jednej strane majú povinnosť uplatňovať prísne hygienické opatrenia a chrániť 

zdravie osôb a na druhej strane majú povinnosť  zabezpečiť plné fungovanie prevádzok na chov 

zvierat a produkciu mlieka, pričom majú v súčasnej dobe k dispozícii znížený počet 

práceschopných pracovníkov. Ďalšie zhoršenie podnikateľských podmienok pre podniky 

prvovýroby mlieka vážne ohrozí budúcnosť sektoru mlieka na Slovensku. 

 

Vážený pán minister, 

dovoľujeme si Vás požiadať o prehodnotenie zámeru znížiť sadzby priamych platieb na plochu 

a sadzbu viazanej platby na kravy s trhovou produkciou mlieka. 

V prípade potreby konzultácie sme pripravení poskytnúť svoj odborný potenciál a profesionálne 

skúsenosti v oblasti prvovýroby mlieka a spolupracovať pri prijímaní opatrení, ktoré by pomohli 

riešiť túto zložitú situáciu.  
 

Veríme pán minister, že sa Vám podarí urobiť tie správne rozhodnutia a prijať opatrenia 

v prospech zachovania výroby mlieka a  zvýšenia sebestačnosti Slovenska vo výrobe mlieka 

s cieľom   zabezpečenia výživy obyvateľov. 

 

S úctou, 
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