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v Nitre, 5. novembra 2021 
            

 
 
 
 
 
Vážený pán štátny tajomník, 
 
 
 
obraciame sa na Vás v súvislosti s našim pracovným stretnutím  konaným 21. októbra 

2021 na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. 
Tak, ako ste mohli cítiť na predmetnom pracovnom stretnutí, ale hlavne na Dni prvovýrobcov 
mlieka 19. októbra 2021 v Nitre, situácia v sektore mlieka je veľmi vážna a dá sa prirovnať 
k ostatnej mliečnej kríze v roku 2016.  
Našim zámerom nie je opäť analyzovať kritickú situáciu v sektore mlieka, ale je potrebné 
objektívne uviesť, že viaceré podniky prvovýroby mlieka vzhľadom na enormný nárast 
nákladov avizujú rušenie výroby mlieka a zvyšok ich stojí pred rozhodnutím čo ďalej. 
Uvedomujeme si, že tento stav je dôsledok dlhodobého finančného poddimenzovania tohto 
sektoru a neviníme zaň nikoho, kto je v súčasnosti vo vedení rezortu. My sme vždy hájili 
a budeme hájiť záujmy našich členov, len nie vždy bol náš hlas vyslyšaný. 
 
Na našom spoločnom stretnutí sme predniesli v mene prvovýrobcov mlieka viaceré požiadavky 
na zlepšenie tejto nepriaznivej situácie vo forme mimoriadnej aj systémovej pomoci.  
Prvovýrobcovia mlieka si priamo predniesli na rokovaniach so zástupcami spracovateľov 
mlieka aj svoje požiadavky o navýšenie nákupnej ceny. V tomto smere sa dá konštatovať 
úspech vo forme jej mierneho navýšenia.  
 
Je evidentné, že nárast nákladov, ktorý sa vo svojej prvej fáze podpísal v sektore prvovýroby 
mlieka v objeme + 3 centy na každom litri mlieka, bude pokračovať a v plnom rozsahu sa 
prejaví ešte do konca tohto roka.  
Opakovane si dovoľujeme deklarovať, že bez mimoriadnej podpory nedôjde k stabilizácii 
sektoru prvovýroby mlieka na Slovensku.  
Dôležitým momentom bude aj zvýšenie štátnej pomoci pre rok 2022. Požadovali sme 
prehodnotenie výšky normatívov na Zelenú naftu, poprípade zavedenie a notifikáciu iných 
dostupných schém štátnej pomoci. 
Požiadali sme o overenie možnosti využiť tzv. Dočasný rámec štátnej pomoci, v rámci ktorého 
členské krajiny kompenzovali zvýšené náklady spôsobené epidémiou COVID 19 a na 
Slovensku sa doteraz táto možnosť nevyužila.  
Dali sme na zváženie prehodnotiť podmienky Výzvy v rámci opatrenia 4.1., Plánu rozvoja 
vidieka, ktorá je pripravovaná na podporu investícií v poľnohospodárstve a potravinárstve. 
Opakovane si dovoľujeme deklarovať, že v tejto  neistej   situácii podniky prvovýroby mlieka 
nebudú investovať.  
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Zaujíma nás aj strategický zámer MPaRV so sektorom prvovýroby mlieka vo vzťahu k príprave 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky na nové programovacie obdobie 2023-2027. Predstavili 
sme požiadavku o podporu tohto sektoru prostredníctvom intervencií a operácií Intervenčnej 
stratégie, ktorá by v prepočte zodpovedala sadzbe zhruba  500 EUR na VDJ pri podpore 
všetkých kategórií mliečneho dobytka. Je šanca, že takáto výška podpory by mohla 
zastabilizovať úbytok stavov dojníc a prispela by k zachovaniu výroby mlieka na Slovensku. 
Je pre nás neprijateľné, aby sa do celkovej požadovanej výšky podpory 500 EUR/VDJ počítalo 
vrátane podpory na tzv. Zelenú naftu.   
 

Pán štátny tajomník,  
od nášho stretnutia uplynul určitý čas a radi by sme vedeli, či sa zodpovední zástupcovia 
MPaRV SR zaoberali našimi požiadavkami a návrhmi a či sú reálne opatrenia na zlepšenie 
stavu v sektore prvovýroby mlieka. 
 

Dovoľte, aby sme Vás požiadali o pracovné stretnutie, na ktorom  by sme radi 
pokračovali v otvorených témach týkajúcich sa zlepšenia súčasného stavu v sektore mlieka na 
Slovensku. 
Boli by sme veľmi radi, ak by sa toto stretnutie konalo v dohľadnom čase. Budeme rešpektovať 
Vami navrhnutý termín a čas stretnutia. 
 
 

S pozdravom, 

                                                                                                               
                                Ing. Alexander Pastorek, predseda SZPM 
 

                                                                                               
                                                                           Ing. Vladimír Chovan, predseda SHA 

                                                                                          
                                                                            Ing. Peter Repiský,predseda ZCHSSD                                                                             
 
Mgr. Milan Kyseľ štátny tajomník 
Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava 
 
Na vedomie: 
Ing. Ján Baršváry, poverený vedením Sekcie poľnohospodárstva, MPaRV SR 


