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e-Newsletter    2. vydanie, máj 2021  

 

SKYCAP - Slovak Youth and their Future in the Light of the Common Agricultural Policy 

 

projekt programu IMCAP č. 101000453 

Implementácia projektu 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, koordinátor projektu SKYCAP, úspešne napreduje 

v implementácii projektu. Projektový tím v súlade s pracovným plánom vytvoril propagačné materiály pre 

základné a stredné školy, ktorých obsah ponúka žiakom a študentom základné informácie o Spoločnej 

poľnohospodárskej politike (SPP) ako nástroji EÚ na zabezpečenie zdravia a pohody jej občanov, napríklad 

prostredníctvom bezpečných a kvalitných potravín, kontroly kvality výrobkov, označovania kvalitných 

výrobkov, politiky kvality atď. Propagačné materiály zahŕňajú: 

 

- propagačný leták pre základné školy – leták okrem základných informácií o SPP ponúka na 

príklade tzv. potravinovej pyramídy stručné vysvetlenie, prečo sú kvalitná výživa a potraviny 

dôležité pre ľudí a ich zdravie. 

 

 
 

Obrázok 1: Informačný leták pre základné školy 

 

- propagačná brožúra pre základné školy – brožúra informuje o konkrétnych krokoch 

implementácie SPP, pričom dôraz kladie na jej význam pre školy prostredníctvom školských 
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programov pre ovocie a zeleninu a mlieko a mliečne výrobky. Detailnejšie tiež prostredníctvom 6 

potravinových skupín popisuje princíp potravinovej pyramídy.        

 

 

 
 

Obrázok 2: Informačná brožúra pre základné školy 

 

- propagačný leták pre stredné školy – leták stručne popisuje základné princípy novej SPP, pričom 

sa zameriava na Európsku zelenú dohodu (European Green Deal), stratégiu z „Z farmy na stôl“, 

udržateľné poľnohospodárske a potravinárske systémy, ako aj obehové hospodárstvo.  

 

 
Obrázok 3: Propagačný leták pre stredné školy 
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- propagačná brožúra pre stredné školy – brožúra sa detailnejšie venuje témam, ktoré sú načrtnuté 

v letáku, pričom naviac informuje aj o princípoch ekologického poľnohospodárstva a jeho vplyve 

na biodiverzitu.  

 

 
 

Obrázok 4: Propagačná brožúra pre stredné školy 

 

Okrem uvedených propagačných materiálov vytvoril projektový tím pre lepšie pochopenie princípov SPP 

propagačné videá. Video pre základné školy je venované hlavne deťom v nižších ročníkoch, pričom jeho 

hlavnú tému – zdravý životný štýl, ponúka deťom hravou formou. Video pre stredné školy zdôrazňuje 

dôležitosť poľnohospodárstva a farmárov pre európske krajiny.  Letáky, brožúry aj videá sú voľne 

dostupné na webovej stránke projektu v sekcii Výsledky na https://skycap.sk/kategoria/vysledky.  

 

Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020  

 

V máji a v júni 2018 prijala Európska komisia návrhy legislatívy týkajúcej sa implementácie SPP po roku 

2020, konkrétne návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce 

sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky 

(strategické plány SPP) a  ktoré sú financované z  Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu ( 

EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1307/2013 (COM(2018)0392), ďalej návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, 

riadení a monitorovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 

1306/2013 (COM(2018)0393), ako aj návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia 

https://skycap.sk/kategoria/vysledky
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nariadenia 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, 

1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, 251/2014 o vymedzení, opise, 

obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, 

228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov 

Únie a 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v 

Egejskom mori (COM(2018)0394). Uvedené návrhy tvoria legislatívny rámec SPP na roky 2021 – 2027, 

pričom sa počíta so zmenou modelu vykonávania SPP, ktorý je zameraný na výsledky a subsidiaritu a 

členským štátom priznáva oveľa významnejšiu úlohu pri zavádzaní poľnohospodárskych intervencií.  

 

Budúca SPP by sa mala zamerať na deväť cieľov, ktoré odrážajú jej hospodársku, environmentálnu a 

sociálno-územnú polyfunkčnosť. Na podporu národných programov by si mala zachovať dva piliere a dva 

poľnohospodárske fondy na podporu vnútroštátnych programov v nadväznosti na celý rad opatrení 

vybraných v rámci integrovaného prístupu.  

V období pred ukončením rokovaní o reforme SPP po roku 2020 spoluzákonodarcovia prijali nariadenie 

(EÚ) 2020/2220 (Ú. v. EÚ L 437, 28. 12. 2020), ktorým sa – s určitými zmenami – predlžuje platnosť 

súčasných pravidiel o dva roky (do 31. decembra 2022). Medzi zmenami súčasného režimu je: zníženie 

prahovej hodnoty na udelenie kompenzácie za zníženie príjmu a straty súvisiace s klímou alebo chorobou 

z 30 % na 20 % v rámci opatrení na riadenie rizík a začlenenie dodatočných 7,5 miliardy EUR do 

poľnohospodárskej zložky európskeho plánu na obnovu hospodárstva. 

 

Viac informácií o budúcej SPP, jej právnom základe a prípravách nájdete na 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/113/spolocna-polnohospodarska-politika-po-

roku-2020.  

 

 

  

 

 

  

Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej komisie. Táto publikácia (e-newsletter) odráža 

výlučne názory autora a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií. 
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