
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORANDUM ZA ZDRAVÚ KRAJINU 

 

 

   

   

 

 

 

 

 



ÚNIA regionálnych združení neštátnych vlastníkov lesov Slovenska  
 
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko 
 
Združenie mladých farmárov na Slovensku 
 
Slovenská poľovnícka komora 
 
Slovenský zväz včelárov 
 
Klimatický klub 
 
Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore 
 
Občianske združenie ZELEŇ 
 
Ochrana dravcov na Slovensku  
 
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 
 
 

• vzhľadom ku zhoršeniu stavu krajiny v dôsledku nevhodného doterajšieho 

nastavenia rámcov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na národnej 

úrovni pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo,  

 

• vzhľadom ku razantnému úbytku biodiverzity poľnohospodárskej krajiny, 

počítajúc či populácie chránených druhov ako aj malej zveri, 

 

• vzhľadom k tomu, že doterajšie nastavenie rámcov SPP nevytvára priestor pre 

zvýšenie diverzity krajiny a diverzity pestovaných plodín na úkor plodín, ktorých 

pestuje Slovenská republika viac ako potrebuje, 

 

• vzhľadom k tomu, že pokračovanie v súčasnom a podobnom nastavení rámcov 

SPP by viedlo len k ďalšiemu zhoršovaniu stavu agrárnej krajiny a potravinovej 

bezpečnosti Slovenska, 

 

• vzhľadom k tomu, že naše samostatné žiadosti o zásadnú zmenu nastavenia 

rámcov SPP neboli v predošlých rokoch vypočuté, 

 

• berúc do úvahy dôležitosť akú má zachovanie a zlepšenie stavu lesných 

porastov pre uchovanie verejnoprospešných funkcií a biodiverzity agrárnej 

krajiny, 

 

• s cieľom zásadnej a podstatnej zmeny stavu krajiny v starostlivosti 

o poľnohospodársku a lesnú pôdu k lepšiemu 

 



ŽIADAME SPOLOČNE Vládu Slovenskej republiky a Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky aby 

 

1. motivovali farmárov k častejšiemu striedaniu plodín s cieľom zníženia podielu 

pestovania energetických plodín a s cieľom zníženia ich dopadu na prírodu, 

biodiverzitu a pôdu, 

 

2. motivovali farmárov k výraznému zmenšovaniu výmery pôdnych blokov a ich 

rozčleňovaniu alejami, biopásmi, nektárodarnými pásmi, vsakovacími pásmi, 

 

3. zabezpečili podstatne vyššiu podporu pre extenzívnu pastvu, ako kľúčového 

nástroja pre udržanie biodiverzity trávnych porastov, ako aj podpory 

nedostatočne podporovanej udržateľnej živočíšnej výroby, 

 

4. zadefinovali rámce novej SPP tak, aby neproduktívne plochy dôležité pre 

ochranu zveri či chránených živočíchov a podporu opeľovačov tvorili aspoň na 

10 % výmery každej farmy vo všetkých typoch krajiny, pričom neproduktívne 

plochy by zahŕňali, stromy, kríky, medze, terasy, plochy zeleného úhoru či 

kvetnaté pásy bez použitia agrochemikálií s vylúčením agrotechnických 

zásahov počas obdobia rozmnožovania chránených druhov a poľovnej zveri, 

 

5. požadovali, aby aspoň 30 % z rozpočtu novej SPP bolo vyčlenených na 

ekoschémy, ktoré podporia poľnohospodársku výrobu realizovanú s ohľadom 

na prírodu, 

 

6. podporili farmárov hospodáriacich ohľaduplne ku chráneným častiam prírody 

tak, aby takýto spôsob hospodárenia pre nich predstavoval predvídateľný 

a dostatočný zdroj príjmu, ktorý dokáže konkurovať príjmu získaného z 

pestovania energetických plodín, a ktorý zabezpečí pracovné miesta vo 

vidieckych oblastiach ako aj zlepšovanie životnej úrovne ľudí závislých na 

poliach a lúkach, 

 

7. podporilo všetkých obhospodarovateľov lesov hospodáriacich ohľaduplne ku 

chráneným lesom tak, aby takýto spôsob hospodárenia pre nich predstavoval 

predvídateľný a dostatočný zdroj príjmu zabezpečujúci pracovné miesta vo 

vidieckych oblastiach, umožňujúci dlhodobé hospodárenie rešpektujúce ciele 

ochrany pri zlepšovaní životnej úrovne ľudí závislých na lesoch, 

 

8. podporilo všetkých obhospodarovateľov lesov hospodáriacich prírode 

blízkym spôsobom a motivovalo ich v rámci  dobrovoľných systémov 

certifikácie pri prechode na prírode blízke hospodárenie v lesoch na miestach, 

kde to podmienky umožňujú a bude to pre podporu udržateľného hospodárenia 

a ochrany biodiverzity v lese prospešné, ako aj pre životnú úroveň vo vidieckych 

oblastiach. 

Dňa 14.10. 2020 v Bratislave 


