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PRÁCA V EÚ A NOVELIZÁCIA EURÓPSKEJ LEGISLATÍVY 

 

Legislatíva EÚ 

    Aj v roku 2017 Európska komisia prijala viacero legislatívnych predpisov na ochranu 

poľnohospodárskeho sektora a spotrebiteľov v rámci vnútorného trhu EÚ.  

   Požiadavky na vedecké posúdenie rizík a zhodnotenie bezpečnosti rezíduí látok 

v potravinách stanovilo Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/12 zo 6. januára 2017 

o forme a obsahu žiadostí o stanovenie maximálnych limitov rezíduí v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009. Neskôr bolo prijaté Nariadenie Komisie 

(EÚ) 2017/880 z 23. mája 2017, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 470/2009 stanovili pravidlá používania maximálneho limitu rezíduí 

stanoveného pre farmakologicky účinnú látku v konkrétnej potravine na inú potravinu získanú 

z rovnakého druhu. S cieľom presadzovať právne predpisy, vymieňať vedecké poznatky 

a osvedčené postupy pre dobré životné podmienky zvierat bola Rozhodnutím Komisie z 24. 

januára 2017 zriadená expertná skupina Platforma pre dobré životné podmienky zvierat.  

   Na prispôsobenie a doplnenie výrobných procesov aromatizovaných vínnych 

výrobkov, aby lepšie vyhovovali potrebám výrobcov a plnili kvalitatívne očakávania 

spotrebiteľov bolo prijaté Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/670 z 31. januára 

2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 

o povolených výrobných procesoch na získavanie aromatizovaných vínnych výrobkov. Na 

základe žiadostí viacerých krajín bolo prijaté Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 

2017/478 zo 16. marca 2017, ktorým sa určité členské štáty čiastočne alebo v plnej miere 

oslobodzujú od povinnosti uplatňovať určité druhy smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 

68/193/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES týkajúce sa obchodovania 

s osivom krmovín, osivom obilnín, materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča, 

množiteľským materiálom lesných kultúr, osivom repy, osivom zelenín a osivom olejnín a 

priadnych rastlín a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/680/EÚ.  

   Zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny a rastlinné produkty má zabrániť 

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/198 z 2. februára 2017 o opatreniach proti 

zavlečeniu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu 

a Goto do Únie. S obavami na možné nepriaznivé účinky na tehotné ženy a endokrinný 

systém ľudí nebola Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/2057 z 10. novembra 

2017 schválená látka Achillea millefolium L. v súlade s nariadením EP a Rady (ES) 

č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh. Obavy z expozície extraktu 

z papriky (kapsantín, kapsorubín E 160c) prostredníctvom používania pesticídov viedli 

k jej neschváleniu Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/2067 z 13. novembra 

2017.  

  Povinnosť zriadiť ochranné pásma a pásma dohľadu z dôvodu výskytu ohnísk 

vysokopatogénnej vtáčej chrípky u hydiny alebo vtákov chovaných v zajatí s platnosťou do 



30. júna 2017 stanovilo Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/247 z 9. februára 

2017.  

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/244 z 10. februára 2017 neobnovilo 

schválenie účinnej látky linurón v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene prílohy 

k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 z dôvodu obavy expozície detí nad 

toxikologickou referenčnou hodnotou a operátorov používajúcich ručné postrekovače.  

Zmierňovať riziko a posilniť opatrenia biologickej bezpečnosti a systémov včasného 

zisťovania v súvislosti s rizikami, ktoré predstavujú voľne žijúce vtáky z hľadiska prenosu 

vysoko patogénnych vírusov vtáčej chrípky na hydinu určilo Vykonávacie rozhodnutie 

Komisie (EÚ) 2017/263 zo 14. februára 2017. Členské štáty EÚ majú povinnosť preskúmať 

oblasti, ktoré sú vystavené mimoriadnemu riziku zavlečenia vírusov vtáčej chrípky do chovov 

ako aj rizikové faktory zavlečenia a šírenia vírusov a prijať opatrenia na zníženie rizika 

prenosu.  

V záujme zabezpečenia fytosanitárnej ochrany EÚ sa od 1. januára 2018 bude 

uplatňovať Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2374 z 15. decembra 2017, ktorým 

sa stanovujú podmienky pohybu, skladovania a spracovania určitých ovocných plodov 

(citrusových) a ich hybridov s pôvodom v tretích krajinách na zabránenie zavlečeniu určitých 

škodlivých organizmov do Únie.  

S cieľom získať prehľad o pokroku v nových postupoch množenia zemiakov 

semenami, ktoré skrátia čas potrebný na vyprodukovanie dostatočného množstva sadiva 

zemiakov a znížia riziko chorôb, bolo prijaté Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 

2017/547 z 21. marca 2017 o organizácii dočasného pokusu podľa smernice Rady 

2002/56/ES, pokiaľ ide o hľuzy sadiva zemiakov pochádzajúce z pravých semien zemiaka.  

Na predchádzanie ohrozeniu zdravia zvierat a ľudí sa do 30. apríla 2018 uplatňuje 

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/675 zo 7. apríla 2017 o opatreniach na 

prevenciu pred zavlečením vírusu slintačky a krívačky z Alžírska do Únie. Pre zvýšenie 

bezpečnosti spotrebiteľov bolo 4. septembra 2017 prijaté Delegované nariadenie Komisie 

(EÚ) 2017/2100, ktoré stanovuje vedecké kritériá určovania vlastností látok narúšajúcich 

endokrinný systém ľudí (napr. zmenu morfológie, fyziológie, rastu, vývinu, reprodukcie, 

dĺžky života populácie).  

Pre uľahčenie obchodovania a vykonávania úradných kontrol čistokrvných 

plemenných zvierat a ich zárodočných produktov budú od 1. novembra 2018 uplatňované dve 

nariadenia. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/716 z 10. apríla 2017, ktorým sa 

stanovujú pravidlá uplatňovania vzorových formulárov určených na informácie, ktoré sa majú 

zahrnúť do zoznamov uznaných chovateľských organizácií a podnikov, ktoré vedú plemenné 

knihy čistokrvných druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní. Druhým je 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/717, ktorým sa stanovujú pravidlá 

uplatňovania vzorových formulárov zootechnických osvedčení na plemenné zvieratá a ich 

zárodočné produkty. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1422 zo 4. augusta 

2017 bola ako referenčné centrum Európskej únie zodpovedné za vedecký a technický prínos 

k harmonizácii a zlepšeniu metód kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia čistokrvných 

plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka určená švédska Univerzita 



poľnohospodárskych vied. Pre zlepšenie identifikácie a registrácie čistokrvných plemenných 

zvierat čeľade koňovité sa 13. júla 2017 prijalo Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 

2017/1940, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012, 

pokiaľ ide o obsah a formát zootechnických osvedčení vydaných pre čistokrvné plemenné 

zvieratá rodu Equus obsiahnutých v jedinečnom identifikačnom dokumente vydávanom na 

celú dĺžku života pre zvieratá čeľade koňovité.  

V záujme zníženia administratívnej záťaže pre malé bitúnky, zlepšenia špecifikácie 

a metód klasifikácie sa od 11. júla 2018 budú uplatňovať Delegované nariadenie Komisie 

(EÚ) 2017/1182 a Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1184 z 20. apríla 2017, 

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o 

stupnicu Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a o 

oznamovanie trhových cien určitých kategórií jatočných tiel a živých zvierat. Povahu a druh 

informácií a údajov pre riadenie poľnohospodárskych trhov, ktoré sa majú oznamovať EK 

upravuje Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1183 z 20. apríla 2017.  

Chýbajúce toxikologické informácie neumožnili dokončiť posúdenie rizika 

ortosulfamurónu v pesticídoch na spotrebiteľov, pôdne a vodné organizmy a látka nebola 

schválená Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/840 zo 17. mája 2017.  

Na základe záverov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín bola Vykonávacím 

nariadením Komisie (EÚ) 2017/940 z 1. júna 2017 povolená kyselina mravčia ako kŕmna 

doplnková látka pre všetky druhy zvierat. Nebola potvrdená účinnosť etoxychínu 

v navrhovanej úrovni používania v krmivách a pozastavilo sa jeho používanie ako kŕmnej 

doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 

2017/962 zo 7. júna 2017.  

S cieľom zjednodušiť oznamovanie informácií týkajúcich sa riadenia a kontroly 

režimu povolení na výsadbu viniča sa prijalo Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 

2018/274 z 11. decembra 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu 

viniča, certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu, povinné nahlasovanie a oznámenia, 

a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné 

kontroly. Do 1. marca príslušného roka štáty EÚ zverejnia rozhodnutia o plochách, ktoré budú 

k dispozícii na novú výsadbu viniča. Nariadenie stanovuje aj pravidlá novej výsadby, kritériá 

a postup udeľovania povolení na opätovnú výsadbu, postup a technické kritériá overovania 

vína, povinnosť predkladania hlásení o objeme výroby vinárskych výrobkov.   

Vzhľadom na zabezpečenie lepšej prehľadnosti a čitateľnosti rastlinných formátov 

a zohľadnenie rozdielov medzi rastlinami a rastlinnými produktmi, pre ktoré sa vyžaduje 

rastlinný pas sa bude uplatňovať Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2313 z 13. 

decembra 2017, ktorým sa stanovujú špecifikácie formátu rastlinného pasu na 

premiestňovanie na území Únie a na uvedenie do chránenej zóny.  

 

Legislatívne nariadenia upravili aj niektoré finančné záležitosti SPP. V záujme 

optimalizácie prideľovania finančných zdrojov a zlepšenia kvality národnej stratégie pre 

udržateľné operačné programy a vnútroštátny rámec pre environmentálne opatrenia v sektore 

ovocia a zeleniny boli prijaté opatrenia vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/892 



z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú environmentálne pravidlá uplatňovania nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a 

spracovaného ovocia a zeleniny. S ohľadom na výkyvy na trhu s určitými druhmi ovocia 

a v záujme stabilizácie situácie sa finančná pomoc poskytne aj výrobcom, ktorí nie sú členmi 

uznanej organizácie výrobcov prostredníctvom Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 

2017/1165 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne podporné opatrenia 

pre výrobcov určitých druhov ovocia. 

Na základe vykonaných overení bolo 26. júna 2017 vydané Vykonávacie 

rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1144, ktorým vylúčila určité výdavky vynaložené 

členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) 

a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Sumy, ktoré 

vynaložili akreditované platobné agentúry členských štátov EÚ sa vylúčili z financovania 

Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/2014 z 8. novembra 2017. S ohľadom na 

krátke časové obdobie medzi oznámením čerpania rozpočtových prostriedkov z EPZF na rok 

2017 budú výdavky oprávnené na financovanie zo zdrojov EÚ do 16. októbra 2018 na 

základe Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/2197 z 27. novembra 2017 

o úhrade rozpočtových prostriedkov prenesených z rozpočtového roka 2017 v súlade 

s článkom 26 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013.  

Na základe Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o stanovení rezervy na 

poskytnutie dodatočnej podpory pre poľnohospodársky sektor v prípade významnej krízy, 

ktorá ovplyvní výrobu alebo distribúciu, sa pre rozpočtový rok 2017 na priame platby 

prekračujúce 2 000 Eur uplatnila miera zníženia 1,388149 % podľa Vykonávacieho 

nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1236 zo 7. júla 2017.  

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017 sa pre určité 

režimy priamej podpory podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1307/2017 stanovili rozpočtové 

stropy na rok 2017. Pre Slovenskú republiku sa stanovili stropy režimu jednotnej platby na 

plochu, platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, platby 

pre mladých poľnohospodárov a dobrovoľnej viazanej podpory.  

  S účinnosťou od 1. októbra 2017 sa uplatňuje Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 

2017/1794, ktoré stanovuje nulovú úrokovú sadzbu na výpočet nákladov na financovanie 

intervenčných opatrení v podobe nákupu, skladovania a predaja zásob z Európskeho 

poľnohospodárskeho záručného fondu.  

 

V oblasti zahranično-obchodnej výmeny boli v uplynulom roku prijaté nasledujúce 

nariadenia. Na základe dohody o stabilizácii a pridružení boli Vykonávacím nariadením 

Komisie (EÚ) 2017/1466 z 11. augusta 2017 stanovené ročné dovozné colné kvóty s nulovou 

sadzbou na import akostného šumivého vína a vína z čerstvého hrozna s pôvodom v Kosove. 

V rámci preferenčného colného režimu sa v roku 2017 mohlo doviezť 10 tis. hl akostného 

šumivého vína a 40 tis. hl vína z čerstvého hrozna.  

Pre rozvinutie hospodárskych vzťahov s Ukrajinou a zvýšenie obchodných tokov 

určitých poľnohospodárskych výrobkov bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2017/1566 z 13. septembra 2017 o zavedení dočasných autonómnych 

obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe 



dohody o pridružení. Na základe ročných kvót povoľuje bezcolný dovoz vybraných obilnín 

a výrobkov z obilnín, rajčiakov bez konzervovania v octe a hroznovej šťavy. Pre správu 

colných kvót na dovoz určitých obilnín a výrobkov z obilnín s pôvodom na Ukrajine, pravidlá 

predkladania žiadostí o dovozné licencie a ich vydávanie bolo prijaté Vykonávacie 

nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2200 z 28. novembra 2017 s účinnosťou od januára 2018.   

S ohľadom na rozdelenie hlasov medzi členov Medzinárodnej organizácie pre cukor, 

ktoré neodráža realitu svetového trhu s cukrom a postavenie EÚ, bolo prijaté Rozhodnutie 

Rady (EÚ) 2017/2242 z 30. novembra 2017 o poverení EK začať rokovania o zmenách 

Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992. 

Predbežné vykonávanie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi 

Kanadou a EÚ umožnilo Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1781 z 28. septembra 

2017 o výnimkách z pravidiel pôvodu pre jednotlivé výrobky, ktoré sa uplatňujú v rámci 

limitov ročných kvót pre určité výrobky z Kanady. Objemy kvót sa zvýšia od 1. januára 

daného roku o 10 %, ak sa v predošlom roku využije viac ako 80 % príslušnej kvóty. Pre rok 

2018 bola napr. stanovená kvóta 35 tis. ton na sladový výťažok, potravinové prípravky 

z múky, krúpov, krupice, škrobu, nevarené cestoviny, plnené varené cestoviny.     

Na základe pristúpenia Ekvádoru k dohode s Kolumbiou a Peru bolo prijaté 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/754 z 28. apríla 2017, ktorým sa otvárajú colné 

kvóty Únie na určité poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky s pôvodom 

v Ekvádore a stanovuje sa správa týchto colných kvót. Na trh EÚ bez cla doviezť napr. 37 tis. 

ton kukurice (okrem semien) a kukuričnej múky, 10 tis. ton surového repného cukru, 10 tis. 

ton cukrom konzervovaných čerešní a višní. 

 

Domáca legislatíva 

 V rámci domácej legislatívy pokrývajúcej oblasť poľnohospodárstva bolo v roku 

2017 vydaných spolu 10 nariadení vlády SR, pričom všetky boli zároveň aproximačnými 

nariadeniami vlády SR vzťahujúcimi sa k Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ. Medzi 

najdôležitejšie nariadenia patria najmä tri nariadenia č. 47/2017 Z. z., č. 48/2017 Z. z. a č. 

83/2017 Z. z., 135/2017 Z.z. a 189/2017 Z.z. 

   Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá 

poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych 

platieb v znení neskorších predpisov pozmeňuje existujúcu právnu úpravu, napr. úpravou 

ustanovenia § 2  Všeobecné požiadavky, okrem iného, že priame platby sa poskytnú na 

výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorú žiadateľ obhospodaruje a na ktorú možno poskytnúť 

podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov a ktorá sa využíva na poľnohospodársku 

činnosť alebo sa prevažne využíva na poľnohospodársku činnosť podľa odseku 4. Ak sa 

poľnohospodárska plocha využíva aj na nepoľnohospodársku činnosť, považuje sa za plochu 

využívanú prevažne na poľnohospodársku činnosť, ak jej využitie na poľnohospodársku 

činnosť nie je vzhľadom na intenzitu, povahu, trvanie a časové rozvrhnutie 

nepoľnohospodárskej činnosti obmedzené viac ako 28 dní v príslušnom roku, z toho v období 

od 15.mája do15.septembra príslušného roka môže byť využitie tejto plochy na 

poľnohospodársku činnosť obmedzené najviac 14 dní.  



Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 48/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá 

poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych 

platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2016 Z. z. okrem iného, 

ustanovuje, že ak žiadateľ žiada o platbu podľa §7 - platba na pestovanie vybraných druhov 

zeleniny s  vysokou prácnosťou alebo podľa §8 - platba na pestovanie vybraných druhov 

zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou, prílohou k žiadosti je aj účtovný doklad o nákupe osiva 

alebo sadeníc preukazujúci splnenie podmienky podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2. Ak 

žiadateľ nepredloží účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc ako prílohu k žiadosti, 

predloží ho najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Ak žiadateľ použije 

osivo podľa osobitného predpisu, prílohou k žiadosti je doklad o uznaní osiva alebo sadeníc. 

Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 9 – platba na pestovanie rajčiakov, prílohou k žiadosti je aj 

účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc preukazujúci splnenie podmienky minimálneho 

počtu kusov pestovaných rajčiakov na 1 ha alebo minimálnej hmotnosti osiva na 1 ha 

pestovaných rajčiakov podľa § 9 ods. 2, t. j. 8 000 kusov vysiatych alebo vysadených 

pestovaných rajčiakov na 1 ha. Minimálna hmotnosť osiva pestovaných rajčiakov na 1 ha je 

24 gramov. 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania 

podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom sa zaoberá podporou na štyri opatrenia: 

propagácia, reštrukturalizácia vinohradu, poistenie úrody a investície. Výška podpory na 

propagáciu v členskom štáte môže byť najmenej 10 000 EUR a najviac 100 000 EUR 

a v tretích štátoch najmenej 3 000 EUR a najviac 15 000 EUR. Podporu na reštrukturalizáciu 

vinohradu možno poskytnúť na štyri opatrenia vykonávané na vinohradníckych plochách – 

zmena odrôd, zmena sponu, presun vinohradu a vyklčovanie vinohradu, pričom maximálna 

vinohradnícka plocha je 30 ha na 1 vinársky rok. Zmena odrôd je zameraná na vysadenie 

nového vinohradu so zmenenou odrodovou skladbou pri zachovaní výmery vinohradu. Zmena 

sponu je zameraná na vysadenie nového vinohradu so zmeneným sponom pri zachovaní 

výmery vinohradu. Presun vinohradu je zameraný na využitie kvalitnejších vinohradníckych 

plôch, kvalitnejších regiónov alebo svahov pri zachovaní výmery vinohradu. Presun 

vinohradu sa musí kombinovať s opatrením na vyklčovanie vinohradu. Vyklčovanie 

vinohradu zahŕňa odstránenie všetkých krov viniča a opornej konštrukcie z vinohradu, pričom 

vyklčovanie vinohradu sa musí kombinovať s opatrením na zmenu odrôd, zmenu sponu alebo 

presun vinohradu, ktoré sa musia začať vykonávať do dvoch rokov odo dňa ukončenia 

vyklčovania. Nariadenie podrobne určuje aj podmienky pre poistenie úrody a podporu na 

investície. Podporu na investície je možné poskytnúť na tri opatrenia - nákup nových 

drevených sudov alebo drevených nádob určených na skladovanie vína alebo zrenie vína, 

investície do označovania vinárskych produktov novými etiketami s dvojrozmerným kódom 

typu QR slúžiacim na rýchle dekódovanie informácií o pôvode vína a na investície do 

značkovania nových korkových alebo sklenených uzáverov vína s chráneným označením 

pôvodu výrazom D.S.C. 

    Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na 

podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi upravuje 

v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie finančnej pomoci z 



prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu zlepšenia 

podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na nasledovné opatrenia: 

 a) technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam (organizovanie prednášok 

alebo seminárov, vzdelávacie programy, súťaže, výstavy, krúžky, publikačná činnosť, nákup 

výpočtovej techniky, včelárske pomôcky apod.), 

b) kontrola varroázy, 

c) racionalizácia sezónneho presunu včelstiev, 

d) podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu, 

e) podpora obnovenia stavu včelstiev, 

f) spolupráca s riešiteľskou organizáciou, 

g) monitorovanie trhu, h) zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál 

výrobkov na trhu. 

Uvedeným nariadením sa implementuje Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 

2015/1366, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, 

pokiaľ ide o pomoc v odvetví včelárstva ako aj Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 

2015/1368, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a 

rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v sektore včelárstva. 

   Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na 

dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov 

v školských zariadeniach upravuje poskytovanie finančnej pomoci na zabezpečenie: 

a) dodávania alebo distribúcie mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a žiakov,  

b) dodávania alebo distribúciu ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov, 

c) sprievodných vzdelávacích opatrení (napr. ochutnávky, exkurzie, súťaže), 

d) propagácie školského programu. 

 

Nariadenie stanovuje zoznam druhov mliečnych výrobkov na ktorých zabezpečovanie 

dodávania alebo distribúcie pre žiakova žiakov na stredných školách možno poskytnúť 

pomoc, a veľkosť porcií týchto mliečnych výrobkov pre jedného žiaka ako aj výživové 

charakteristiky. Určuje oprávnených žiadateľov ako aj povinné náležitosti žiadosti vrátane 

charakteristík konkrétnych dodávaných výrobkov. Obsahom nariadenia je zároveň konkrétny 

popis kalkulácie maximálnej pomoci z prostriedkov únie, resp. z prostriedkov štátneho 

rozpočtu. Základ pre výpočet maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie 

činností v bodoch a) až c) sa určí z celkovej výšky prostriedkov únie na vykonávanie 

školského programu v príslušnom školskom roku po odpočítaní celkovej výšky 

predpokladaných nákladov uchádzačov uvedených v projektoch. Pomerná časť maximálnej 

pomoci z prostriedkov únie na zmluvného žiaka sa vypočíta z podielu horeuvedeného základu 

a celkového počtu zmluvných žiakov. Maximálna výška pomoci z prostriedkov únie na 

zabezpečovanie činností uvedených v bodoch a) až c) sa vypočíta ako súčin pomernej časti 

maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zmluvného žiaka a počtu zmluvných žiakov, pre 

ktorých uchádzač v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti v bodoch a) až c). Ak sa 

na zabezpečovanie činností uvedených v bodoch a) b) alebo c) v príslušnom školskom roku 

prideľujú aj prostriedky zo štátneho rozpočtu, výpočet maximálnej výšky pomoci 

z prostriedkov štátneho rozpočtu sa použije primerane. 



   Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá 

poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia 

vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z. mení podmienky pri rozšírení záväzkov 

žiadateľov, spresňuje požiadavky a podmienky vzťahujúce sa na žiadateľov v živočíšnej 

výrobe ako aj v rastlinnej výrobe, zvýšená pozornosť je venovaná aplikácii chemických 

prípravkov na ochranu rastlín. Registráciou rastlín sa zaoberá Nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 50/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov. Uvádzanie 

osív krmív na trh pokrýva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2017 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov. Aktualizáciou 

ochranných  opatrení proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny sa 

zaoberá Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti 

zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení 

neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/2017 Z. z. 

o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych 

trhov v sektore ovocia a zeleniny aktualizuje doterajšiu úpravu na nové podmienky. Pre 

právnické osoby združujúce výrobcov v sektore ovocia a zeleniny stanovuje možnosť 

požiadať Poľnohospodársku platobnú agentúru o uznanie za organizáciu výrobcov, resp. 

nadnárodnú organizáciu výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov resp. nadnárodné 

združenie organizácií výrobcov a po schválení operačného programu a vytvorení operačného 

fondu požiadať PPA o vyplatenie pomoci na financovanie operačného fondu formou 

zálohovej platby. Podiel predávaných výrobkov člena organizácie výrobcov alebo podiel 

predávaných výrobkov člena nadnárodnej organizácie výrobcov, ktorý je predávaný mimo 

organizácie výrobcov alebo mimo nadnárodnej organizácie výrobcov, nesmie prekročiť 20% 

objemu alebo hodnoty predávaných výrobkov organizácie výrobcov alebo nadnárodnej 

organizácie výrobcov.  

   V priebehu roka 2017 boli schválené tri zákony vypracované MPRV SR. Zákon 

č. 153/2017 Z. z. z 11.mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady 

č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov spresňuje a dopĺňa doterajšiu právnu úpravu. Rieši usporiadanie 

vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami 

marginalizovaných skupín obyvateľstva, proces iniciovania pozemkových úprav na podnet 

okresného úradu ako aj postup v procese realizácie jednoduchých pozemkových úprav 

v nasledovných konkrétnych prípadoch - tzv. Jednoduché pozemkové úpravy pre 

poľnohospodárske a lesné využitie pri podstatných zmenách vo vlastníckych a užívacích 

pomeroch, Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu budúceho použitia 

pozemkov na iné účely ako hospodárenie na pôde, Jednoduché pozemkové úpravy pri 

investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde, Jednoduché pozemkové 

úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti 



s rozsiahlou zmenou štátnej hranice, Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na 

usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami a Jednoduché 

pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov 

v hospodárskych dvoroch.   Zákon č. 291/2017 Z.z. z 18.októbra 2017, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, vypúšťa z tohto zákona odsek 10 §13, ktorý určoval, že prednostné 

právo na nájom pozemkov nevzniká ani doterajšiemu nájomcovi, ktorý má od fondu 

v prenájme viac ako 100 ha pozemkov a ktorý nevykonáva na nich špeciálnu rastlinnú výrobu 

alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak o ich nájom požiada 

poľnohospodár vykonávajúci najmenej tri roky v obci alebo v susednej obci, v ktorej sa tieto 

pozemky nachádzajú, špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa 

osobitného predpisu a ktorý sa zmluvne zaviaže v takomto rozsahu rozšíriť vykonávanie 

špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby aj na týchto pozemkoch. 

 Zákon č. 280/2017 z 12.októbra 2017 o poskytovaní podpory a dotácie 

v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy 

pri poskytovaní podpôr a dotácií v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, osobitne MPRV SR 

SR a Poľnohospodárskej platobnej agentúry, vymedzuje oprávnených žiadateľov dotácií, 

presne definuje zodpovednosti inštitúcií pri ochrane finančných záujmov EÚ vrátane 

zodpovedností za zistené nezrovnalosti a ich riešenie, rieši zodpovednosť za účtovníctvo 

vedené Poľnohospodárskou platobnou agentúrou ako aj MPRV SR SR, konkretizuje postup 

a podmienky poskytovania podpôr a dotácií ako aj práva a povinnosti osôb v súvislosti 

s poskytovaním podpôr a dotácií. Osobitne upravuje problematiku organizovania trhu 

s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a s ním súvisiace cenové, intervenčné, 

regulačné, kompenzačné opatrenia a opatrenia proti narúšaniu trhu ako aj odvetvové dohody. 

Osobitne upravuje fungovanie Pôdohospodárskeho poradenského systému. Veľký priestor sa 

venovaný celému procesu  konania o priamych podporách od začiatku konania, cez priebeh, 

prerušenie, rozhodnutie a po odvolacie konanie, vrátane zodpovednosti za porušenie 

povinností a správne delikty. 

V priebehu roku 2018 je plánované prerokovanie Návrhu zákona o šľachtení 

a plemenitbe, ktorý vyplýva z Programového vyhlásenia vlády SR 2016 — 2020 ako rezortná 

úloha sekcie pôdohospodárstva a taktiež Návrhu zákona o pozemkových úpravách, ktorý bude 

výsledkom rozpracovania zámeru vyplývajúceho z Programového vyhlásenia vlády 

Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020, že „vláda využije všetky nástroje podporujúce 

racionálne usporiadanie pozemkového vlastníctva“. Okrem toho bude predložený aj Návrh 

nariadenia vlády Slovenskej republiky z „dielne“ MPRV SR SR, ktoré bude aproximačným 

nariadením a ktorým sa mení a doplna nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 342/2014 Z. 

z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so 

schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov a ktorého cieľom bude 

novelizácia príslušných ustanovení nariadenia vlády Slovenskej republiky c. 342/2014 Z.z. v 

nadväznosti na novelizáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, 



ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov 

podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady 

(ES) c. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 v platnom znení. 

Súčasť domácej legislatívy tvorilo počas roka 2017 taktiež množstvo vyhlášok MPRV 

SR SR. Vyhláška č. 7/2017 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky z 9.januára 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 44/2012 Z.z. o ovocných džemoch, rôsoloch, 

marmeládach a sladenom gaštanovom pyré, Vyhláška č. 35/2017 Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 17.februára 2017 o poskytovaní 

podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa, ktorá stanovuje, že podpora sa poskytuje ako 

výnimočná pomoc z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na dojnice a prasnice a podpora zo 

štátneho rozpočtu sa poskytuje v rovnakej výške ako podpora z prostriedkov EÚ, pričom 

finančná podpora sa rozdeľuje rovnakým dielom na dojnice a na prasnice. Vyhláška 

č. 102/2017 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 

25.apríla 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení 

vyhlášky č.49/2015Z.z., Vyhláška č. 103/2017 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky z 25.apríla 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 342/2013 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov, Vyhláška č. 104/2017 Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25.apríla 2017, ktorou sa mení 

a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

č. 17/2012 Z.z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení vyhlášky č.48/2015Z. z., 

Vyhláška č. 105/2017 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

z 25.apríla 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení vyhláškyč.50/2015Z.z., Vyhláška 

č. 215/2017 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

z 23.augusta 2017, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky č. 38/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej 

v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu a požiadavky na 

prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave, Vyhláška č. 226/2017 Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20.septembra 2017 o poskytovaní 

podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov, Vyhláška 

č. 285/2017 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

z 8.novembra 2017 o identifikácii a registrácii včelstiev, Vyhláška č. 295/2017 Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20.novembra 2017, ktorou sa 

mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

č. 180/2016 Z.z. o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch. 

MPRV SR SR uverejnilo celkovo 60 právnych predpisov vo svojom vestníku. 

Najväčšie zastúpenie mali zverejnené národné kontrolné programy pre rôzne druhy 

(salmonelové, klasický mor ošípaných) infekcií, plány eradikácie infekčných ochorení, plány 

prieskumu chorôb, programy  prevencie, monitoringu a kontroly virálnych ochorení 



(katarálnej horúčky oviec, aviárnej influenzy), národné pohotovostné plány pre prípad 

podozrenia a výskytu rôznych infekčných chorôb v živočíšnej výrobe.  Okrem toho prevládali 

taktiež oznámenia, rôzne štatúty a zverejnené zoznamy. Za všetky je možné spomenúť napr. 

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách 

sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2017 (č. 496/2017-100) – sumy sadzieb pre platbu 

na chov bahníc, jariek a kôz, platbu na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka a 

platbu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka, Oznámenie Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných 

vnútroštátnych platieb na rok 2017 (č. 411/2017-100) stanovujúce sumy sadzieb  pre 

doplnkovú vnútroštátnu platbu na plochu, pre doplnkovú vnútroštátnu platbu na chmeľ a pre 

doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky, Oznámenie Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške platieb určených pre 

agroenvironmentálno – klimatické opatrenie v Programe rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

(č. 235/2017-100) stanovujúce sadzby pre platby na integrovanú produkciu v ovocinárstve na 

jadroviny, kôstkoviny, škrupinové ovocné druhy a drobné ovocné druhy, ďalej Zoznamy 

certifikovaných hnojív a  vzájomne uznaných hnojív, Zoznam autorizovaných prípravkov na 

ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod. Z ostatných 

právnych predpisov ako sú smernice, rozhodnutia atď. si zaslúži osobitnú pozornosť 

uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, 

chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov 

a potravín – „Liptovské droby“. 


