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MNOHOSTRANNÁ A DVOJSTRANNÁ SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM 

 

MNOHOSTRANNÁ SPOLUPRÁCA 

Spolupráca krajín Vyšehradskej skupiny (V4) 

V roku 2017 sa vystriedali poľské predsedníctvo (do 30.6.2017) a  maďarské 

predsedníctvo (od 1.7. 2017). 

Počas poľského predsedníctva sa zrealizovali nasledovné aktivity: 

Z iniciatívy predsedu vlády SR Roberta Fica sa 2. marca 2017 vo Varšave stretli 

premiéri krajín V4  na mimoriadnom samite, ktorého hlavnou témou bola dvojaká kvalita 

potravín. Lídri krajín V4 v Spoločnom vyhlásení predsedov vlád Českej republiky, 

Maďarska, Poľska a Slovenska k bezpečnosti a kvalite potravín v rámci jednotného trhu 

apelovali na Európsku komisiu, aby problematiku riadne preštudovala a odpovedala na otázku, 

či súčasná legislatíva dostatočne reaguje na tento problém. V delegácii premiéra bola i 

ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná spolu s ústredným 

riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prof. Jozefom Bírešom.  

V rámci poľského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (ďalej V4) sa v Nadarzyne 

pri Varšave 1.-2. júna 2017 uskutočnilo stretnutie ministrov poľnohospodárstva krajín V4 

vo formáte rozšírenom o Bulharsko, Rakúsko, Rumunsko a Slovinsko. Slovenskú republiku na 

zasadnutí zastupovala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. 

Vedúci delegácií počas rokovania prediskutovali témy: budúcnosť SPP po roku 2020, trhové 

mechanizmy na trhu s obilninami a cukrom, nekalé obchodné praktiky v potravinovom 

dodávateľskom reťazci, obchod s poľnohospodárskymi nehnuteľnosťami, vplyv nového návrhu 

Smernice EP a Rady 2016/767 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (RES II) 

na poľnohospodársky sektor, kroky, ktoré doteraz prijali krajiny V4+3 na zabezpečenie 

zvýšeného využitia výskumného potenciálu krajín     EÚ-13 pri realizácii projektov programu 

Horizont 2020 v oblasti poľnohospodárstva, vrátane bioekonomiky. Na záver stretnutia ministri 

a štátni tajomníci podpísali Spoločnú deklaráciu k budúcnosti SPP po roku 2020 a prijali 

spoločné závery rokovania. Spoločná deklarácia, ako aj prijaté závery zo zasadnutia V4+3 

boli odprezentované Krzysztofom Jurgielom, ministrom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 

Poľskej republiky na júlovom zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné 

hospodárstvo v Bruseli. 

Ministerka Gabriela Matečná sa 10.-12. marca 2017 zúčastnila v poľskom Rzseszówe-

Jasionke na panelovej diskusii na tému „Spoločná poľnohospodárska politika ako prvok 

rozvoja a podpory poľnohospodárstva a vidieckych oblastí v krajinách Vyšehradskej 

skupiny“. Po panelovej diskusii nasledovalo pracovné stretnutie ministrov 

poľnohospodárstva V4 a Litvy s komisárom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Philom Hoganom k budúcnosti SPP. Komisár Hogan vyjadril podporu V4 a pobaltským 

krajinám pri formulovaní spoločných návrhov podoby Spoločnej poľnohospodárskej politiky 



EÚ (SPP EÚ) po roku 2020 a prisľúbil intenzívne pokračovať v zjednodušovaní SPP              v 

prospech poľnohospodárov.  

V rámci poľského predsedníctva vo V4 sa v Sofii 26. júna 2017 uskutočnila 

medzinárodná konferencia pod názvom „Výzvy Spoločnej poľnohospodárskej politiky        v 

kontexte novej finančnej perspektívy na roky 2021-2027 - úloha nadnárodných projektov pri 

propagácii európskych potravín“. Cieľom konferencie bolo priblížiť širšiemu expertnému 

publiku pozície a priority krajín V4 v oblastiach Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ 

a podpory potravinárskeho sektora. Za SR sa na konferencii zúčastnil na základe požiadavky a 

podkladov MPRV SR ekonomický diplomat na Veľvyslanectve SR v Sofii Viktor Petrašovský.  

Od 1. júla 2017 prevzalo predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine Maďarsko. 

Stretnutie ministrov poľnohospodárstva krajín V4+4 sa konalo                            20.-

21. septembra 2017 vo Vyšehrade a v Budapešti pod záštitou maďarského predsedníctva a vo 

formáte rozšírenom o zástupcov Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska. Stretnutie 

trvalo dva dni, pričom prvý deň bol venovaný otvoreniu 78. národnej výstavy 

poľnohospodárstva a výživy OMÉK a druhý deň bol zameraný na samotné rokovanie. Počas 

stretnutia si vedúci jednotlivých delegácií vymenili názory na nasledovné témy: „Výzvy 

globálneho poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu – regionálne príležitosti“ – správa 

Anikó Juhászovej, generálnej riaditeľky Výskumného ústavu poľnohospodárskej ekonómie, 

nasledovaná národnou prezentáciou osvedčených postupov príslušnej národnej 

poľnohospodárskej politiky v krajinách V4+4; Karpatský dohovor a udržateľný prístup          k 

poľnohospodárstvu a rozvoju vidieka v regióne; dvojaká kvalita potravín; spoločná pozícia k 

návrhu smernice ES o REDII – podpis spoločnej deklarácie a spoločné stanoviská týkajúce sa 

iniciatívy BIOEAST v súlade s programom Horizont 2020. Na záver rokovania vedúci delegácií 

podpísali Spoločné deklarácie ministrov poľnohospodárstva k Smernici              o 

obnoviteľnej energii po roku 2020 (okrem Chorvátska a Slovinska) a k Stredoeurópskej 

iniciatíve pre vedomostné poľnohospodárstvo, akvakultúru a lesníctvo v bioekonomike 

„BIOEAST“. Delegáciu SR viedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela 

Matečná. Obe spoločné deklarácie boli odprezentované maďarským ministrom 

pôdohospodárstva Sándorom Fazekasom z pozície predsedajúcej krajiny vo Vyšehradskej 

skupine na októbrovom zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné 

hospodárstvo. 

V rámci zaužívaných tradícií aj v roku 2017 pozvala ministerka pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR svojich rezortných kolegov z Vyšehradskej skupiny na slávnostné 

otvorenie 44. medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu 

Agrokomplex 2017. Pozvanie prijali a otvorenia sa zúčastnili Jiří Šír, námestník ministra 

poľnohospodárstva ČR s delegáciou a Péter Gál, podštátny tajomník zodpovedný za ochranu 

pôvodu Ministerstva pôdohospodárstva Maďarska s delegáciou. Obe zahraničné delegácie sa 

zúčastnili v predvečer otvorenia veľtrhu na neformálnej večeri podávanej ministerkou 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou a následne na slávnostnom 

otvorení amfiteátra v areáli agrokomplexu NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik. 

 



Organizácia spojených národov (OSN) 

Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii a suchu najmä v Afrike (UNCCD) je jediná 

medzinárodná právne záväzná dohoda upravujúca problematiku krajiny a pôdy. Zároveň rieši 

prepojenie medzi životným prostredím a rozvojom. Cieľom UNCCD je propagovať udržateľné 

praktiky manažovania krajiny a pôdy, prispievať prostredníctvom partnerstiev k cieľom 

udržateľného rozvoja a ochrane pôdy pred jej nadmerným zaťažovaním a využívaním. UNCCD 

presadzuje implementovanie praktík udržateľného manažmentu pôdy aj prostredníctvom 

poskytovania technickej expertízy a priestoru na výmenu skúseností a dobrých praktík. 

Praktiky udržateľného manažmentu krajiny a pôdy napomáhajú pri znižovaní následkov 

klimatických zmien, zabezpečujú odolnejšie zdroje obživy pre milióny ľudí v 

najzraniteľnejších oblastiach sveta a prispievajú k stabilite spoločensko-ekonomických 

podmienok štátov. 

UNCCD sa v rámci cieľov udržateľného rozvoja zasadzuje za dosiahnutie sveta            s 

neutralitou degradácie krajiny. UNCCD je gestorom čiastkového cieľa 15.3: „Do roku 2030 

bojovať s rozširovaním púští, obnoviť zničenú krajinu a pôdu, vrátane krajiny zasiahnutej 

rozširovaním púští, suchom a záplavami, a snažiť sa dosiahnuť svet, ktorý bude neutrálny čo 

do degradácie krajiny.“  

 Spomedzi hlavných aktivít, ktoré na pôde UNCCD prebiehali v roku 2017, možno 

zdôrazniť najmä 13. zasadnutie Konferencie zmluvných strán UNCCD (COP13), ktoré sa 

uskutočnilo 6.-16. septembra 2017 v meste Ordos vo Vnútornom Mongolsku (autonómna 

oblasť Čínskej ľudovej republiky). Medzi hlavné body rokovania COP13 bol zaradený 

strategický rámec Dohovoru na roky 2018-2030 a rozpracovanie problematiky neutrality 

degradácie krajiny v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja. Súčasťou zasadnutia bol aj segment 

na vysokej úrovni, ktorý sa venoval témam degradácie krajiny, skorého varovania v oblasti 

sucha a pieskových búrok, rodovej rovnosti a práve na pôdu, možnostiam súkromného sektora 

investovať, ako aj neutralite degradácie krajiny.  

 UNCCD má 195 zmluvných strán, vrátane SR.  

 Webová stránka: https://www.unccd.int/.   

Organizácia Spojených národov pre poľnohospodárstvo a výživu (FAO) 

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) je 

najväčšou  špecializovanou organizáciou v systéme OSN a jedinou odbornou organizáciou 

zameranou na potravinovú bezpečnosť a výživu. FAO funguje ako vedomostná základňa pre 

šírenie informácií a poznatkov. Podporuje krajiny pri rozvoji a implementácii normatívnych 

opatrení, budovaní kapacít, zhromažďuje, analyzuje a monitoruje vstupné dáta, uľahčuje 

politický dialóg, podporuje zdieľanie výsledkov expertíz a skúseností a poskytuje zázemie pre 

rokovanie národov sveta a prenos poznatkov do praxe. Hlavným cieľom je riešenie problémov 

potravinovej bezpečnosti, najmä však odstránenie hladu a podvýživy vo svete, zvýšenie a 

skvalitnenie poskytovania tovarov a služieb v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybárstva 

trvalo udržateľným spôsobom, zníženie chudoby na vidieku, vytvorenie inkluzívnejších a 

efektívnejších poľnohospodárskych a potravinových systémov, ako aj zvýšenie odolnosti 

https://www.unccd.int/


obyvateľstva voči hrozbám a krízam. Pri všetkých svojich aktivitách sleduje aj prierezové ciele: 

rodová rovnosť, riadenie, výživa a zmena klímy. V súčasnosti má 197 členov pozostávajúcich 

z členských štátov, jednej členskej organizácie - Európskej únie (EÚ) a dvoch pridružených 

členov (Faerské ostrovy, Tokelau).  

 V roku 2017 bola pozornosť naďalej venovaná Agende 2030 pre udržateľný rozvoj, 

v rámci ktorej FAO pomáha krajinám pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja (SDGs). 

rámci hodnotenia pokroku v dosahovaní Agendy 2030 sa 43 krajín zapojilo do dobrovoľného 

národného preskúmania získaných skúseností. Z toho štyri krajiny prezentovali tieto skúsenosti 

aj počas zasadnutia Výboru pre svetovú potravinovú bezpečnosť – Etiópia, Indonézia, 

Taliansko a Švédsko. 

 FAO organizovala podujatie k Svetovému dňu biodiverzity, ktorým zdôraznila 

význam začleňovania biodiverzity do poľnohospodárstva a propagovala udržateľné 

poľnohospodárstvo. Biodiverzita poskytuje priamy úžitok pre poľnohospodársku produkciu vo 

forme zdrojov a ekosystémových služieb, ale aj zvyšovaním výživovej hodnoty potravín a 

rôznorodosti. Navyše, biodiverzita poskytuje ďalšie pridané hodnoty, akými sú sekvestrácia 

uhlíka a tvorba poľnohospodárskej krajiny, ktoré sú cenným príspevkom k agroturizmu.  

 FAO každý rok produkuje správy založené na vedeckých podkladoch, ktoré 

poskytujú prehľad o problémoch v oblasti výživy, poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a 

prírodných zdrojov. Z hlavných správ boli v roku 2017 publikované: Stav potravinovej 

neistoty vo svete (SOFI) a Správa o stave výživy poľnohospodárstva (SOFA).  

 Z pohľadu spolupráce SR s FAO sa rok 2017 niesol predovšetkým v duchu 40. 

Konferencie FAO, ktorá sa konala 3.-8. júla 2017 v Ríme. Hlavnými udalosťami boli voľba 

nezávislého predsedu Rady FAO, schválenie Programu práce a rozpočtu na roky 2018-2019 

a voľba nových členov Rady FAO. Zameranie Konferencie FAO bolo na udržateľný rozvoj 

vidieka ako reakcia na konflikty, zmenu klímy a migráciu. V diskusii k hlavnej téme 

konferencie „Zmena klímy, poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť“ vystúpila ako 

vedúca delegácie SR ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. 

Konferencia zdôraznila, že zmena klímy významne ohrozuje poľnohospodárstvo a potravinovú 

bezpečnosť a jej vplyvy sú citeľné. Poľnohospodársky sektor má však potenciál prispôsobiť sa 

zmene klímy a prispieť k zmierňovaniu emisií. Na záver bol zdôraznený význam záväzkov 

Parížskej dohody a Agendy 2030 v oblasti poľnohospodárstva a výživy.  

SR prvýkrát kandidovala na post nezávislého predsedu Rady FAO (ICC). Ministerka 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR po konzultácii s ministrom zahraničných vecí a 

európskych záležitostí SR nominovala Marietu Okenkovú, vtedajšiu stálu predstaviteľku SR 

pri FAO a WFP. Kandidatúra SR bola prezentovaná vo všetkých regionálnych skupinách a s 

vybranými krajinami sa viedli bilaterálne rokovania. Na úrovni EÚ ani Európskej regionálnej 

skupiny nebolo možné dospieť k dohode na podpore jedného kandidáta. Slovenská kandidátka 

skončila v 1. kole volieb na druhom mieste po Khalidovi Mehboobovi z Pakistanu, ktorý 

nakoniec voľbu na daný post vyhral.  

 



 

Ďalšie významné aktivity spolupráce SR s FAO: 

 Výkonná rada (ExCom) Európskej komisie pre poľnohospodárstvo (ECA) 

Vtedajšia stála predstaviteľka SR pri FAO, Marieta Okenková, predsedala 40. 

zasadnutiu ECA, ktoré sa uskutočnilo 27.-28. septembra 2017. Od januára 2016, keď 

SR prevzala predsedníctvo Výkonného výboru ECA, bol dosiahnutý pokrok                v 

mnohých oblastiach a zvýšila sa atraktívnosť ECA. V aktívnej angažovanosti bude SR 

pokračovať, nakoľko Zora Weberová (od 1.1.2018 stála predstaviteľka SR pri FAO) 

bola zvolená za členku Výkonného výboru ECA na obdobie dvoch rokov (2017-

2019). 

 Panel expertov na vysokej úrovni pre Výbor pre svetovú potravinovú bezpečnosť 

(HLPE) 

MPRV SR v januári 2017 predložilo nomináciu dvoch slovenských expertov 

do Riadiaceho výboru HLPE. V júni 2017 FAO zverejnila zoznam úspešných 

kandidátov, ktorí budú tvoriť riadiaci výbor HLPE od 13. októbra 2017 do októbra 2019. 

Medzi vybranými uchádzačmi je aj slovenská kandidátka, prof. Mária Kadlečíková, 

zástupkyňa Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Členovia budú pôsobiť 

na základe svojej osobnej spôsobilosti, a nie ako predstavitelia vlád alebo organizácií. 

Kandidatúra SR do Riadiaceho výboru bola úspešná po prvýkrát od vytvorenia HLPE v 

roku 2009. HLPE je vedecké teleso slúžiace Výboru pre svetovú potravinovú 

bezpečnosť (CFS). HLPE produkuje nezávislé správy, analýzy a poradenstvo 

v krátkodobom časovom horizonte v urgentných otázkach. 

 

 Svetový deň potravín 

Odbor zahraničnej koordinácie MPRV SR v spolupráci s Agroinštitútom Nitra pripravil 

národné kolo výtvarnej súťaže a prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy 

a výskumu SR informoval základné a stredné školy o hlavnom poslaní FAO, dôvodoch 

migrácie vo svete, potrebe riešenia hladu a chudoby a jednoduchých spôsoboch, ako 

môže každý jednotlivec ovplyvniť situáciu vo svete. Do súťaže sa zapojilo 53 škôl 

z celého Slovenska. Práce boli vystavené v priestoroch Agroinštitútu Nitra a zverejnené 

na webovej stránke MPRV SR. Víťazné práce boli odmenené diplomom a cenami, ktoré 

venovalo MPRV SR, Agroinštitút Nitra, štátny podnik a IC Europe Direct Nitra.  

Druhou aktivitou bolo zverejnenie krátkeho kvízu na internetovej stránke MPRV SR 

o potravinovej bezpečnosti, v ktorom si verejnosť mohla otestovať svoje poznatky, 

prípadne sa dozvedieť zaujímavé fakty. 

 Agrofilm 

Pokračovala spolupráca NPPC/Výskumného ústavu živočíšnej výroby s FAO pri 

organizovaní medzinárodného filmového festivalu Agrofilm (získavanie filmov na 

festival prostredníctvom Regionálneho úradu FAO pre Európu a Strednú Áziu 

v Budapešti). Odborníčka FAO na komunikáciu a medzinárodné vzťahy Lea Plántek 



bola členkou medzinárodnej poroty 33. ročníka medzinárodného filmového festivalu 

Agrofilm. FAO udelilo cenu Osiris filmu „Vďaka ti za dážď“ z koprodukcie Veľkej 

Británie a Nórska. 

Európska komisia pre kontrolu slintačky a krívačky (EuFMD) spadá pod odbor 

poľnohospodárstva a ochrany spotrebiteľa FAO. Prvotnou úlohou bol boj so šírením slintačky 

a krívačky (SLAK) v Európe a koordinácia národných programov na kontrolu SLAK. Vďaka 

členstvu sme mohli priebežné získavať informácií o SLAK v členských krajinách EuFMD a vo 

svete, materiálnu a technickú pomoc v súvislosti s problematikou týkajúcou sa kontroly SLAK 

a informácie o zásobách SLAK antigénov a vakcín možnosťou ich okamžitého použitia. SR 

mala možnosť využitia vhodných zariadení na typizáciu vírusu SLAK a vhodných laboratórií 

na zabezpečenie rýchlej diagnostiky SLAK (Svetové referenčné laboratórium) a možnosť 

zúčastniť sa „Tréningových kurzov v reálnom čase“ pre veterinárnych inšpektorov členských 

štátov s cieľom zvýšiť ich odborné znalosti pri riešení ohnísk SLAK. Dôležitou bola aj aktívna 

účasť štátnych veterinárnych lekárov SR na vzdelávacích programoch, kurzoch, pracovných 

stretnutiach a vedeckých podujatiach organizovaných EuFMD a prístup k odborným 

a vedeckým publikáciám. Povinnosťou všetkých členských štátov je poskytovanie informácie 

o výskyte SLAK na svojom území. Na základe analýzy týchto informácii SR môže pružne 

reagovať a prijímať preventívne opatrenia vo vzťahu k aktuálnej epidemiologickej situácii 

vo všetkých členských krajinách a tým aj predchádzať prípadnému výskytu SLAK na našom 

území a nákladom spojeným s jej eradikáciou. SR participovala na aktualizácii strategických 

dokumentov v súčinnosti               s orgánmi EK.  

Webová stránka: www.fao.org.  

Svetový potravinový program (WFP) 

 WFP je najväčšou medzinárodnou humanitárnou  organizáciou na svete, ktorá bojuje 

proti hladu poskytovaním potravinovej pomoci v núdzových prípadoch, ako aj prácou 

s miestnymi komunitami pre zlepšenie výživy a budovanie odolnosti. V zmysle záväzku 

medzinárodného spoločenstva ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a zlepšiť 

výživu do roku 2030, WFP zameralo svoj Strategický plán na pomoc pri plnení SDG 2 (žiadny 

hlad) a SDG 17 (podpora partnerstiev pre dosiahnutie SDGs). WFP ročne pomáha viac ako 

80 miliónom ľudí v 80 krajinách sveta prevažne postihnutých konfliktom. V apríli 2017 bol 

menovaný nový výkonný riaditeľ WFP David Beasley (USA). 

V zmysle uznesenia vlády č. 286/1997 SR každoročne prispieva do WFP sumou       15 

000 USD z rozpočtu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V roku 2017 

bolo okrem pravidelného príspevku 15 000 USD do rozpočtu WFP zaplatených 200 000 EUR 

z prostriedkov Slovak Aid v rámci záväzkov SR vyplývajúcich zo Samitu lídrov            k 

svetovej utečeneckej kríze organizovaného prezidentom USA B. Obamom v septembri 2016. 

Prostriedky boli alokované na dve operácie WFP v prospech Sýrie, a to Krízová operácia pre 

Sýriu a Regionálna krízová operácia venovaná sýrskej populácii v Jordánsku, Libanone, Iraku 

a Turecku. V rokoch 2016 - 2017 sa SR zúčastňovala zasadnutí Výkonnej rady WFP z pozície 

pozorovateľa. 

 Webová stránka: www.wfp.org.   

http://www.fao.org/
http://www.wfp.org/


Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)  

OECD je medzivládnou ekonomickou organizáciou, ktorej členovia uznávajú hodnoty 

demokracie a princípy trhového hospodárstva. Úlohou OECD je pomôcť svojim členským 

štátom budovať silné hospodárstva, zvýšiť ich efektivitu, ako aj rozširovať liberalizáciu 

medzinárodného obchodu a prispievať k udržiavaniu stability. Je to predovšetkým fórum pre 

diskusiu a výmenu názorov o dobrých i zlých skúsenostiach. Problematike poľnohospodárstva 

sa OECD venuje od svojho vzniku. Členom OECD je SR od roku 2000. Členstvo SR v OECD 

koordinuje MZVaEZ SR. Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zabezpečuje vo 

vzťahu k členstvu SR v OECD úlohy a zastupovanie približne v 14 pravidelných formátoch 

pracovných orgánov OECD.  

Základným výstupom OECD pre sektor poľnohospodárstva je každoročný 

„Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD“, ktorý prináša informácie 

spätne za uplynulý rok. Publikácia 2017 hovorí o potrebe, by sa poľnohospodárske politiky 

posunuli od podpory cien k podpore udržateľného potravinového sektora odolného voči zmene 

klímy a trhovým šokom. Podľa publikácie poskytlo 52 hodnotených krajín (členské štáty 

OECD a 11 rozvíjajúcich sa ekonomík) ročne v priemere 442 miliárd eur na podporu 

poľnohospodárskych výrobcov v období rokov 2014-2016. Takmer 60% tejto podpory bolo 

poskytovanej na udržiavanie vyšších cien na domácich trhoch v porovnaní s cenami na 

medzinárodných trhoch. Podpora poľnohospodárstva z verejných zdrojov predstavovala 16% 

celkových hrubých príjmov poľnohospodárov, pre porovnanie pred 20 rokmi bola úroveň 

20%. Publikácia tak opätovne potvrdila kontinuálny trend poklesu podpôr 

v poľnohospodárstve. 

 

Základným porovnávacím meradlom sú medzinárodne uznávané ukazovatele podpory 

v poľnohospodárstve vyvinuté práve OECD – tzv. odhad podpory výrobcov (PSE), odhad 

podpory spotrebiteľov (CSE), odhad celkových podpôr (TSE). Od roku 2014 používa OECD 

novú metodiku na výpočet odhadu podpory všeobecných služieb v poľnohospodárstve (GSSE).  

Výsledkom úzkej spolupráce OECD a FAO bol aj v roku 2017 spoločný strednodobý 

„Poľnohospodársky výhľad OECD a FAO na roky 2017 - 2026“, ktorý každoročne prináša 

projekcie cien, trhov a produkcie hlavných agrárnych komodít (pre obilniny, olejniny, cukor, 

mäso, ryby, mliečne výrobky, biopalivá a bavlnu) v strednodobom horizonte. Podľa Výhľadu 

sa očakáva, že počas najbližších desiatich rokov budú poľnohospodárske trhy aj naďalej 

stagnovať, rast v Číne sa spomalí a politiky v oblasti biopalív budú mať menší dopad na trhy, 

než v minulosti. Budúci rast bude v poľnohospodárskej výrobe dosiahnutý najmä vďaka lepšej 

úrode a rast v produkcii mäsa a mliečnych výrobkov vďaka zvýšeným stavom hospodárskych 

zvierat a vyšším výnosom. Obchod s poľnohospodárskymi výrobkami bude rásť pomalšie, 

bude však menej citlivo reagovať na slabé hospodárske podmienky, než iné sektory. Špeciálna 

kapitola Výhľadu sa v roku 2017 venovala juhovýchodnej Ázii. 



„Hodnotenie reforiem poľnohospodárskej politiky EÚ“ je publikácia OECD, ktorá sa 

venuje SPP 2014-2020. Správa hodnotí SPP EÚ v jej novom inštitucionálnom kontexte po 

prijatí Lisabonskej zmluvy, ponúka popis hlavných nových charakteristík pre VFR  2014-

2020, hodnotí nástroje riadenia rizika, environmentálne opatrenia, nový adaptačný proces a 

následné implementačné kroky, ako aj nové monitorovacie a hodnotiace opatrenia 

strategických cieľov. Analýza hovorí o relatívne malom dopade strategických zmien v SPP 

2014- 2020 na produkciu, ceny, obchod, prosperitu a životné prostredie, ak sa pozeráme na 

Úniu ako na celok. Výsledky poukazujú na zhodné rozdelenie medzi odvetviami a členskými 

štátmi pri znížení obálky priamych platieb, väčšieho podielu podpory viazanej na produkciu 

a zbližovanie sadzieb platieb na hektár. Popísané sú predpoklady štyroch scenárov obmien 

SPP 2014-2020 (transfery medzi piliermi, platobné nároky pre jednotnú platbu na farmu, 

viazaná podpora, ponechanie neobrobenej pôdy, diverzifikácia plodín, podiel pastvín). Správa 

OECD sa ďalej venuje nástrojom riadenia rizika                                v poľnohospodárstve a 

environmentálnym opatreniam. Poskytuje stručný prehľad opatrení, ktoré ovplyvňujú 

vystavenie sa farmárov rizikám a chápanie nástrojov riadenia rizík farmármi. Predchádzanie 

a riadenie rizík je spolufinancované a organizované formou subvencovania poistných sadzieb 

a podporou spoločných fondov, z ktorých sa kompenzujú ekonomické straty z náhlych 

klimatických a environmentálnych udalostí, škôd na plodinách a hospodárskych zvieratách. 

Popísané sú aj environmentálne zložky SPP (agro-environmentálne a klimatické opatrenia, 

ekologické poľnohospodárstvo, Natura 2000), implementácia podmienok greeningu v 

členských krajinách, opatrenia Programu rozvoja vidieka, trendy a podiel podpory agro-

environmentálnych-klimatických platieb. Správa je oproti správe z predchádzajúceho 

hodnotenia z roku 2011 viac opisná a menej kritická. 
 

SR sa aj v roku 2017 aktívne zapájala do činnosti poľnohospodárskych kódov 

a schém OECD. Medzinárodný školiaci kurz v Mojmírovciach sa v roku 2017 nekonal. 

Hlavným cieľom poľnohospodárskych kódov (traktory) a schém (osivárska schéma, schéma 

pre lesný reprodukčný materiál a schéma pre ovocie a zeleninu) všeobecne je predovšetkým 

podpora medzinárodného obchodu. 

MPRV SR sa v roku 2017 stalo na základe vlastnej iniciatívy členom Národného 

kontaktného miesta pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti. Národné kontaktné 

miesto (NKM) je pracovným orgánom zriadeným pri Ministerstve hospodárstva SR, ktoré 

zabezpečuje koordináciu jeho činnosti.  Úlohou NKM je zaistenie účinnej implementácie 

a propagácie Smerníc OECD pre nadnárodné spoločnosti. Na druhom zasadnutí NKM, ktoré sa 

uskutočnilo 31. marca 2017, bolo schválené členstvo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR v NKM. Smernice OECD obsahujú súbor odporúčaní z oblasti spoločenskej 

zodpovednosti podnikov adresovaný vládami signatárskych krajín nadnárodným 

spoločnostiam aktívnym na medzinárodných trhoch. Smernice boli vytvorené členmi OECD 

v spolupráci so zástupcami zamestnávateľských a zamestnaneckých zväzov a mimovládnym 

sektorom v 70. rokoch, pričom sú pravidelne aktualizované. Ide o jediný multilaterálne 

dohodnutý a komplexný kódex zodpovedného správania podnikov, ktorého účelom je 

napomáhať posilňovať vzájomnú dôveru medzi nadnárodnými podnikmi a spoločnosťou 

a zvyšovať tým príspevok nadnárodných podnikov k udržateľnému rozvoju. Členské štáty 

http://www.mpsr.sk/download.php?fID=13006
http://mneguidelines.oecd.org/


OECD dlhodobo uznávajú, že zodpovedné správanie je kľúčovou súčasťou otvorenej 

medzinárodnej investičnej klímy. Cieľom Smerníc OECD je podporovať pozitívny príspevok 

nadnárodných spoločností k hospodárskemu, environmentálnemu a spoločenskému pokroku 

v globálnom meradle. Dodržiavanie odporúčaní Smerníc OECD je zo strany podnikov 

dobrovoľné a nie je právne vymáhateľné. Smernice OECD sa venujú týmto základným 

oblastiam: sprístupňovanie informácií, ľudské práva, zamestnanosť a pracovnoprávne vzťahy, 

životné prostredie, boj s korupciou, záujmy spotrebiteľov, veda a technológie, hospodárska 

súťaž a dane. 

V roku 2017 získala SR po druhýkrát kofinancovanie medzinárodnej konferencie 

z Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP). Konferencia na tému riadenia rizika 

v poľnohospodárstve sa uskutoční 17.-18. októbra 2018 v Bratislave a zorganizuje ju 

NPPC/VÚEPP.  

V priebehu roka 2017 pokračovala práca Expertnej skupiny pre spoluprácu rezortu 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s OECD. Expertná skupina, ktorá bola opätovne 

obnovená v roku 2015, dosiahla zlepšenie koordinácie agendy OECD v gestorstve rezortu 

a stala sa etablovaným expertným fórom pre výmenu informácií o dianí v OECD a zapájaní sa 

SR do aktivít OECD.   

Viac informácií na www.oecd.org/agriculture.   

Medzinárodná únia na ochranu nových odrôd rastlín (UPOV) 

Medzinárodná únia na ochranu nových odrôd rastlín (UPOV) zabezpečuje 

a koordinuje právnu ochranu nových odrôd rastlín na základe Dohovoru UPOV a jej cieľom je 

aj identifikácia a napĺňanie potrieb a priorít jednotlivých členských štátov na základe 

udržiavania diskusných fór. SR bola zastúpená v roku 2017 na zasadnutiach všetkých orgánov 

a výborov UPOV. V roku 2017 sa zástupcovia SR zúčastnili na zasadnutiach Technickej 

pracovnej skupiny pre poľné plodiny v Hannoveri, v Nemecku a na zasadnutí Technickej 

pracovnej skupiny pre zeleninové druhy v Roelofarendsveen v Holandsku. UPOV 

nenahraditeľnou mierou pomáha získavať nové kontakty a výmenu skúseností so zástupcami 

členských krajín UPOV a ďalších medzinárodných organizácií. Ide predovšetkým o nové 

poznatky o súčasnom vývoji v oblasti DUS testov, aplikácie nových techník a prístupov         k 

týmto skúškam a nové administratívne a právne pohľady na právnu ochranu rastlinných odrôd 

ako celku. SR bola vedúcim expertom pri príprave metodického pokynu pre vykonávanie 

skúšok DUS pre rakytník rešetliakový. Po záverečnom schválení navrhovaného dokumentu sa 

stal platným všeobecným odporúčaním pre všetky členské krajiny UPOV a bol akceptovaný aj 

Európskym úradom pre odrody rastlín CPVO. UPOV organizuje diaľkové študijné programy k 

základným princípom právnej ochrany nových odrôd rastlín z administratívneho, právneho 

i technického hľadiska určených pre vládnych a ďalších pracovníkov, ktorí rozhodujú v tejto 

oblasti, ako aj pre zástupcov privátneho sektora. Štyria slovenskí experti z ÚKSÚP v roku 2017 

úspešne absolvovali tieto študijné programy a zámerom je aj ďalšie zapájanie sa do štúdia. 

Rezervy existujú hlavne v technickej oblasti. Pravidelná účasť expertov je potrebná pre 

zabezpečenie kontinuity získavania poznatkov. Slovenskí experti aktívne zapojení do revízie 

http://www.oecd.org/agriculture


technických metodík UPOV u piatich druhov poľných plodín, svojimi návrhmi prispievajú k 

ich novelizáciám. 

Viac na www.upov.int.  

 

Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE)  

Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) je organizácia zodpovedná za 

zlepšovanie zdravia, dobrých životných podmienok a zdravotnej bezpečnosti zvierat na celom 

svete. Pozastavenie členstva SR v OIE by mohlo mať priamy vplyv na možné zhoršenie 

zdravotného stavu hospodárskych zvierat, prepuknutie niektorej z chorôb s rozsiahlymi 

hospodárskymi škodami a likvidáciou veľkého počtu zvierat, komplikácie pre podnikateľské 

subjekty pri obchodovaní so živými zvieratami a živočíšnymi produktmi s tretími krajinami 

a ostatnými členskými štátmi EÚ.  

SR mala vďaka členstvu v OIE aj v roku 2017 možnosť priebežne získavať informácie 

o zdravotnom stave zvierat členských krajín OIE, využívať metódy a postupy ochranných 

opatrení pri vzniku nákaz zvierat, využívať informácie o nákazách zvierat pre veterinárnu 

ochranu štátneho územia pri dovoze a využívať vedeckú a technickú pomoc. Prínosom je aj 

prístup do on-line databázy k systému nahlasovania výskytu nákaz zvierat a    k prehľadom 

zdravotnej situácie v súvislosti s nákazami zvierat v členských krajinách OIE a prístup 

k odborným a vedeckým publikáciám (Scientific and Technical Review). SR participovala na 

aktualizácii strategických dokumentov (Kódex zdravia vodných živočíchov, Kódex zdravia 

suchozemských zvierat, Manuál štandardov pre diagnostické testy a vakcíny) v súčinnosti 

s orgánmi EK.  

OIE poskytuje členom poradenskú činnosť a svojou publikačnou činnosťou prispieva 

k odbornému rastu širokého okruhu pracovníkov pôsobiacich vo veterinárnej oblasti. Aj v roku 

2017 sa delegácia SR zúčastnila na každoročnom Valnom zhromaždení OIE za účelom 

zúčastniť sa rokovaní plenárneho zasadnutia a jednotlivých pracovných skupín a taktiež 

participovať na rozhodovacom procese v ďalšom smerovaní OIE. Aktívne sme sa zúčastňovali 

zasadnutí národných kontaktných bodov (National Focal Points). Štátni veterinárni lekári 

participovali aj na praktických cvičeniach, kurzoch, pracovných stretnutiach a vedeckých 

podujatiach organizovaných OIE. 

Viac na www.oie.int. 

Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV)  

Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV) je medzivládna organizácia 

vedeckej a technickej povahy s uznávanými odborníkmi z členských krajín. Členstvo v OIV 

umožňuje prezentovať odborné výsledky dosiahnuté vedeckými pracovníkmi SR zo sektoru 

vinohradníctva a vinárstva v rámci jednotlivých komisií OIV alebo na medzinárodnom 

kongrese o viniči a víne. OIV poskytuje prístup k svetovým štatistickým informáciám, ktoré 

sa v podmienkach SR využívajú pri pestovaní viniča alebo pri určovaní rôznych ochorení viniča 

a ktoré sú nevyhnutné pre smerovanie trendov vo vinohradníctve a vinárstve v EÚ a vo svete. 

http://www.upov.int/
http://www.oie.int/


Zabezpečuje výmenu odborných informácií medzi vedeckými pracoviskami SR, kontrolnými 

orgánmi SR, OIV a ostatnými členskými krajinami o nových enologických postupoch, 

analytických metódach a poskytuje tiež odborné materiály pre rozvoj slovenského 

vinohradníctva a vinárstva. Význam členstva je v odbornom prínose, t.j. aktuálnych 

informáciách o dianí v oblasti tvorby legislatívy, ako aj možnosti podieľať sa na procese tvorby 

legislatívy a nadviazaní kontaktov s odborníkmi z iných krajín a potenciálne vo výmene 

vedomostí a skúseností. V hodnotenom období vedeckí pracovníci NPPC/VÚP, vedeckí 

pracovníci Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a pracovníci 

ÚKSÚP prezentovali vlastné vedecké výsledky vo forme posterov na 40. medzinárodnom 

kongrese o viniči a víne v Sofii (Bulharsko). OIV každoročne poskytuje záštitu medzinárodnej 

súťaži vín Muvina, ktorú organizuje Múzeum vín v Prešove. V roku 2017 získala slovenská 

publikácia Vinárstvo a someliérstvo od Štefana Ailera ocenenie OIV pre najlepšiu knihu vo 

svojej kategórii.  

Webová stránka: www.oiv.int. 

Európska a stredozemská organizácia ochrany rastlín (EPPO) 

Európska a stredozemná organizácia na ochranu rastlín (EPPO) je ako 

medzivládna organizácia zodpovedná za európsku spoluprácu v oblasti zdravia rastlín, 

za rozvoj medzinárodných stratégií proti zavlečeniu a šíreniu nebezpečných škodlivých 

organizmov a je zameraná na podporu bezpečných a efektívnych kontrolných a eradikačných 

metód.  

EPPO sa podieľala na celosvetovej diskusii o rastlinolekárskej starostlivosti. Aj v roku 

2017 do činnosti EPPO vstupovali za SR dve organizácie - Ústredný kontrolný a skúšobný 

ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) a Národné lesnícke centrum (NLC). Výsledky práce EPPO 

vo forme noriem sa bezprostredne dotýkajú jednak odbornej činnosti týchto dvoch uvedených 

organizácií, ale aj priamo spoločností, ktoré zabezpečujú konvenčnú poľnohospodársku 

a lesnícku výrobu, ktoré vyrábajú rastlinný rozmnožovací materiál (osivo, sadivo) a tiež 

spoločností, ktoré používajú prípravky na ochranu rastlín a ktoré vyvážajú a dovážajú rastliny 

a rastlinné produkty. EPPO pre svoje členské štáty ponúkala účasť na dlhodobých stážach, ktoré 

sa realizujú na pracovisku sekretariátu v Paríži, kde sa experti prakticky zapájajú do technickej 

tvorby metodík a zúčastňujú sa všetkých zasadnutí špecializovaných pracovných skupín, 

panelov a Rady. SR túto možnosť doposiaľ nevyužila z dôvodu stále pretrvávajúcej jazykovej 

bariéry a z dôvodu neexistujúcej zastupiteľnosti expertov pracujúcich vo fytosanitárnom 

sektore.  

 Webová stránka: www.eppo.int. 

Medzinárodná asociácia pre skúšanie osív (ISTA) 

Medzinárodná asociácia pre skúšanie osív (ISTA) pôsobí ako nezávislé 

medzinárodné združenie pre skúšanie osív v celosvetovom meradle. Semenárske laboratórium 

v oblasti rastlinnej výroby - SK01 bolo reakreditované zahraničnými audítormi a môže 

pokračovať vo svojej činnosti. Členstvo v ISTA umožňuje udržať úroveň laboratórneho 

skúšania osív v SR na vysokej úrovni. Laboratórium získava informácie o najnovších metódach 

http://www.oiv.int/
http://www.eppo.int/


skúšania osív, ktoré uplatňuje vo svojej laboratórnej praxi a garantuje udržanie kvality skúšania 

osiva v SR. Prostredníctvom organizovaných školení oboznamuje ďalšie osivárske laboratória 

v SR s novými pravidlami a zmenami v oblasti testovania osív a sadív. Pracovníci sú 

dostatočne kvalifikovaní a zúčastňujú sa projektov v rámci ISTA – pravidelná úspešná účasť 

na každoročne usporiadaných kruhových testoch, účasť nominovaného zástupcu ISTA 

laboratória za SR na kongresoch a workshopoch. Udržanie svetovej úrovne v oblasti 

semenárskej kontroly a rozvoj medzinárodného obchodu s osivom je možný len za predpokladu 

udržania podmienok členstva SR v ISTA, kde sú združené všetky vyspelé krajiny sveta. Účasť 

na zasadnutiach a workshopoch je limitovaná dostupnými finančnými prostriedkami. V roku 

2017 sme sa nezúčastnili na výročnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v Denveri, USA. 

Členstvo v Semenárskom laboratóriu v oblasti lesníctva - SK02 nám umožňuje získavať 

najnovšie poznatky a informácie z oblasti testovania kvality osív lesných drevín. Laboratórium 

má k dispozícii „Medzinárodné pravidlá pre testovanie osiva“, ktoré sú zo strany technickej 

komisie ISTA vyhodnocované a každoročne dopĺňané, čo umožňuje laboratóriu zlepšovať 

postupy a zavádzať nové metódy pre skúšanie kvality semien lesných drevín v SR. Osivo 

lesných drevín s vydanými medzinárodnými ISTA certifikátmi je možné výrazne lepšie 

zhodnotiť na trhu. Záujem o kvalitatívne charakteristiky osiva a certifikáty zo strany 

obchodníkov s lesným osivom narastá. Celkový počet uskutočnených rozborov v roku 2017 bol 

113 rozborov a laboratórium vystavilo 15 medzinárodných certifikátov. ISTA každoročne 

organizuje pre členov kongresy, konferencie a pracovné stretnutia, na ktorých je možné 

prezentovať najnovšie vedecké poznatky a praktické skúsenosti z oblasti testovania kvality 

osív. Po organizačných zmenách a presťahovaní akreditovaného skúšobného laboratória 

z Liptovského Hrádku do Zvolena bola v máji 2014 uskutočnená opätovná akreditácia 

Semenárskeho laboratória a v roku 2017 bolo laboratórium úspešne reakreditované. 

Webová stránka: www.seedtest.org.  

Medzinárodná organizácia pre ochranu biologickej diverzity (Bioversity 

International – BI)  

Bioversity International je organizácia zaoberajúca sa aktivitami ochrany genetických 

zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo. Európsky program genetických zdrojov rastlín (BI 

ECPGR) je regionálny program zameraný na genetické zdroje rastlín.  

Vďaka členstvu v BI ECPGR mala SR roku 2017 možnosť priamej účasti pri 

koordinácii racionálnej a efektívnej ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu 

a poľnohospodárstvo v ex situ a in situ podmienkach a metodológii pre ich poskytovania 

a využívania v rámci národných a regionálnych spoluprác v Európe v súlade zo záväzkami 

a prostriedkami Európskej komisie. SR zastúpená NPPC/VÚRV Piešťany bola aktívna 

v medzinárodných pracovných sieťach a pracovných skupinách, v ktorých sa uskutočňuje 

výmena informácií, koordinácia aktivít v Národných programoch ochrany genetických zdrojov 

rastlín krajín Európy a riešenie spoločných projektov. V súlade s členským príspevkom 

(Country quota) sme sa zúčastnili spoločných zasadnutí, práce v 13 pracovných skupinách 

a riešení projektov, ktoré BI ECPGR vypisuje v dvojročných intervaloch. BI ECPGR 

financovala projekty súvisiace s problematikou ochrany genetických zdrojov na NPPC/VÚRV. 

http://www.seedtest.org/


V rámci pravidelných stretnutí pracovných skupín (kurátori genetických zdrojov rastlín) 

a riadiaceho výboru (národný koordinátor GZR) vznikol priestor prezentovať dosiahnuté 

výsledky v SR (činnosť Génovej banky, výsledky riešenia úloh odbornej pomoci, rezortných 

a iných projektov a Národného programu ochrany genetických zdrojov rastlín) a Národnú 

správu o aktivitách výskumnej činnosti a dosiahnutého pokroku v ochrane genetických zdrojov 

rastlín v SR.  

Európsky program pre lesné genetické zdroje (BI EUFORGEN) je nástrojom plnenia 

medzinárodných záväzkov SR prijatých Konferenciami ministrov o ochrane lesov Forest 

Europe a záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o biologickej diverzite. Význam zapojenia sa do 

programu EUFORGEN v roku 2017 vyplýval aj z faktu, že SR od roku 2016 hostí sekretariát 

procesu FOREST EUROPE a v roku 2020 bude organizovať nasledujúcu konferenciu 

ministrov o ochrane lesa FOREST EUROPE v Bratislave. Členstvo v programe zaručilo účasť 

na analýze politických aspektov a prístup k najnovším informáciám o genetických zdrojoch, 

ich ochrane a využití v adaptácii lesov na klimatické zmeny v súlade s medzinárodnými 

dohovormi a požiadavkami právnych predpisov EÚ. V súčasnosti      (2016-2019) je NLC 

spoluriešiteľom projektu EÚ INTERREG CE-614 SUSTREE zameraného na využitie 

genetických zdrojov v adaptácii lesov na klimatickú zmenu.  

 

Úhrada členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií 

Od 1. januára 2007 zabezpečuje MPRV SR z pozície odborného vládneho gestora 

úhradu povinných členských príspevkov SR do medzinárodných vládnych organizácií. 

Pozitívnym aspektom členstva SR v medzinárodných organizáciách v gescii MPRV SR je 

skutočnosť, že SR môže participovať na ich práci, prezentovať a presadzovať svoje záujmy   v 

rámci agendy organizácií, čerpať z informačných databáz a know how pre svoje potreby, ako 

aj posilňovať imidž krajiny na pôde medzinárodného spoločenstva. Členstvo umožňuje SR, jej 

odborníkom a inštitúciám zapájať sa do riešenia naliehavých globálnych problémov. 

Plnohodnotné členstvo v medzinárodných organizáciách, vrátane hlasovacích práv, 

podmienené pravidelným uhrádzaním povinných členských príspevkov pomáha SR udržať si 

kredit spoľahlivého medzinárodného partnera, umožňuje podieľať sa na práci týchto 

medzinárodných organizácií a ťažiť z výsledkov jej expertíz. Bez prístupu k výstupom 

špecializovaných medzinárodných organizácií by bola práca národných expertov zásadne 

sťažená až znemožnená. 

Členské príspevky SR do medzinárodných organizácií na rok 2017 a doplatky 

príspevkov za rok 2016 boli realizované v rámci rozpočtu výdavkov kapitol 09708 (Príspevky 

do medzinárodných organizácií) a 0900105 (Zahraničná spolupráca rezortu), finančná 

klasifikácia 649003. Na základe úpravy limitu výdavkov a presunu finančných prostriedkov 

sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV SR bolo možné prostredníctvom 

navýšenia programu 0900105 (Zahraničná spolupráca rezortu, finančná klasifikácia 649003) 

v závere roka 2016 uhradiť všetky požadované povinné členské príspevky do MO, ktoré boli 

v gescii rezortu na rok 2017 v celkovej sume 1.175.830,61 EUR.  

EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI  



Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ 

 Do 31. januára 2017 dobiehali úlohy spojené s predsedníctvom SR v Rade EÚ. 

K tomuto dátumu bola na MPRV SR zrušená organizačná jednotka odboru zahraničnej 

koordinácie, oddelenie pre SK PRES.  

Maltské predsedníctvo 

 Slovenská republika zabezpečovala na základe dohody počas 1. polroka 2017 

predsedníctvo v Rade EÚ v zastúpení Malty v oblasti lesného hospodárstva, vo 

fytosanitárnych a veterinárnych témach. Vo všetkých týchto oblastiach slovenskí experti 

zastupovali maltské predsedníctvo.  

Brexit  

Po tom, čo 23. júna 2016 vyjadrili britskí občania v referende svoju vôľu vystúpiť z EÚ, 

sa  začala agenda brexitu postupne dostávať do expertnej agendy rezortu. MPRV SR sa v roku 

2017 pravidelne zúčastňovalo na medzirezortných diskusiách na úrovni štátnych tajomníkov 

a generálnych riaditeľov alebo riaditeľov odborov zodpovedných za zahraničnú spoluprácu 

s cieľom koordinovať postupy a národné pozície SR súvisiace s vystúpením Spojeného 

kráľovstva z EÚ. V roku 2017 sa rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aktívne zapájal 

aj do práce medzirezortnej koordinačnej skupiny pre presun sídla Európskej liekovej agentúry 

(EMA) z Londýna do Bratislavy. V tajnom hlasovaní SR nakoniec nebola úspešná.  

 

DVOJSTRANNÁ SPOLUPRÁCA 

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná prijala             13. 

februára 2017 chargé d´affaires a vedúceho diplomatického zastúpenia Azerbajdžanskej 

republiky pre SR so sídlom v Bratislave Jafara Huseynzade za účelom prerokovania možností 

budúcej spolupráce v oblasti poľnohospodárstva. Obaja predstavitelia skonštatovali veľký 

potenciál na rozvoj spolupráce medzi našimi krajinami. Slovensko môže Azerbajdžanu 

ponúknuť high-tech technológie uplatňované na našich farmách, know-how vo viacerých 

oblastiach: veterinárnej, karanténe a ochrane rastlín, rastlinnej výrobe, šľachtení, genetike 

hospodárskych zvierat, plemenárskej práce, HACCP. Bolo dohodnuté, že finančnú stránku 

spolupráce si berie azerbajdžanská strana na seba. Právny rámec pre túto spoluprácu vytvorí 

Memorandum porozumenia o spolupráci medzi ministerstvami, na dopracovaní ktorého sa obe 

strany dohodli. 

Štátny tajomník MPRV SR Anton Stredák prijal 22. marca 2017 veľvyslanca 

Bieloruskej republiky v SR Igora Leščeňu, ktorého sprevádzal radca Veľvyslanectva 

Bieloruskej republiky v SR Sergej Balaščenko. Bieloruská strana informovala  o príprave 

národnej expozície Bieloruskej republiky na 6. medzinárodnom poľnohospodárskom veľtrhu 

AGROSALÓN v Nitre v dňoch 28.3.–1.4.2017, na prehliadku ktorej pozvala štátneho 

tajomníka. Obe strany prerokovali aj aktuálny stav a perspektívy ďalšej spolupráce  pred 

oficiálnou návštevou predsedu vlády Bieloruskej republiky Andreja Kobjakova na Slovensku 

v dňoch 27.–28.4.2017. Perspektívnymi oblasťami spolupráce s Bieloruskom sú: živočíšna 



výroba – chov hovädzieho dobytka, šľachtenie, genetika, veterinárna oblasť – prevencia a boj 

s infekciami zvierat a drevospracujúci priemysel. Veľvyslanec prisľúbil, že uvedené oblasti 

budú zahrnuté do tém na rokovanie premiérov. Veľvyslanec avizoval konanie 13. zasadnutia 

Zmiešanej slovensko-bieloruskej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú 

spoluprácu v októbri t.r. v Bratislave, v rámci ktorej mala zasadať aj pracovná skupina pre 

spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva. Počas 13. zasadnutia slovensko-bieloruskej zmiešanej 

komisie, ktoré sa konalo 19.–20.10.2017 v Bratislave, však pracovná skupina pre spoluprácu 

v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva nezasadala vzhľadom na neprítomnosť zástupcov 

bieloruského agrorezortu. Aj napriek tomu bola však táto oblasť zahrnutá do protokolu zo 

zasadnutia. 

Pri príležitosti ukončenia svojej diplomatickej misie prijala ministerka 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 27. januára 2017 v priestoroch 

ministerstva mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Brazílskej federatívnej republiky    v 

SR Susan Kleebankovú. Išlo o zdvorilostné rozlúčkové prijatie. Následne sa 29. marca 2017 

ministerka Gabriela Matečná stretla s novým brazílskym veľvyslancom Luísom Balduinom, 

aby s ním prediskutovala príčiny škandálu s brazílskym mäsom a riziká pre slovenského 

spotrebiteľa. Hovorili aj o výsledkoch testov na Slovensku, ktoré potvrdili 17 nevyhovujúcich 

produktov. Na Slovensko sa z Brazílie v roku 2016 doviezlo 9 500 ton hydinového mäsa, najmä 

kuracieho a morčacieho a 250 ton hovädzieho mäsa. 

Delegácia MPRV SR vedená generálnym riaditeľom sekcie poľnohospodárstva 

Štefanom Rybom sa 23.-24. augusta 2017 zúčastnila slávnostného otvorenia 44. ročníka 

medzinárodného agrosalónu Země živitelka v Českej republike, ktorého motto pre rok 2017 

bolo „Cesta poľnohospodárstvom“. Piate spoločné rokovanie vlád SR a ČR zasadlo              4. 

septembra 2017 v Lednici na Morave. Počas separátneho bilaterálneho rokovania na úrovni 

rezortov štátny tajomník MPRV SR Anton Stredák a minister zemědelství Českej republiky 

Marian Jurečka prerokovali nasledovné témy: poľnohospodárske výstavy; africký mor 

ošípaných; nekalé obchodné praktiky; dvojaká kvalita potravín a systémové opatrenia 

v poľnohospodárstve. V dňoch 8. - 9. novembra 2017 sa v Prahe štátny tajomník Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai zúčastnil na konferencii na vysokej 

úrovni na tému afrického moru ošípaných. Výsledkom konferencie bolo prijatie záverov 

ministerskej konferencie k africkému moru ošípaných. 

V roku 2017 sa bilaterálna spolupráca s Čínskou ľudovou republikou aktívne rozvíjala. 

V súvislosti s pripravovanou oficiálnou pracovnou cestou delegácie MPRV SR do Pekingu 

za účelom rokovaní s Generálnou administratívou pre kontrolu kvality, inšpekciu a karanténu 

(AQSIQ) a Ministerstvom poľnohospodárstva ČĽR ministerka pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR Gabriela Matečná prijala na MPRV SR 10. októbra 2017 veľvyslanca ČĽR Lin 

Lina, ktorý zdôraznil, že je v jeho záujme, aby sa spolupráca v agrárnom sektore rozvíjala. 

Podpredsedníčka vlády (PPV) a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela 

Matečná spolu s delegáciou MPRV SR a v súčinnosti so ZÚ Peking uskutočnila     8.-11. 

novembra 2017 pracovnú návštevu Čínskej ľudovej republiky. Počas návštevy bola Gabriela 

Matečná prijatá ministrom AQSIQ-u Zhi Shupingom. Obaja partneri sa zhodli na vynikajúcich 

bilaterálnych vzťahoch so zvyšujúcou sa intenzitou potvrdzujúcou záujem oboch krajín 



spolupracovať na doriešení exportu slovenských poľnohospodárskych produktov do Číny. 

Uskutočnilo sa aj rokovanie s viceministrom poľnohospodárstva Zhang Taolinom         o 

prehĺbení dvojstranných vzťahov s dôrazom na spoluprácu v oblasti vedy a výskumu 

prostredníctvom projektov v rôznych oblastiach (napr. rastlinná výroba, živočíšna výroba, 

potravinárstvo, agroekológia, pôdoznalectvo, horské poľnohospodárstvo a trávne porasty). 

Ministerka Gabriela Matečná predstavila čínskemu partnerovi možnosti štúdia v anglickom 

jazyku na slovenských vysokých školách - SPU v Nitre a UVLF v Košiciach. Čínsky 

viceminister ocenil ponuku slovenskej strany a predstavil program rozvoja poľnohospodárstva 

v Číne s dôrazom na udržateľný rozvoj. Súčasťou programu počas návštevy v Číne bola aj 

návšteva Farmy čínsko-československého priateľstva v Zhongjie 10. novembra 2017, kde sa 

konalo stretnutie s predstaviteľmi mesta, poľnohospodárskej univerzity a samotnej farmy. Na 

záver svojho programu delegácia navštívila Slovensko-čínske podnikateľské centrum, ako aj 

miestnu mliekareň, zariadenie na chov dobytka, prevádzky na pestovanie zeleniny a chov 

kreviet. Štátny tajomník MPRV SR Gabriel Csicsai prijal 16. novembra 2017 na pôde 

ministerstva delegáciu Qi Tongshenga, predsedu výboru Čínskeho politického poradného 

zhromaždenia autonómnej oblasti Ningxia. Diskusia sa sústredila na oblasť pestovania hrozna 

a vinárstvo, obchod s poľnohospodárskymi a potravinárskymi produktmi, oblasť plemenitby 

zvierat, živočíšnu výrobu a oboznámenie sa s poľnohospodárskym rozvojom SR. 

 Spolupráca s Čínou v roku 2017 pokračovala aj vo formáte Číny a 16 krajín strednej a 

východnej Európy. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v ČĽR a Mongolsku Dušan 

Bella zastupoval SR 8. júna 2017 na 2. dialógu o kontrole kvality, inšpekcii a karanténe medzi 

Čínou a krajinami strednej a východnej Európy v Ningbo. Počas konferencie vystúpil 

viceminister Li Yuanping z Generálnej administratívy pre kontrolu kvality, inšpekciu 

a karanténu ČĽR (AQSIQ), ktorý zdôraznil záujem prispievať k podpore a uľahčovaniu 

obchodu. Jedným z najhodnotnejších vystúpení v rámci 2. dialógu bola prezentácia generálneho 

riaditeľa pre dovoz a vývoz potravín AQSIQ Bi Kexina, ktorý predstavil jednotlivé kroky 

procesu exportu a importu potravín. Zdôraznil, že cieľom AQSIQ-u je zlepšiť celý proces 

kontroly z poľa až na stôl a to vyžadujú aj od svojich partnerov. Počas zasadnutia bola 

jednomyseľne prijatá spoločná deklarácia. Čína má obrovský potenciál pre dovozy kvalitných 

potravín, ale podmienkou je bezpečnosť potravín a vzájomné uznávanie noriem. V rámci 

spolupráce Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy sa                       24.-26. augusta 2017 

v Slovinsku uskutočnilo 12. poľnohospodársko-obchodné fórum medzi Čínou a krajinami SVE 

za účasti štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela 

Csicsaia. Z politického hľadiska najdôležitejšou časťou podujatia bola ministerská konferencia 

v Brde pri Kranji, na ktorej predstavitelia zúčastnených krajín diskutovali o význame 

potravinových reťazcov na lokálnej a globálnej úrovni. Štátny tajomník Gabriel Csicsai vo 

svojom vystúpení ocenil aktivity Číny smerujúce k uľahčeniu vzájomného obchodu a 

prezentoval záujem SR o rozvoj a posilnenie obchodných vzťahov. Poukázal na čoraz väčšiu 

úlohu globálnych hodnotových reťazcov v medzinárodnom obchode, zároveň však zdôraznil 

nezastupiteľné postavenie miestnych potravinových reťazcov v rámci trvalo udržateľného 

rozvoja poľnohospodárskej výroby a zabezpečenia regionálnej zamestnanosti. Na záver 

ministerskej konferencie bola prijatá spoločná deklarácia medzi Čínou a krajinami SVE, ktorá 

predstavuje nový impulz pre spoluprácu. Strany sa zhodli, že medzinárodný obchod s 



poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami zohráva kľúčovú úlohu v znižovaní 

chudoby, zlepšení potravinovej bezpečnosti a zabezpečení trvalo udržateľného využívania 

prírodných zdrojov. Konferencii predchádzalo rokovanie Poradného výboru Asociácie pre 

podporu spolupráce v poľnohospodárstve medzi Čínou a SVE. Súčasťou programu bolo aj 

slávnostné otvorenie 55. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho 

veľtrhu AGRA v slovinskom meste Gornja Radgona. Slovenská republika mala na veľtrhu svoj 

vlastný stánok s prezentáciou slovenského včelárstva a kvalitných včelích produktov. Výstavný 

priestor zastrešil Slovenský zväz včelárov. Na okraj Agra 2017 sa zároveň uskutočnila Business 

konferencia so zameraním na posilnenie spolupráce medzi krajinami SVE a Číny v oblasti 

poľnohospodárstva a potravinárstva.  

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná privítala                      16. 

mája 2017 na pôde MPRV SR mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky 

v SR Christopha Léonziho pri príležitosti zdvorilostnej návštevy. Počas prijatia spolu prediskutovali 

predovšetkým budúcnosť SPP EÚ. Veľvyslanec otvoril aj problematiku dvojakej kvality potravín v EÚ 

a prisľúbil spoluprácu pri propagácii produktov pre export a vzájomnej účasti na veľtrhoch. 

V nadväznosti na závery návštevy ministerky Gabriely Matečnej vo Francúzsku vo februári 2017 prijala 

ministerka 24. mája 2017 marketingovú riaditeľku francúzskej syrárenskej spoločnosti Bel Magali 

Sartrovú. Na pozvanie veľvyslanca Francúzskej republiky v SR Christopha Léonziho sa 29. 

septembra 2017 uskutočnil pracovný obed ministerky Gabriely Matečnej na rezidencii 

veľvyslanca v Bratislave. Počas obeda boli prediskutované aktuálne témy, predovšetkým 

dvojaká kvalita potravín a s tým súvisiace aktivity Slovenska na úrovni EÚ. Veľvyslanec sa 

veľmi živo zaujímal aj o bratislavský Samit spotrebiteľov (13. októbra 2017) a pozval ministerku 

na návštevu francúzskeho národného inštitútu pre kvalitu potravín a Rady spotrebiteľov. Na 

obede boli prítomní aj zástupcovia francúzskych nadnárodných spoločností (Bel Slovensko, 

Danone SR a ČR), ako aj Jarmila Halgašová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska. 

Francúzsko-slovenskú obchodnú komoru reprezentovala jej predsedníčka Martina Maláková Le 

Gall. Boli prediskutované ďalšie možnosti bilaterálnej spolupráce Slovenska a Francúzska v 

agrosektore, priority novej vlády Francúzska pod vedením prezidenta Emmanuella Macrona pre 

sektor poľnohospodárstva a potravinárstva, možnosti spolupráce v oblasti lesníctva a 

drevospracujúceho priemyslu, ako aj možná účasť SR na Medzinárodnom potravinárskom 

veľtrhu (SIAL) v Paríži na jeseň 2018. 

 

 
 

MPRV SR prezentovalo 30. novembra 2017 vo francúzskom Bordeaux špičkové 

slovenské vína, vinárstvo a vinohradníctvo Slovenska. Súčasťou návštevy podpredsedníčky 

vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bol aj podpis zmluvy s Múzeom 

svetových vín a odovzdanie kontingentu pozostávajúceho z 336 fliaš špičkového slovenského 

vína. Kontingent svojím zložením svedčil o rôznorodosti a kvalite vinárskej produkcie 

Slovenska. Jeho súčasťou boli biele a červené tiché vína, šumivé vína, ako aj slávne tokajské 



vína. Okrem vín z tradičných odrôd pestovaných na území dnešného Slovenska od čias 

stredoveku, tvorili kontingent aj vína z novo vyšľachtených odrôd, ktoré svojou originalitou 

upútavajú pozornosť odborníkov. Súčasťou slovenskej vinárskej delegácie bola aj významná 

osobnosť slovenskej vedy a výskumu, šľachtiteľka viniča, Dorota Pospíšilová, ktorá je autorkou 

viacerých originálnych odrôd. Na prezentácii slovenského vinárstva a vinohradníctva sa 

zúčastnili francúzski vinári aj odborná verejnosť. Prítomný bol aj generálny riaditeľ 

Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV) Jean-Marie Aurand. Súčasťou prezentácie 

bola aj Malokarpatská vínna cesta ako unikátny produkt vinárskeho cestovného ruchu. 

Vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná sa na pracovnom obede 

stretla s predsedom regiónu Nového Akvitánska Alainom Roussetom. Témou rozhovorom boli 

možnosti spolupráce v oblastiach vinohradníctva a vinárstva, ekologického 

poľnohospodárstva, potravinárstva, ale aj lesníctva. Pri príležitosti Medzinárodného 

poľnohospodárskeho salónu (SIA) si ministerka Gabriela Matečná mohla vo februári 2017 

prevziať od svojho rezortného kolegu ministra poľnohospodárstva Francúzska Stéphana Le 

Folla vysoké štátne vyznamenanie Rad za zásluhy v poľnohospodárstve najvyššej triedy.  

 Štátny tajomník MPRV SR Anton Stredák prijal  8. marca 2017 holandského 

poľnohospodárskeho radcu so sídlom vo Varšave Martijna Homana. Témou rokovania bola 

budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, využitie financií a platieb v I. a II. pilieri 

po roku 2020, ako aj postoj oboch strán k tejto otázke. Radca A. Homan iniciatívne navrhol 

slovenskej strane 2-dňovú exkurziu našich farmárov do Holandska, aby sa oboznámili 

s fungovaním a efektívnosťou mliečneho sektoru v tejto krajine. Slovenská strana s vďakou 

prijala túto ponuku, pretože Holandsko považujeme za svetovú špičku v produkcii mlieka. 

Ocenili by sme v našej ďalšej spolupráci možnosť spoločného postupu nielen pri mlieku, ale aj 

v rámci celej SPP.     

V Opatiji sa 22. novembra pod záštitou ministra poľnohospodárstva Chorvátskej 

republiky Tomislava Tolušiča uskutočnila ministerská konferencia v rámci Kongresu pre 

bezpečnosť a kvalitu potravín, ktorý organizoval Vzdelávací inštitút pre verejné zdravie. 

Cieľom bolo zistiť či existujúci právny rámec dostatočne a správne reaguje na meniace sa 

preferencie spotrebiteľov a očakávania výrobcov, ako aj prerokovať aktuálnu situáciu 

a navrhnúť budúce opatrenia na zlepšenie krízovej komunikácie na úrovni EÚ a medzi EÚ a 

tretími krajinami v súvislosti s potravinovými krízami. Slovenskú republiku na základe 

poverenia ministerkou zastupoval Juraj Priputen, veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe. 

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná prijala              3. 

apríla 2017 veľvyslanca Kazašskej republiky so sídlom v Prahe Seržana Abdykarimova, 

ktorého sprevádzal vedúci Kancelárie Veľvyslanectva Kazašskej republiky v Bratislave radca 

Sayan Kulžanov. Účelom zdvorilostnej návštevy bolo prerokovanie účasti oficiálnej delegácie 

MPRV SR vedenej ministerkou Gabrielou Matečnou na Medzinárodnej výstave EXPO Astana 

2017 počas Národného dňa SR 18. júla 2017. Veľvyslanec navrhol ministerke bilaterálne 

rokovanie s kazašským partnerom – ministrom poľnohospodárstva А. Myrzachmetovom počas 

jej návštevy výstavy EXPO v Astane. Okrem posúdenia možností spolupráce navrhol na tomto 

stretnutí prerokovať aj návrh dohody o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva, ktorú 

pripravuje MP KZ. Možnými oblasťami vzájomnej spolupráce sú: spracovanie 



poľnohospodárskych produktov, dodávky technológií pre spracovateľský priemysel, nové 

technológie pri inseminácii a zaškolenie odborníkov na prácu s nimi. Obchod so živými 

zvieratami brzdia problémy s uznávaním veterinárnych certifikátov kazašskou stranou. Na 

základe zaslania predmetných podkladov ŠVPS SR veľvyslanec prisľúbil pomoc pri riešení 

tohto problému. Oficiálna delegácia SR sa 8.-10. júna 2017 zúčastnila na otvorení slovenského 

pavilónu v rámci otvorenia svetovej výstavy EXPO 2017 Astana v Kazachstane. Delegácia 

MPRV SR bola vedená štátnym tajomníkom MPRV SR Antonom Stredákom. Hlavnú tému 

a charakter expozície SR na výstave vystihovalo heslo „Slovensko - krajina dobrých nápadov, 

skvelé myšlienky pre energiu budúcnosti - Fenomén studenej fúzie - nádeje energie 

budúcnosti". Slovensko bolo prezentované ako krajina, ktorá môže ťažiť nielen           z tradícií, 

ale aj z inovatívnych myšlienok, vynálezov a produktov, ktoré sa dokážu presadiť    v 

modernom svete. Počas medzinárodnej výstavy EXPO 2017 Astana sa 19.-23. júna 2017 

uskutočnila podnikateľská misia pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavnými organizátormi 

podnikateľskej misie boli agentúra SARIO a Ministerstvo hospodárstva SR s významným 

zapojením generálnej komisárky expozície SR na výstave EXPO ASTANA Patrície Žáčikovej. 

Hlavným cieľom podnikateľskej misie bola prezentácia slovenských firiem a subjektov 

kazašským partnerom, ako aj nadviazanie nových kontaktov a využite slovenského potenciálu. 

Podnikateľské fórum MPRV SR sa uskutočnilo 20. júna 2017. Účasť zo strany slovenských 

podnikateľov potvrdila záujem o spoluprácu s kazašskými partnermi a umožnila rozšíriť 

obchodno-ekonomické kontakty, ponúkla priestor pre nové podnikateľské príležitosti a 

potenciálne nadviazanie nových obchodných vzťahov a zároveň poskytla obidvom stranám 

ďalšie možnosti vzájomnej spolupráce. Počas Národného dňa SR na medzinárodnej výstave 

EXPO 2017 Astana sa SR predstavila pod heslom „Energia – Good Idea Slovakia“. 

Prezentovali sme sa ako krajina nápadov v oblasti energie budúcnosti, miesto s priaznivým 

prostredím na podnikanie a bohatou históriou, množstvom kultúrnych tradícií a prírodných 

krás. Súčasťou oficiálneho programu boli bilaterálne stretnutia a obchodné fórum za účasti 

slovenských i kazašských podnikateľov. Uskutočnilo sa bilaterálne rokovanie štátnej 

tajomníčky Ministerstva financií SR Dany Meager, generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva 

a obchodu MPRV SR Milana Lapšanského, generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva 

MPRV SR Štefana Rybu, generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraja 

Kožucha a generálneho riaditeľa spoločnosti Lesy SR Mariana Staníka s viceministrom 

Ministerstva poľnohospodárstva Kazachstanu N. E. Nuralyevičom a K. B. Jegežanovom. 

Hlavnými témami rokovania boli rozvoj spolupráce v oblasti exportu potravinárskych 

výrobkov do Kazachstanu a pokračovanie v diskusii o nadviazaní spolupráce v oblasti osiva, 

sadeníc, stromčekov a ďalších služieb spojených so zalesňovaním. Štátna tajomníčka MF SR 

Dana Meager a generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu     MPRV SR Milan 

Lapšanský rokovali aj s predsedom Obchodnej komory Kazachstanu A. Yerenovom. Témou 

bilaterálneho rokovania bol najmä rozvoj spolupráce v oblasti exportu potravinárskych 

výrobkov do Kazašskej republiky.  

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná na pôde MPRV SR 

12. apríla 2017 mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubánskej republiky Yamilu Pita 

Monesovú. Spoločne prediskutovali možnosti spolupráce oboch krajín v oblastiach 



poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Veľvyslankyňa informovala o možnostiach 

investícií do poľnohospodárstva na Kube a tiež o medzinárodnom veľtrhu FIHAV, ktorý sa 

bude konať v Havane na prelome októbra a novembra. Stretnutie potvrdilo dobré bilaterálne 

vzťahy medzi SR a Kubou 

Delegácia MPRV SR (štátny tajomník Gabriel Csicsai, vedúci služobného úradu 

Jaroslav Regec, generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Peter Kicko 

a zástupcovia sekcie) sa 9. februára 2017 zúčastnila otvorenia a sprievodných podujatí 24. 

ročníka Medzinárodnej výstavy zbraní, rybolovu a poľovníctva FeHoVa v Budapešti.      V roku 

2021 sa bude v Maďarsku konať Svetová poľovnícka výstava. Za účelom spoznania 

poľnovníctva, poľovníckych tradícií a odborných skúseností susedných krajín sa Maďari 

rozhodli každý rok pozvať jednu zo susedných krajín ako čestného hosťa výstavy FeHoVa. 

V roku 2017 bola po prvýkrát čestným hosťom Slovenská republika. Štátny tajomník    MPRV 

SR Gabriel Csicsai sa 21. februára 2017 zúčastnil v rámci iniciatívy BIOEAST workshopu pre 

krajiny V4+3 (Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko). Cieľom workshopu bolo prehĺbiť spoluprácu 

v oblasti poľnohospodárskeho výskumu v biohospodárstve. V rámci plenárneho zasadnutia 

pred workshopom vystúpil štátny tajomník s príspevkom k situácii      v bioekonomike na 

Slovensku, a to aj vo vzťahu k prioritám, ktoré sme presadzovali               v bioekonomike počas 

uplynulého SK PRES. Zároveň zdôraznil význam iniciatívy BIOEAST, ako aj odborných 

stretnutí, ktoré považuje za dôležitý krok pre formovanie a definovanie makroekonomických 

záujmov krajín regiónu strednej a východnej Európy. Na základe pozvania ministra 

pôdohospodárstva Maďarska Sándora Fazekasa sa 7.-8. júla 2017 ministerka pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Gabriela Matečná v Hortobágyi na neformálnom bilaterálnom stretnutí, 

ktorého cieľom bolo prehĺbenie dobrých bilaterálnych vzťahov. Počas neformálneho stretnutia 

minsiterka navštívila Národný park Ménes a tiež sa zúčastnila slávnostného otvorenia 

jazdeckých pretekov. Štátny tajomník MPRV SR Gabriel Csicsai sa 7. júna 2017 stretol vo 

Veľkých Raškovciach s podštátnym tajomníkom Ministerstva poľnohospodárstva Maďarska, 

aby spoločne so zástupcami Zväzov chovateľov hovädzieho dobytka zo Slovenska i Maďarska 

prerokovali rozvoj chovu Maďarského stepného dobytka na Slovensku. Vyvrcholením 

stretnutia bolo podpísanie Memoranda o spolupráci vedúcimi združení chovateľov hovädzieho 

dobytka zo Slovenska a Maďarska pod záštitou štátnych tajomníkov maďarského a slovenského 

rezortného ministerstva. Memorandum položilo základy pre rozvoj šľachtenia a plemenitby 

maďarského stepného dobytka v Slovenskej republike.  

Na 9. konferencii ministrov poľnohospodárstva a na Globálnom fóre pre výživu 

a poľnohospodárstvo, ktoré sa konali pri príležitosti 82. ročníka veľtrhu Medzinárodný zelený 

týždeň (Grüne Woche) 19.-21. januára 2017 v nemeckom Berlíne, SR zastupovala delegácia 

vedená ministerkou Gabrielou Matečnou. Hlavnými témami diskusií ministrov 

poľnohospodárstva boli budúcnosť sektora, klimatické zmeny a udržateľné využívanie 

vodných zdrojov.  Ministri v závere rokovania prijali ministerské vyhlásenie, ktoré, o.i., 

vyzdvihuje veľký potenciál poľnohospodárskeho sektoru, ako najväčšieho spotrebiteľa vody, 

prispieť k udržateľnému riadeniu vodných zdrojov formou zníženia svojho vplyvu na kvalitu 

a dostupnosť vodných zdrojov. Ministri v komuniké apelovali na implementáciu Agendy 2030, 

Parížskej klimatickej dohody a ďalších kľúčových výstupov z iniciatív na úrovni OSN a FAO.  



Ministerka Gabriela Matečná prijala 9. júna 2017 veľvyslanca Nemeckej spolkovej 

republiky v SR Joachima Bleickera. Spoločne prediskutovali aktuálne témy, medzi ktoré patrili 

export surovín a výrobkov na nemecký trh, veľtrh „Zelený týždeň“, vývoz dreva, dvojakú 

kvalitu potravín a vzťahy s obchodnými reťazcami Kaufland a Lidl.   

V nadväznosti na stretnutie ministerky Gabriely Matečnej s veľvyslancom Nemeckej 

spolkovej republiky Joachimom Bleickerom sa pôde ministerstva 15. júna 2017 uskutočnila 

pracovná návšteva saského ministra životného prostredia a poľnohospodárstva Thomasa 

Schmidta v sprievode veľvyslanca Joachima Bleickera. Počas stretnutia sa venovali dvom 

ťažiskovým témam. Prvou bol rozvoj vidieka a možnosti spolupráce medzi oboma krajinami v 

tejto oblasti a druhou témou bol druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky členských 

štátov EÚ. Ministerka upriamila pozornosť na projekt týkajúci sa otvorenia regionálnych 

stánkov v priestoroch veľkých obchodných reťazcov. Stretnutie sa venovalo aj oblasti regulácie 

zákonom chránených vlkov, ktoré v Sasku spôsobujú problémy chovateľom oviec a dobytka. 

Zástupcovia slovenskej strany predstavili spôsob, ktorý funguje na území SR. Slovensku sa 

stále darí udržiavať vlkov na území lesov.  

Ministerka Gabriela Matečná sa na ministerskej konferencii, ktorá sa uskutočnila 

rakúskom hlavnom meste, vo Viedni 10. mája 2017 na tému: „Poľnohospodárstvo bez GMO 

– príležitosť pre rozvoj vidieka v strednej a východnej Európe“ zamerala na sebestačnosť vo 

vlastnej výrobe krmív, národný systém dobrovoľného označovania potravín a iniciatívu 

„Donau Soja“, do ktorej vstúpil tretí najväčší producent vajec na Slovensku Babičkin dvor, a.s. 

Cieľom konferencie bolo zdôrazniť príležitosti, ktoré môže poľnohospodárstvo bez GMO 

vytvoriť pre rozvoj vidieka v regióne strednej a východnej Európy. Na konferencii boli 

prezentované úspešné projekty pestovania plodín bez GMO: neustále rastúci dopyt po 

ekologickom poľnohospodárstve, produkcia osív bez GMO a jej prínos v exporte, med ako 

komodita, ktorá sa vyhne GMO kontaminácii, potreba oddeliť produkciu GMO od produkcie 

bez GMO, pretože ich spojenie spôsobuje dodatočné náklady, riziko GMO kontaminácie 

z hľadiska poistenia a jeho zložitý výpočet, dodatočné náklady vznikajúce pre verejnú správu 

v dôsledku monitorovania GMO, certifikácia produktov s označením bez GMO a jeho 

marketingové a exportné príležitosti, najmä pre regionálne produkty. Potenciál podunajského 

regiónu nie je pre pestovanie sóje zďaleka vyčerpaný, pričom región má na pestovanie 

proteínových plodín výborné agroklimatické podmienky.   

           Štátny tajomník MPRV SR Anton Stredák prijal 25. októbra 2017 krajinskú radkyňu 

Dolného Rakúska Barbaru Schwarzovú k prediskutovaniu programu cezhraničnej spolupráce 

medzi Slovenskom a Rakúskom Interreg V- A Slovakia-Austria. Stretnutie bolo venované 

zhodnoteniu aktuálneho stavu, v ktorom sa program cezhraničnej spolupráce nachádza 

a upriameniu pozornosti na problematiku čerpania finančných zdrojov pre projekty programu 

Interreg V-A SK-AT a špeciálne monitorovaciemu systému a jeho nedostatkom.  

           V rakúskom Eisenstadte sa na Zámku Eszterházy 16. novembra 2017 konalo 

najvýznamnejšie priemyselné podujatie na tému dreva v krajine, ktoré zhromažďuje približne 

400 predstaviteľov z obchodnej a celkovo drevárskej oblasti v Rakúsku. Organizátorom 

podujatia bola kooperačná platforma Forst Holz Papier (FHP), ktorá je celosvetovo jedinečná 



ako národná platforma predstavujúca sieť pobočiek koordinujúcich celý lesnícky a drevársky 

sektor v Rakúsku. Tohtoročné podujatie „Rakúska diskusia o dreve 2017“ sa po prvýkrát 

uskutočnilo v Spolkovej krajine Burgenland. Jeho mottom bolo: „Dostávame drevo do pohybu.“ 

Platforma prejavila veľký záujem o účasť slovenskej delegácie na podujatí s cieľom posilniť a 

rozšíriť dobré vzťahy medzi Slovenskom a Rakúskom. Na podujatí sa zúčastnila 

podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.  

V Moskve sa 26.–28. apríla 2017 konalo 18. zasadnutie Medzivládnej komisie pre 

hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou 

federáciou. Delegáciu Slovenskej republiky viedol predseda slovenskej časti komisie, minister 

hospodárstva SR Peter Žiga a delegáciu Ruskej federácie viedol predseda ruskej časti komisie, 

minister priemyslu a obchodu RF Denis Manturov. V rámci MVK zasadala pracovná skupina 

pre spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva na úrovni odborníkov pre zahraničnú spoluprácu 

z MPRV SR a MP RF za účasti podnikateľských subjektov. Slovenská strana predložila námety 

na spoluprácu v oblasti vedy a výskumu navrhnuté Národným poľnohospodárskym 

a potravinárskym centrom SR, ktoré boli podľa dohody s ruskou stranou v auguste 2017 zaslané 

diplomatickou cestou do Moskvy na posúdenie príslušným vedecko-výskumným 

inštitúciám RF. Strany sa dohodli na podpore účasti hospodárskych subjektov oboch strán na 

medzinárodných výstavách týkajúcich sa agrárneho obchodu, organizovaných na území oboch 

krajín. Strany vyjadrili podporu realizácii spoločného projektu slovenskej spol. AGRO XXI, 

s.r.o. a ruskej spol. "AltajProAgro" v oblasti chovu hovädzieho dobytka v Republike Altaj. 

Počas bilaterálneho stretnutia predsedov komisie Petra Žigu a Denisa Manturova slovenská 

strana na základe podnetu ŠVPS SR požiadala ruskú stranu o poskytnutie súčinnosti v procese 

schvaľovania slovenských prevádzkarní na export produkcie do RF a stanovenia termínu 

inšpekcie prevádzkarní špecialistami z Ruskej federácie, resp. Colnej únie. Ruská strana 

prisľúbila, že v tejto veci osloví ruský kompetentný orgán, ktorým je 

ROSSEĽCHOZNADZOR, a o výsledku bude informovať slovenskú stranu.  

Slovenská delegácia vedená štátnym tajomníkom Gabrielom Csicsaiom sa                24.-

26. augusta 2017 zúčastnila na 12. poľnohospodársko-obchodnom fóre medzi Čínou 

a krajinami SVE a na otvorení 55. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho 

a potravinárskeho veľtrhu AGRA 2017 v Slovinsku. V roku 2017 bola partnerskou krajinou 

veľtrhu Čína. Jednou z hlavných tém veľtrhu bolo včelárstvo. Slovensko malo na veľtrhu 

vlastný stánok s prezentáciou slovenského včelárstva a kvalitných včelích produktov. 

Sprievodné podujatia boli okrem podpory udržateľného poľnohospodárstva, lesníctva 

a technológií v značnej miere zamerané na otázky kvality potravín a v tejto súvislosti aj na 

ochranu spotrebiteľa pred dvojakou kvalitou potravín. Na okraj veľtrhu AGRA 2017 sa 

uskutočnila aj podnikateľská konferencia so zameraním na posilnenie spolupráce medzi 

krajinami strednej a východnej Európy a Čínou v oblastiach poľnohospodárstva 

a potravinárstva. 

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná privítala                 2. 

mája 2017 na pôde ministerstva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianskej 

republiky v Bratislave Gabrieleho Meucciho. Počas stretnutia prediskutovali témy, akými boli 

napríklad dvojaká kvalita potravín, nekalé obchodné praktiky a možné dopady brexitu na 



poľnohospodárstvo. V neposlednom rade sa dotkli problematiky vinohradníctva a spomenuli aj 

úspechy slovenských vín na poslednej svetovej výstave. 

Tak ako každý rok, aj v roku 2017 pozvala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR Gabriela Matečná svojich rezortných kolegov z Vyšehradskej skupiny na slávnostné 

otvorenie medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu 

AGROKOMPLEX 2017, ktoré sa konalo 17. augusta na agrokomplexe Národnom výstavisku, 

š.p., v Nitre. Delegáciu Českej republiky viedol Jiří Šír, námestník ministra poľnohospodárstva 

ČR. Vedúcim maďarskej delegácie bol Péter Gál, podštátny tajomník zodpovedný za ochranu 

pôvodu. Predvečer otváracieho ceremoniálu, t.j. 16. augusta, sa delegácie V4 zúčastnili 

slávnostného otvorenia zrekonštruovaného amfiteátra v areáli výstaviska. Odbor zahraničnej 

koordinácie MPRV SR v spolupráci s Diplomatickým protokolom MZVaEZ SR zorganizoval 

18. augusta 2017 počas Agrokomplexu tradičný Diplomatický deň. Zúčastnilo sa ho 26 

diplomatov z 18 krajín akreditovaných pre SR. Zástupcov diplomatických misií privítali štátny 

tajomník MPRV SR Anton Stredák a riaditeľ odboru zahraničnej koordinácie MPRV SR Boris 

Zemko. S príhovormi vystúpili aj generálny tajomník služobného úradu MZVaEZ SR Pavol 

Sýkorčin a ekonomicko-obchodný námestník agrokomplexu Národného výstaviska, š.p., Miloš 

Čeretka. V rámci prehliadky diplomati navštívili v pavilóne M1 stánok MPRV SR a stánok 

Značky kvality SK, kde sa mali možnosť oboznámiť s produkciou kvalitných a bezpečných 

slovenských potravín ocenených touto značkou. V pavilóne F si diplomati prehliadli expozíciu 

slovenského vidieka „Cestujeme slovenským vidiekom“. Z ponuky Slovenského 

poľnohospodárskeho múzea si zástupcovia diplomatického zboru mali možnosť prehliadnuť 

expozície tradičného „Konzumu“ a lisovania oleja. Na záver Diplomatického dňa sa v 

Západoslovenskej kolibe uskutočnila recepcia, na ktorej hostí privítala ministerka Gabriela 

Matečná.  

 


