
VZNESENÉ PRIPOMIENKY V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA 
 

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2020  

 

 

Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných 13 / 1 

 

 

   A-N-ČA  

Subjekt Pripomienka Typ Vyhodnotenie 
Spôsob  

vyhodnotenia 

MFSR  

Berieme na vedomie konštatovanie predkladateľa uvedené v 

doložke vybraných vplyvov, ako aj v predkladacej správe, že 

predmetný materiál nebude mať žiadne vplyvy na rozpočet 

verejnej správy. V prípade žiadnych vplyvov materiálu na 

rozpočet verejnej správy sa v časti 9 doložky vybraných vplyvov 

rozpočtová zabezpečenosť identifikovaného negatívneho vplyvu 

na rozpočet verejnej správy neoznačuje.  

O 

A 

 

Text bol upravený. 

 

MSSR  

K obalu materiálu Obal materiálu navrhujeme upraviť v zmysle 

bodu 2.2.1 (ods.1) Metodického pokynu na prípravu a 

predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR (na obale 

doplniť číslo spisu predkladajúceho orgánu a meno, priezvisko a 

funkciu predkladateľa materiálu).  

O 

A 

 

Text bol upravený. 

 

MSSR  O A Text bol upravený. 



K uzneseniu vlády SR V názve návrhu uznesenia vlády SR je 

potrebné vypustiť, z dôvodu nadbytočnosti, slová „k návrhu 

nelegislatívneho všeobecného materiálu“.  

  

MŽPSR 

 

Materiál neobsahuje dostatočne vyhodnotený vplyv na životné 

prostredie. V kapitole 2. „Ekonomická výkonnosť 

poľnohospodárstva a potravinárstva“ na strane č. 33 je 

spomenutý len vplyv poľnohospodárstva na kvalitu ovzdušia, 

pričom poľnohospodárstvo a celkovo agropotravinársky sektor 

má vplyv na všetky zložky životného prostredia (voda, pôda, 

ovzdušie, odpady). Voda je v agropotravinárskom a 

poľnohospodárskom sektore jednou z najdôležitejších surovín. 

Absentuje tu aplikácia najlepších dostupných techník (BAT) v 

sektore, ktoré majú za cieľ udržať v rovnováhe vplyv na životné 

prostredie, produkciu, výrobu a ekonomiku spolu zo sociálnym 

zázemím v rovnováhe tak, aby boli splnené vyššie uvedené ciele. 

Z hľadiska priemyselných emisií (integrovaná prevencia) tieto 

vyššie uvedené pohľady absentujú v predloženej správe. 

O 

N Správa 

o poľnohospodárstve 

a potravinárstve SR - 

Zelená správa je 

informatívny materiál 

o stave  v roku 

a medziročnom 

porovnaní za tieto 

odvetvia. Je 

akcentovaná  

širokospektrálne  na 

makroekonomiku, 

ekonomiku odvetvia 

a faktory 

ovplyvňujúce  stav, 

výrobné faktory – 

pôda, práca, kapitál . 

Ostatné  zložky  

v kontexte 

s poľnohospodárstvom  

skleníkové plyny, 

bioplynové stanice .... 

na to my nemáme cez  

ZS dosah, tieto  

záležitosti sa riešia 

v iných  operatívnych 

materiáloch resp.  

v inom rezorte – 



ministerstvo životného 

prostredia. 

 

MŽPSR  

Na strane č. 33 navrhujeme doplniť zdroj informácií 

jednotlivých podielov emisií amoniaku z poľnohospodárskej 

činnosti. 

O 

A Text bol upravený. 

 

MŽPSR  

Na strane č. 70 (prvá odrážka) navrhujeme zmeniť názov 

dokumentu „Stratégia biodiverzity“ na „Stratégia v oblasti 

biodiverzity“. Do textu tiež navrhujeme doplniť ďalší relevantný 

strategický dokument EÚ: „Stratégia pre adaptáciu na zmenu 

klímy“. 

O 

A Text bol upravený. 

 

MŽPSR 

 

Na strane č. 70 v časti „Odporúčania“ upriamujeme pozornosť 

na skutočnosť, že text neobsahuje žiadne odporúčanie na 

zlepšenie stavu zložiek životného prostredia ako pôda či voda. 

Stratégie EÚ, ktoré sú v texte uvedené, je z nášho hľadiska 

potrebné reflektovať a detailnejšie rozpracovať. 

O 

N Správa 

o poľnohospodárstve 

a potravinárstve SR - 

Zelená správa je 

informatívny materiál 

o stave  v roku 

a medziročnom 

porovnaní za tieto 

odvetvia. Je 

akcentovaná  

širokospektrálne  na 

makroekonomiku, 

ekonomiku odvetvia 

a faktory 

ovplyvňujúce  stav, 



výrobné faktory – 

pôda, práca, kapitál . 

Ostatné  zložky  

v kontexte 

s poľnohospodárstvom  

skleníkové plyny, 

bioplynové stanice .... 

na to my nemáme cez  

ZS dosah, tieto  

záležitosti sa riešia 

v iných  operatívnych 

materiáloch resp.  

v inom rezorte – 

ministerstvo životného 

prostredia. 

 

MŽPSR 

 

Na strane č. 70 v časti „Odporúčania“ upriamujeme pozornosť 

na skutočnosť, že text neobsahuje žiadne odporúčanie na 

zlepšenie stavu zložiek životného prostredia ako pôda či voda. 

Stratégie EÚ, ktoré sú v texte uvedené, je z nášho hľadiska 

potrebné reflektovať a detailnejšie rozpracovať. 

O 

N (de facto 

duplicita 

s predchádzajúcou 

pripomienkou) 

Správa 

o poľnohospodárstve 

a potravinárstve SR - 

Zelená správa je 

informatívny materiál 

o stave  v roku 

a medziročnom 

porovnaní za tieto 

odvetvia. Je 

akcentovaná  

širokospektrálne  na 

makroekonomiku, 

ekonomiku odvetvia 

a faktory 

ovplyvňujúce  stav, 



výrobné faktory – 

pôda, práca, kapitál . 

Ostatné  zložky  

v kontexte 

s poľnohospodárstvom  

skleníkové plyny, 

bioplynové stanice .... 

na to my nemáme cez  

ZS dosah, tieto  

záležitosti sa riešia 

v iných  operatívnych 

materiáloch resp.  

v inom rezorte – 

ministerstvo životného 

prostredia. 

 

MŽPSR  

Navrhujeme na strane č. 33 dodatočne upraviť názov „Vplyv 

poľnohospodárstva na kvalitu ovzdušia“ (prípadne rozdeliť 

predmetný text), nakoľko sa v danej časti uvádzajú aj hodnoty 

emisií skleníkových plynov, ktoré však nie sú podľa zákona č. 

137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

definované ako znečisťujúce látky a teda nemožno ich spájať s 

kvalitou ovzdušia. 

O 

A Text bol upravený. 

 

MŽPSR  

Navrhujeme v časti „7.1. Závery“ na strane č. 71 doplniť znenie 

zvýraznené červenou farbou: „uplatňovať zásady správnej 

poľnohospodárskej praxe zabezpečujúce minimalizáciu emisií 

O 

A Text bol upravený. 

 



skleníkových plynov a amoniaku v súlade s Kódexom správnej 

poľnohospodárskej praxe na znižovanie emisií amoniaku z 

chovov hospodárskych zvierat a aplikovania hnojív do pôdy“ 

(Kódex je zverejnený vo Vestníku MŽP SR, čiastka 2/2020).  

MŽPSR  

V časti „Odporúčania“ (strana č. 70 – 72) navrhujeme upraviť 

slovné spojenie „likvidáciu biologického odpadu“ na 

„zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu“ Navrhované 

vypracovanie a notifikácia schémy štátnej pomoci by malo byť 

zamerané na vyššie priečky hierarchie nakladania s biologicky 

rozložiteľným odpadom, a teda na jeho zhodnocovanie a nie 

zneškodňovanie (likvidácia = skládkovanie, spaľovanie; 

zhodnocovanie = recyklácia, energetické zhodnocovanie).  

O 

A Text bol upravený. 

 

MŽPSR  

V Prílohe 6 Mnohostranná a dvojstranná spolupráca so 

zahraničím na strane č. 5 navrhujeme upraviť zvýraznenie 

nasledujúceho textu: „V roku 2020, po ročnom pôsobení na 

podpredsedníckom poste, bola 12. júna expertka MPRV SR 

Bronislava Škarbová menovaná za predsedníčku Pracovnej 

skupiny OECD pre pesticídy.“  

O 

A Text bol upravený. 

 

ŠÚSR  

Vo vlastnom materiáli a jeho prílohách navrhujeme opraviť 

nesprávne údaje. Počet pripomienok ŠÚ SR obsahujúcich 

správne údaje, ich charakter, umiestnenie v tabuľkách a pod. sú 

takého charakteru, ktorý presahuje možnosti portálu slov-lex. 

Podľa Čl. 10 ods. 4 Smernice na prípravu a predkladanie 

Z 

 

 

 

 

Takmer všetky 

zásadné 

pripomienky boli 

akceptované,  

s výnimkou štyroch 

čiastočne 



materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky (schválená 

uznesením vlády SR č. 512 z 13. 6. 2001) predloží ŠÚ SR tieto 

pripomienky v listinnej podobe. 

 

 

 

ČA 

akceptovaných. Z 

toho v troch na ŠÚ 

SR zrejme omylom 

nastala zámena 

pojmov a v štvrtej 

pripomienke boli 

údaje zamenené v 

dôsledku inej 

požiadavky k 

problematike 

zahraničného 

obchodu SR. 

Všetky obyčajné 

(odporúčacie) 

pripomienky boli 

akceptované. 

ÚJDSR Odoslané bez pripomienok    

NBÚ Odoslané bez pripomienok    

MKSR Odoslané bez pripomienok    

NBS Odoslané bez pripomienok    

MOSR Odoslané bez pripomienok    

MHSR Odoslané bez pripomienok    

MIRRI SR Odoslané bez pripomienok    



ÚPVSR Odoslané bez pripomienok    

MZSR Odoslané bez pripomienok    

PMÚSR Odoslané bez pripomienok    

MZVEZ SR Odoslané bez pripomienok    

MVSR Odoslané bez pripomienok    

ÚNMSSR ÚVSR Odoslané bez pripomienok    

MPSVRSR Odoslané bez pripomienok    

MDaVSR Odoslané bez pripomienok    

AZZZ SR Odoslané bez pripomienok    

GPSR Odoslané bez pripomienok    

MŠVVaŠSR Odoslané bez pripomienok    

PKS Odoslané bez pripomienok    

 

 

Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke: 

O – obyčajná 

Z – zásadná 
 


