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Legislatíva EÚ 

V roku 2020 boli prijaté viaceré legislatívne opatrenia, ktoré reagovali na pande-
mickú situáciu a rozsiahle obmedzenia spôsobené ochorením COVID-19. 

Podporné opatrenia
Definitívne pridelenie finančnej pomoci na školský program ovocie, zelenina 

a  mlieko na obdobie od 1. augusta 2020 do 31. júla 2021 stanovilo Vykonávacie 
rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/467 z  25. marca 2020. Vykonávacie nariadenie 
2020/531 zo 16. apríla 2020 v  súvislosti s  rokom 2020 stanovilo výnimku z  člán-
ku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1306/2013, pokiaľ ide o  úroveň platby preddavkov v  prípade priamych platieb 
a opatrení na rozvoj vidieka týkajúcich sa plôch a zvierat a z článku 75 ods. 2 prvého 
pododseku uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o priame platby. Vykonávacie naria-
denie 2020/532 zo 16. apríla 2020 stanovilo výnimky z vykonávacích nariadení (EÚ) 
č. 809/2014, (EÚ) č. 180/2014, (EÚ) č. 181/2014, (EÚ) 2017/892, (EÚ) 2016/1150, (EÚ) 
2018/274, (EÚ) 2017/39, (EÚ) 2015/1368 a  (EÚ) 2016/1240, pokiaľ ide o  určité ad-
ministratívne kontroly a kontroly na mieste uplatniteľné v rámci Spoločnej poľno-
hospodárskej politiky. S ohľadom na vysoký stav zásob a prudký pokles dopytu sa 
Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/593 z 30. apríla 2020 povolilo poľno-
hospodárom, organizáciám výrobcov a medziodvetvovým organizáciám uzatvárať 
dohody a prijímať spoločné rozhodnutia na stabilizáciu trhu v sektore zemiakov na 
6 mesačné obdobie. Znížiť nerovnováhu medzi ponukou a dopytom malo Vykoná-
vacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/598 z 30. apríla 2020, ktoré na obdobie 90 až 
180 dní poskytlo pomoc na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka 
a vopred stanovilo výšku pomoci. K stabilizácii cien malo prispieť Vykonávacie na-
riadenie Komisie (EÚ) 2020/597 z 30. apríla 2020, ktoré poskytlo pomoc na súkrom-
né skladovanie masla a  vopred stanovila výšku pomoci. Vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) 2020/600 z 30. apríla 2020, ktorým sa stanovili výnimky z Vykonáva-
cieho nariadenia (EÚ) 2017/892, Vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150, Vyko-
návacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014, Vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368 
a Vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o určité opatrenia na riešenie 
krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 v sektoroch vinohradníctva, vinárstva a vče-
lárstva. Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19. mája 2020 o zriadení európskeho ná-
stroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii 
(SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19. Vykonávacím nariadením Komisie 
(EÚ) 2020/1017 z 13. júla 2020 boli pre určité režimy priamej podpory stanovené 
rozpočtové stropy pre rok 2020. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1221 
z 26. augusta 2020 stanovilo nulovú sadzbu dovozného cla v sektore obilnín. 

Pre výpočet nákladov financovania intervenčných opatrení v  podobe nákupu, 
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skladovania a  predaja zásob bolo prijaté Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
2020/1471 z  12. októbra 2020, ktoré na účtovné obdobie Európskeho poľnohos-
podárskeho záručného fondu 2021 stanovilo 0 % sadzbu. Sumy priamych platieb 
v rámci režimov podpory prekračujúce 2 000 Eur sa na základe žiadostí o pomoc za 
rok 2020 upravili Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/1801 z 30. novem-
bra 2020 Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/2043 z 11. decembra 2020 
bola stanovená výnimka v vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 o možnosti vy-
konávať kontroly na diaľku v  priestoroch žiadateľov o  pomoc alebo vzdelávacích 
zariadeniach na účely školského programu pre školské roky 2019/20 a  2020/21. 
Na základe záväzku Veľkej Británie po skončení prechodného obdobia, vstúpili do 
platnosti niektoré nariadenia. Vykonávacie nariadenie 2020/2102 z 15. decembra 
2020z 11. decembra 2020, ktorým sa schvaľujú kontroly zhody s obchodnými nor-
mami pre ovocie a zeleninu vykonávané Spojeným kráľovstvom a ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá 
uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a ze-
leniny a spracovaného ovocia a zeleniny. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 
2020/2219 z 22. decembra 2020 stanovilo rovnocennosť množiteľského a sadivové-
ho zeleninového materiálu iného ako osivo a  množiteľského materiálu ovocných 
drevín a  ovocných drevín určených na výrobu ovocia vyprodukovaných v  Spoje-
nom kráľovstve. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/2211 z 22. decembra 
2020 bola zmenená príloha VI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ 
ide o uplatňovanie opatrenia na zachytávanie špecifických škodcov rastlín zo stra-
ny Spojeného kráľovstva. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/2208 z 22. 
decembra 2020 sa zo Spojeného kráľovstva povolilo dovážať do Únie zásielky sena 
a slamy. Pre zabezpečenie kontinuity súčasného rámca SPP bolo prijaté Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 23. decembra 2020 stanovujúce ur-
čité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárske-
ho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného 
fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, 
(EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o zdroje a uplatňovanie v rokoch 
2021 a 2022, a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a distribúciu tejto 
podpory v rokoch 2021 a 2022.

Nariadenia v živočíšnej výrobe
Vzhľadom na výskyt ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 

boli Vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2020/47 z  20. januára 2020 prijaté 
ochranné opatrenia v podobe zriadenia ochranných pásiem a pásiem dohľadu pre 
chov hydiny a  iných vtákov. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/692 z 30. 
januára 2020 doplnilo nariadenie Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) 2016/429, 
pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu zásielok určitých zvierat, zárodočných pro-
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duktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie, ich premiestňovania a zaobchá-
dzania. Vzhľadom na vedecký a technologický vývoj bolo potrebné Nariadením Ko-
misie (EÚ) 2020/354 zo 4. marca 2020 zmeniť neaktuálne podmienky zamýšľaných 
použití krmív na zvláštne nutričné účely a  zrušiť smernicu 2008/38/ES. Z  dôvodu 
obmedzenia výroby a zníženia dopytu zo strany stravovacích služieb a nákupcov na 
svetovom trhu povolilo Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/599 z 30. apríla 
2020 uzatváranie dohôd a prijímanie rozhodnutí o plánovaní výroby v sektore mlie-
ka a mliečnych výrobkov. Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/591 z 30. 
apríla 2020 sa zaviedla dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skla-
dovanie určitých syrov. Pravidlá týkajúce sa technických požiadaviek a  špecifiká-
cií na označovanie zárodočných produktov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, 
kôz a koňovitých stanovilo Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/999 z 9. júla 
2020. Termín na predkladanie žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie čerstvého 
alebo chladeného mäsa z hovädzích zvierat určilo Vykonávacie nariadenie Komisie 
(EÚ) 2020/1028 z 15. júla 2020. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1029 
z 15. júla 2020 stanovilo konečný termín na predkladanie žiadostí o pomoc na súk-
romné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 
2020/2154 zo 14. októbra 2020 doplnilo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/429 o požiadavkách na zdravie zvierat, certifikáciu a nahlasovanie pri pre-
miestňovaní produktov živočíšneho pôvodu zo suchozemských živočíchov v rámci 
Únie. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1733 z 19. novembra 2020 stano-
vilo spúšťacie objemy na roky 2021 a 2022 na účely možného uplatňovania doda-
točných dovozných ciel na určité druhy ovocia a zeleniny. 

Nariadenia pre oblasť vinárstva
Pomôcť hospodárskym subjektom malo Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 

2020/132 z 30. januára 2020 o núdzovom opatrení vo forme výnimky z uplatňova-
nia článku 45 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, 
pokiaľ ide o príspevok Únie na propagačné opatrenie v sektore vinohradníctva a vi-
nárstva. Zvýšenie počtu výziev na predkladanie ponúk bolo cieľom Vykonávacie-
ho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/133 z  30. januára 2020, ktoré stanovilo výnim-
ku z Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1150 o pravidlách uplatňovania 
Nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) č. 1308/2013 týkajúcich sa vnút-
roštátnych podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva. Zintenzív-
niť propagačné činnosti a upevniť pozície hospodárskych subjektov na trhu s vínom 
malo Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/419 z 30. januára 2020, ktorým sa 
stanovujú výnimky z delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149, ktorým sa dopĺňa 
Nariadenie Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o  vnút-
roštátne podporné programy v  sektore vinohradníctva a  vinárstva. Pomôcť riešiť 
narušenie logistických a  dodávateľských reťazcov malo Delegované nariadenie 
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Komisie (EÚ) 2020/592 z  30. apríla 2020 o  dočasných výnimočných opatreniach, 
ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore 
ovocia a  zeleniny a  sektore vinohradníctva a  vinárstva v  dôsledku pandémie CO-
VID-19 a opatrení s ňou spojených. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/884 
na rok 2020 stanovilo výnimku z Delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891, pokiaľ ide 
o sektor ovocia a zeleniny, a Delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149, pokiaľ ide 
o sektor vinohradníctva a vinárstva, v súvislosti s pandémiou COVID-19. Zastavenie 
predaja vína a zníženie vývozu vyvolalo potrebu prijatia Vykonávacieho nariadenia 
Komisie (EÚ) 2020/975 zo 6. júla 2020, ktorým sa povoľujú dohody a rozhodnutia 
týkajúce sa opatrení na stabilizáciu trhu v sektore vinohradníctva a vinárstva. 

Nariadenia na ochranu pred škodcami
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/885 z 26. júna 2020 stanovilo opat-

renia proti zavlečeniu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, 
Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Únie a proti jeho šíreniu na území Únie. Vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1191 z 11. augusta 2020 stanovilo opatrenia na za-
bránenie zavlečeniu tobomavírusu napádajúceho rajčiaky a jeho rozšíreniu v Únii 
a zrušilo vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/1615.Usmernenia pre štatisticky spo-
ľahlivý prístup k prieskumu škodcov upravilo Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
2020/1231 z 27. augusta 2020 o formáte a pokynoch na vyplnenie výročných správ 
o výsledkoch prieskumov a o formáte viacročných programov prieskumov a prak-
tických mechanizmoch uvedených v článkoch 22 a 23 nariadenia Európskeho par-
lamentu a Rady (EÚ) 2016/2031. K zlepšeniu koordinácie ohlasovania bolo prijaté 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1729 zo 17. novembra 2020 o  mo-
nitorovaní a ohlasovaní antimikrobiálnej rezistencie v prípade zoonotických a ko-
menzálnych baktérií a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/652/EÚ. 
K zníženiu pravdepodobnosti infikovania niektorých rastlín špecifickými škodcami 
má prispieť Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1770 z 26. novembra 2020 
o typoch a druhoch rastlín na výsadbu, ktoré nie sú oslobodené od požiadavky na 
kód vysledovateľnosti v rastlinných pasoch v zmysle nariadenia Európskeho parla-
mentu a Rady (EÚ) 2016/2031, a o zrušení smernice Komisie 92/105/EHS. S cieľom 
proaktívne bojovať proti riziku šírenia bolo prijaté Vykonávacie rozhodnutie Komi-
sie (EÚ) 2020/2019 z 9. decembra 2020 ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu 
rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s af-
rickým morom ošípaných. Vývoj epidemiologickej situácie v niektorých regiónoch 
EÚ si vyžiadal zmenu prostredníctvom Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 
2020/2128 zo 16. decembra 2020.
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Nariadenia o bezpečnosti poľnohospodárskych produktov a potravín
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1360 z 28. septembra 2020 podľa 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povolilo umiestňovať 
na trh potravinové výrobky, zložky potravín a krmivá, ktoré obsahujú geneticky mo-
difikovanú sóju MON 87708 × MON 89788 × A5547 – 127, sú z nej zložené alebo vyro-
bené. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1401 z 2. októbra 2020 udelilo 
dočasnú výnimku z uplatňovania smernice Rady 66/401/EHS, pokiaľ ide o požiadav-
ky na obchodovanie s certifikovaným osivom ďateliny purpurovej druhej generácie. 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1740 z  20. novembra 2020 stanovilo 
ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia schválenia účinných lá-
tok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní 
prípravkov na ochranu rastlín na trh a zrušilo Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 844/2012. Pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/429, pokiaľ ide o nahlasovanie chorôb zo zoznamu Únii a podávanie správ Únii 
o nich, formáty a postupy predkladania programov dohľadu Únie a eradikačných 
programov a podávania správ o nich, formáty a postupy pre žiadosti o uznanie šta-
tútu bez výskytu choroby a o informačnom systéme boli prijaté vo Vykonávacom 
nariadení Komisie (EÚ) 2020/2002 zo 7. decembra 2020. Vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) 2020/2235 zo 16. decembra 2020, ktorým sa uplatňujú nariadenia 
Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) 2016/429 a  (EÚ) 2017/625, predpisuje vzory 
certifikátov zdravia zvierat a vzory úradných certifikátov na vstup zásielok určitých 
kategórií zvierat a tovaru do Únie a ich premiestňovanie v rámci Únie. Vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2236 zo 16. decembra 2020 stanovilo pravidlá uplat-
ňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, 
pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat na vstup zásielok vodných živočíchov 
a  určitých produktov živočíšneho pôvodu z  vodných živočíchov do Únie a  na ich 
premiestňovanie v  rámci Únie. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/429 bolo doplnené Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/990 pokiaľ 
ide o požiadavky na zdravie zvierat a certifikáciu v prípade premiestňovania vod-
ných živočíchov a produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov v rámci Únie.

Domáca legislatíva

V rámci domácej legislatívy upravujúcej oblasť poľnohospodárstva bolo v roku 
2020 vydaných spolu 16 nariadení vlády SR, ktoré sú zároveň aj aproximačnými na-
riadeniami vlády SR. K najdôležitejším z nich patria najmä nariadenia vlády Sloven-
skej republiky upravujúce podmienky poskytovania podpôr. Ide o Nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 20/2020 Z. z., ktorým sa mení a  dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania 
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podpory v  poľnohospodárstve v  súvislosti so schémami viazaných priamych pla-
tieb v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje definované druhy bielkovinových 
plodín bôb, cícer, ďatelina, fazuľa, hrach, lucerna, lupina, sója, šošovica a vika siata, 
plodová zelenina je doplnená o kukuricu cukrovú a upravuje minimálny počet ku-
sov druhov zeleniny a bielkovinových plodín na 1 ha a minimálnu hmotnosť osiva 
na 1 ha. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2020 Z. z., ktorým sa mení 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania 
podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slo-
venskej republiky č. 77/2019 Z. z. obsahuje úpravu pri podpore na poistenie úrody 
a pri podpore na investície, a to v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 592/2020 o do-
časných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení na-
riadenia EP a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu 
v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandé-
mie COVID-19 a opatrení s ňou spojených. Nariadenie vlády Slovenskej republiky 
č. 195/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 
č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, 
mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách, v nariadení sa upravujú exkur-
zie žiakov u pestovateľa ovocia a zeleniny a do podnikov výrobcov a spracovateľov 
mliečnych výrobkov, upravujú sa niektoré lehoty na podávanie žiadostí, upravuje 
sa časť týkajúca sa obsahu mliečnej zložky v oprávnenom mliečnom výrobku, do-
pĺňa sa ustanovenie, o tom, že schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie 
činností podľa § 1 písm.a) až d) možno zmeniť alebo doplniť len s účinnosťou od 
začiatku školského roka, ktorý sa začína v kalendárnom roku, v ktorom sa o túto 
zmenu alebo doplnenie žiada, upravuje sa termín na doplnenie zoznamu školských 
mliečnych výrobkov platobnej agentúre do 31. januára kalendárneho roka, upra-
vuje sa ustanovenie o maximálnej výške pomoci, dopĺňajú sa ustanovenia, o tom, 
že škola môže školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu zmluvným 
žiakom v  rámci školského programu distribuovať spolu s  jedlami poskytovanými 
v  zariadení školského stravovania a  takto distribuované školské mliečne výrobky 
alebo školské ovocie a zelenina sa zmluvným žiakom neposkytujú v rámci školské-
ho stravovania, ďalej sa dopĺňa, že schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom 
roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c) alebo písm. d), je pri ich zabezpečovaní 
povinný zabezpečiť uvedenie a zobrazenie údajov podľa osobitného predpisu. Aktu-
alizované sú zoznamy ochutených a neochutených mliečnych výrobkov, na ktorých 
dodávanie alebo distribúciu pre žiakov možno poskytnúť pomoc – max. veľkosť por-
cií pre jedného žiaka, výška pomoci na ich dodávanie alebo distribúciu pre žiakov 
a najvyššia úhrada, ktorú za ne možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka.

V  oblasti registrácie odrôd boli schválené dve nariadenia – Nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 111/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
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Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení 
neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú zoznamy odrôd poľných plodín 
a  zeleniny a  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.  194/2020 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, ktoré mení a dopĺňa časť 
„B – Zeleniny“, ktorá obsahuje zoznamy odrôd.

Tretiu skupinu aproximačných nariadení tvoria nariadenia ustanovujúce požia-
davky na uvádzanie na trh množiteľského materiálu a osív. V prípade množiteľské-
ho materiálu ide o Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 110/2020 Z. z., ktorým 
sa mení a  dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín 
a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh, Nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 210/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množi-
teľského materiálu okrasných rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej re-
publiky č. 264/2018 Z. z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 211/2020 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/2007 Z. z., kto-
rým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh, 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 212/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požia-
davky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín 
určených na výrobu ovocia na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
110/2020 Z. z. . Požiadavky na uvádzanie osív na trh reprezentuje Nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 207/2020 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva ze-
lenín na trh v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády Slovenskej republiky 
č. 208/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priad-
nych rastlín na trh v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády Slovenskej re-
publiky č. 209/2020 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh 
v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2020 
Z. z., ktorým sa mení a  dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/2007 
Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh 
v  znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2019 Z. z., Nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 214/2020 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva ze-
miakov na trh v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády Slovenskej republiky 
č. 215/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
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57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh 
v znení neskorších predpisov.

 Ochrana rastlín bola podporená Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 
21/2020 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.

 K oblasti pôdohospodárstva sa čiastočne vzťahuje aj Nariadenie vlády Sloven-
skej republiky č. 333/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Sloven-
skej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvi-
siacimi s  expozíciou biologickým faktorom pri práci, ktoré ustanovuje, že sa týka 
aj práce v  potravinárskych závodoch, v  poľnohospodárstve, pracovných činností, 
pri ktorých dochádza k styku so zvieratami alebo výrobkami živočíšneho pôvodu, 
práce v klinických, veterinárnych a diagnostických laboratóriách okrem diagnostic-
kých mikrobiologických laboratórií a ustanovuje klasifikáciu biologických faktorov 
a uplatňovanie ochranných opatrení. 

V roku 2020 sa poľnohospodárska legislatíva rozšírila o viaceré zákony vypraco-
vané MPRV SR. Zákon č. 91/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013Z. z. 
o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov upravuje ustanovenia 
počas trvania mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vy-
hláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, 
osobitne že počas obmedzenia slobody pohybu a zhromažďovania nie je potreb-
né rozhodnutie zhromaždenia na úkony, ak by ich nevykonaním hrozilo zmeškanie 
lehôt ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zákon č. 128/2020 
Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z eu-
rópskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008Z. z. o po-
moci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších 
predpisov, medzi ktoré patrí aj Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
(EPFRV), sa zameriava na osobitné procesné ustanovenia v čase mimoriadnej situ-
ácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ocho-
rením COVID-19, najmä na postup pri poskytovaní príspevku a zmeny zmlúv v čase 
krízovej situácie, dohodu o splátkach a dohodu o odklade plnenia v čase krízovej 
situácie. Zákon č. 282/2020 Z. z., o ekologickej poľnohospodárskej výrobe upravuje 
pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitných predpisov, určuje 
pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby, 
stanovuje, že orgánmi štátnej správy sú MPRV SR a Ústredný kontrolný a skúšobný 
ústav poľnohospodársky v Bratislave, definuje práva a povinnosti osôb vykonávajú-
cich ekologickú poľnohospodársku výrobu, upravuje proces vstupného preverenia 
a vedenie registra prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby ako aj 



12

výkon úradnej kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby, určuje oprávnenia 
a povinnosti inšpekčných organizácií, vrátane registra inšpekčných organizácií, rieši 
označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a priestupky a  iné 
správne delikty v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby. Zákon č. 350/2020 
Z. z., ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výro-
be mení niektoré lehoty určené v pôvodnom znení zákona 282/2020 Z. z. Z oblasti 
spotrebných daní bol prijatý Zákon 390/ 2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 
č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších pred-
pisov a Zákon č. 396/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 530/2011 Z. z. 
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

MPRV SR vydalo v  priebehu roka 2020 aj viacero vyhlášok. V  zmysle zákona č. 
91/2019 Z.  z. o  neprimeraných podmienkach v  obchode s  potravinami stanovuje 
Vyhláška 37/2020, že vybranou potravinou nie je pekársky výrobok, ktorý sa vyrába 
dopečením z predpečeného chladeného polotovaru alebo z predpečeného zmraze-
ného polotovaru. Vyhláška 51/2020 dopĺňa a mení niektoré ustanovenia zákona č. 
313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, najmä mení viaceré názvy v rámci vino-
hradníckych oblastí a upravuje hlásenia o úrode hrozna a o zásobách a výrobe vína 
a muštu. Vyhláška 52/2020 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustano-
vujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších 
predpisov spresňuje niektoré podrobnosti týkajúce sa identifikácie a  registrácie 
pri premiestňovaní zvierat. Vyhláška 143/2020 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 207/2019 
Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za 
hospodárenie v lesoch stanovuje matematickými rovnicami výpočet výšky ročného 
nájomného pre porast ako aj Výpočet nájomného na dobu nájomného vzťahu krat-
šieho ako desať rokov. Vyhláška 283/2020 o podrobnostiach o ochrane spoločen-
ských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karan-
ténne stanice a útulky pre zvieratá stanovuje podrobnosti o ochrane spoločenských 
zvierat, požiadavky na odchyt túlavých zvierat a požiadavky na karanténne stanice 
a útulky pre zvieratá. Vyhláška 321/2020 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Minis-
terstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 297/2011 Z. z. 
o lesnej hospodárskej evidencii, ktorá mení niektoré ustanovenia o evidencii plochy 
na obnovu lesa a zavádza prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 
2021.

Pre rok 2021 má vláda v pláne predložiť legislatívne návrhy vypracované MPRV 
SR. Ide napr. o Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Ná-
vrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. MPRV SR o poskyto-
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vaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona 
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a inves-
tičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov v znení neskorších predpisov, Návrh zákona o poľovníctve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiada-
nie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, Návrh nariadenia vlády 
Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej repub-
liky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, ze-
leniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlá-
dy Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z., Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodár-
skeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov, Návrh legislatívneho zámeru zákona o štátnom lesnom ekofonde.

V roku 2021 sa pripravuje Návrh zákona, ktorého gestorom je ÚGKK a ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o ka-
tastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ka-
tastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
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