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Mnohostranná spolupráca

Spolupráca krajín Vyšehradskej skupiny (V4)
V roku 2020 sa v rámci spolupráce krajín Vyšehradskej skupiny (V4) vystriedalo 

české predsedníctvo (do 30. júna 2020) a poľské predsedníctvo (od 1. júla 2020).
V  poradí druhé zasadnutie ministrov poľnohospodárstva krajín V4 v  rám-

ci českého predsedníctva sa z  dôvodu pandémie Covid-19 uskutočnilo formou 
videokonferencie dňa 19.  júna 2020. Zasadnutie prebiehalo v rozšírenom formá-
te, agroministrov V4 doplnili aj kolegovia z  Bulharska, Rumunska, Slovinska, ako 
aj zástupcovia HR PRES v  Rade EÚ. Rozšírený formát rokovania poskytol platfor-
mu pre dôležitú diskusiu k reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) vo 
svetle Európskej zelenej dohody a doplňujúcich stratégií EÚ v oblasti biodiverzity 
a ,,F2F“. Vo vzťahu k budúcej SPP a spomínaným stratégiám bolo prijaté aj spoločné 
vyhlásenie ministrov V4, Bulharska a Rumunska. Prítomné delegácie diskutovali aj 
o možných negatívnych dopadoch ochorenia Covid-19, na agropotravinársky sek-
tor. Agenda stretnutia bola v neposlednom rade venovaná aj otázke dvojakej kvality 
potravín a ochrane spotrebiteľa, nakoľko odstránenie nekalých obchodných praktík 
v potravinovom dodávateľskom reťazci je pre krajiny stredoeurópskeho regiónu dl-
hodobou prioritou. 

Od 1. júla 2020 prevzalo po Českej republike predsedníctvo vo Vyšehradskej 
skupine Poľsko. V poľskej Poznani sa v dňoch 27. – 29. septembra 2020 uskutočni-
lo prvé stretnutie ministrov poľnohospodárstva Vyšehradskej skupiny pod zášti-
tou PL V4 PRES. Zasadnutie prebehlo v  rozšírenom formáte, za účasti ministrov 
poľnohospodárstva Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a virtuálnej účas-
ti ministrov pobaltských krajín Litvy, Lotyšska a Estónska. Pozvanie na konferenciu 
ministrov V4+7 prijal aj eurokomisár pre poľnohospodárstvo J. Wojciechowski. Slo-
venskú republiku na rokovaní zastupoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka J. Mičovský. Počas rokovania vedúci jednotlivých delegácií zdieľali svoje názo-
ry a postoje na otázky súvisiace s budúcou podobou spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (SPP). Prediskutované bolo aj uplatňovanie nových technológií v poľnohos-
podárstve v kontexte klimatických zmien, nakoľko čoraz výraznejšie ovplyvňujú aj 
situáciu v agrosektore. Okrem podnetnej diskusie a výmeny názorov k aktuálnym 
témam sa jedným z dôležitých výstupov ministerskej konferencie stalo aj prijatie 
spoločnej deklarácie V4+7 o významných prvkoch reformy SPP vo vzťahu k dohode 
o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021–2027.

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 37 členským štátom budovať silné hospodárstva, zvýšiť ich efektivitu, ako 
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aj rozširovať liberalizáciu medzinárodného obchodu a prispievať k udržiavaniu sta-
bility. Je to predovšetkým fórum pre diskusiu a výmenu názorov o dobrých i zlých 
skúsenostiach. Problematike poľnohospodárstva sa OECD venuje od svojho vzniku. 
Slovenská republika je členom OECD 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. Slovensko sa aj v roku 2020 aktívne zapájalo do činnosti 
poľnohospodárskych kódov a schém OECD. 

V roku 2020 získala Slovenská republika post podpredsedu Programu OECD pre 
agrárnu vedu (CRP). Za podpredsedníčku Kooperatívneho výskumného programu 
OECD pre agrárnu vedu (CRP) bola zvolená diplomatka MPRV SR Kristína Gendová 
Ruzsíková zo SM SR pri OECD v Paríži. SR je jedinou krajinou stredoeurópskeho re-
giónu, ktorá získala zastúpenie vo vedení programu. 

Slovensku sa podarilo dosiahnuť významný úspech aj v novembri 2020, kedy bol 
SPU v Nitre schválený grant z Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP). OECD tak 
univerzite poskytne kofinancovanie na prípravu a realizáciu medzinárodnej kon-
ferencie, venovanej problematike sociálneho poľnohospodárstva. Konferencia, 
ktorú organizuje Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, je nateraz plá-
novaná na 14. – 15. októbra 2021 v Nitre. 

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. Pracovná skupina OECD pre pesticídy je platforma na 
výmenu informácií v oblasti manažmentu prípravkov na ochranu rastlín s cieľom 
zdieľania informácií v rámci národných politík, medzinárodnej spolupráce pri hod-
notení rizík, zníženia negatívnych vplyvov vyplývajúcich z ich aplikácie na zdravie 
ľudí, zvierat a životné prostredie. 

Dňa 14. decembra 2020 uplynulo 20 rokov od vstupu SR do OECD. MPRV SR pre 
príležitosti 20. výročia vydalo na svojom oficiálnom webe tlačovú správu a vzhľa-
dom na pandemickú situáciu vo svete si SR pripomenula výročie len mediálne, vy-
daná bola pamätná 2 € minca a prezentačná brožúra o členstve SR v OECD určená 
pre širokú verejnosť a médiá. V brožúre sú prezentované aj úspechy rezortu pôdo-
hospodárstva.

Organizácia Spojených národov (OSN) 
Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii a suchu (UNCCD)
Dohovor OSN o  boji proti dezertifikácii a  suchu (ďalej len „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 prostred-
níctvom partnerstiev k cieľom udržateľného rozvoja (SDGs) a ochrane pôdy pred jej 
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nadmerným zaťažovaním a využívaním. UNCCD presadzuje implementovanie prak-
tík udržateľného manažmentu pôdy aj prostredníctvom poskytovania technickej 
expertízy a priestoru na výmenu skúseností a dobrých praktík. Praktiky udržateľné-
ho 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 kra-
jiny zasiahnutej rozširovaním púští, suchom a záplavami.“ UNCCD má 195 zmluv-
ných strán, vrátane SR. 

V roku 2020 sa uskutočnili zasadnutia pracovnej skupiny Rady Európskej únie 
(EÚ) pre medzinárodné environmentálne záležitosti – dezertifikácia (WPIEI), na 
ktorých bola zabezpečená účasť zástupcu SR, ktorý sa podieľal na presadzovaní 
spoločnej pozície EÚ a  členských štátov formou vypracovania pozícií SR a  pripo-
mienkovania viacerých dokumentov zameraných na integráciu cieľa SDGs 15.3 do 
implementácie cieľov UNCCD. SR sa zapojila do iniciatívy EÚ a vypracovala dotazník 
týkajúci sa monitorovania sucha. 

SR bola v roku 2020 zapojená do osláv Svetového dňa boja proti suchu a dezer-
tifikácii (17. jún), ktorý sa niesol v duchu motta UNCCD „Food. Feed. Fibre“. Príspe-
vok bol zaslaný zainteresovaným stranám s oficiálnou informačnou nótou UNCDD. 

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) je naj-

väčšou špecializovanou organizáciou v systéme OSN a jedinou odbornou organizá-
ciou zameranou na potravinovú bezpečnosť a výživu. FAO funguje ako vedomostná 
základňa pre šírenie informácií a poznatkov. Podporuje krajiny pri rozvoji a imple-
mentácii normatívnych opatrení, budovaní kapacít, zhromažďuje, analyzuje a mo-
nitoruje 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 bezpeč-
nosti, 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 inkluzívnej-
ších a efektívnejších poľnohospodárskych a potravinových systémov, ako aj zvýše-
nie odolnosti obyvateľstva voči hrozbám a krízam. Pri všetkých svojich aktivitách 
sleduje aj prierezové ciele: rodová rovnosť, riadenie, výživa a zmena klímy. V súčas-
nosti má 197 členov pozostávajúcich z členských štátov, jednej členskej organizácie 
(EÚ) a dvoch pridružených členov (Faerské ostrovy, Tokelau). 
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Rok 2020 bol poznačený pandémiou COVID-19. Práca FAO sa zameriavala na sle-
dovanie vplyvu pandémie na potravinovú bezpečnosť a  poľnohospodárstvo. FAO 
v tomto smere zorganizovalo sériu odborných seminárov a podujatí a sprístupni-
lo DataLab Big Data, ktorý denne združuje, triedi a analyzuje informácie o vplyve 
Covid-19 na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, potravinové reťaze, ceny potravín, 
potravinovú istotu a prijaté opatrenia. Cieľom je poskytnúť krajinám fakty a infor-
mácie pre kreovanie vhodných politík a prijímanie rozhodnutí.

Programy FAO v teréne sa sústredili na malých farmárov, ktorým boli poskyto-
vané osivá, nástroje, krmivo pre dobytok a iné poľnohospodárske nástroje pre pod-
poru zdravia zvierat, aby mohli produkovať potraviny pre svoje rodiny a komunity. 
V  komunitách boli distribuované osivá, nástroje pre založenie domácich záhrad, 
systémy pre skladovanie, alebo hydina. Kúpna sila obyvateľov bola v najzraniteľnej-
ších oblastiach podporená malými hotovostnými injekciami. Aktivity FAO sa taktiež 
sústredili na analýzu, ako sa COVID-19 vytvoril a  rozšíril vo svojich veterinárnych 
laboratóriách v 69 krajinách pre podporu diagnostiky SARS-CoV-2 vírusu na zviera-
tách.

Napriek pandémii sa FAO v roku 2020 naďalej venovalo téme Agendy 2030 pre 
udržateľný rozvoj, v rámci ktorej je vzhľadom na svoje expertízy a zdroje predur-
čené pomáhať krajinám pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 
(Sustainable development goals – SDGs). V  roku 2020 FAO uskutočnilo v  poradí 
druhé komplexné hodnotenie 22 indikátorov pre monitorovanie šiestich SDGs 
(SDG 2, 5, 6, 12, 14 a 15), za ktoré je organizácia zodpovedná. Analýza bola posilne-
ná o zhodnotenie pokroku v dosahovaní SDGs na národnej, regionálnej a globálnej 
úrovni. Analýza, ktorá je založená na zbere údajov ešte pred vypuknutím pandémie 
COVID-19, konštatuje, že pokrok v dosahovaní cieľov v potravinárskej a poľnohos-
podárskej oblasti je stále nepostačujúci a  svet nie je na dobrej ceste k  splneniu 
cieľov do roku 2030. Analýza odporúča vládam zvýšiť investície do poľnohospodár-
skeho sektora (vrátane rybárstva a lesníctva), podporiť malých výrobcov potravín, 
zachovať rastlinné a živočíšne genetické zdroje a kontrolovať volatilitu cien potra-
vín.

V rámci globálnych tém rezonovala aj otázka inovácií v poľnohospodárstve. FAO 
zohráva kľúčovú úlohu pri presadzovaní dôležitosti inovácií v poľnohospodárstve. 
Aktivity FAO v tejto oblasti smerovali k príprave Medzinárodnej platformy pre digi-
talizáciu výživy a poľnohospodárstva, ktorej cieľom je zvýšiť využívanie digitálnych 
technológií pre dosiahnutie potravinovej bezpečnosti, udržateľného rozvoja a udr-
žateľných potravinových systémov. Členstvo v platforme je dobrovoľné.

V roku 2020 FAO intenzívne podporovalo krajiny aj v boji s inváziou púštnych 
kobyliek. Vďaka aktivite FAO sa vyzbieralo 203 mil. USD. Pomoc bola poskytnu-
tá predovšetkým regiónu Afrického rohu a Jemenu, kde sa ošetrilo 1,3 mil. ha 
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pôdy a ochránila sa úroda v objeme cca 2,5 mil. ton obilnín v hodnote 765 mil. 
USD.

FAO každý rok publikuje správy, ktoré poskytujú prehľad o problémoch v oblasti 
výživy, poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, komoditných trhov a  prírodných 
zdrojov. Správy sú založené na vedeckých podkladoch. V roku 2020 boli publikova-
né nasledovné správy: Správa o stave výživy a poľnohospodárstva 2020, Správa 
o stave potravinovej bezpečnosti a výživy 2020, Správa o stave poľnohospodár-
skych a komoditných trhoch 2020, Správa o stave svetových lesov 2020 a Správa 
o stave svetového rybárstva a akvakultúry 2020. 

V roku 2020 vyvrcholil proces prípravy a zverejnenie Správy o stave lesov Európy 
2020. Prípravu a zverejnenie správy koordinoval sekretariát FOREST EUROPE (tzv. 
Liaison Unit Bratislava) so sídlom v SR. FAO poskytlo súčinnosť v podobe technickej 
podpory.

SR v spolupráci s FAO začala s prípravami na Samit OSN k potravinovým systé-
mom, ktorý sa uskutoční počas zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v septem-
bri 2021 v New Yorku. FAO ako jedna z hlavných organizácií v systéme OSN zohráva 
v rámci príprav dôležitú úlohu. SR sa v rámci prípravného procesu zapojila do prvej 
obsahovej skupiny zameranej na zabezpečenie prístupu k bezpečnému a výživné-
mu jedlu pre všetkých, v rámci ktorej sa aktívne podieľa na príprave riešení pre iden-
tifikované problémy v daných oblastiach. 

Svetový potravinový program (WFP)
WFP je najväčšou medzinárodnou humanitárnou organizáciou na svete, ktorá 

bojuje proti hladu a  poskytuje potravinovú pomoc v  núdzových prípadoch. WFP 
taktiež pracuje s miestnymi komunitami pre zlepšenie výživy a budovanie odolnos-
ti. V  zmysle záväzku medzinárodného spoločenstva, ukončiť hlad, dosiahnuť po-
travinovú bezpečnosť a zlepšiť výživu do roku 2030, zameralo WFP svoj Strategický 
plán na pomoc pri plnení SDG 2 (žiadny hlad) a SDG 17 (podpora partnerstiev pre 
dosiahnutie SDGs). WFP ročne pomáha viac ako 97 miliónom ľudí v  88 krajinách 
sveta, prevažne postihnutých konfliktom. WFP operuje po celom svete a v roku 2020 
poskytlo pomoc krajinám, ktoré čelili a doteraz čelia naliehavým a mimoriadnym 
krízam. Väčšina pomoci WFP smerovala do Sýrie, Jemenu, Južného Sudánu, Konž-
skej demokratickej republiky a Nigérie. WFP získalo v roku 2020 Nobelovu cenu za 
mier. Ocenenie bolo organizácii udelené za úsilie v boji proti hladu, prínos v zlepšo-
vaní podmienok pre mier v oblastiach postihnutých konfliktmi a pôsobenie v sna-
hách zabrániť využitiu hladu ako zbrane vojny a konfliktu. 

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. 
SR sa zúčastnila Výročného zasadnutia Výkonnej rady WFP a v úlohe pozorovateľa 
bola zastúpená Zorou Weberovou, stálou predstaviteľkou SR pri FAO a WFP.
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Medzinárodné organizácie v odbornej gescii MPRV SR
Odbor bilaterálnej spolupráce a medzinárodných organizácií v spolupráci s ná-

rodnými expertmi koordinuje činnosť nižšie uvedených medzinárodných organizá-
cií:

• BI ECPGR Medzinárodný ústav biodiverzity – Európsky program s 
 spolupráce pre genetické zdroje rastlín 

• EFI EUFORGEN Európsky program pre lesné genetické zdroje 
• EPPO Európska a stredozemská organizácia ochrany rastlín
• EuFMD Európska komisia pre kontrolu slintačky a krívačky 
• EUMUCF Koordinačná jednotka EÚ pre oblasť minoritných použití 
• FAO Organizácia Spojených národov pre výživu  

 a poľnohospodárstvo
• FOREST EUROPE Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe 
• ISTA Medzinárodná asociácia pre skúšanie osív 
• OIE Svetová organizácia pre zdravie zvierat 
• OIV Medzinárodná organizácia pre vinič a víno 
• UNCCD Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii 
• UPOV  Medzinárodná únia na ochranu nových odrôd rastlín 
• ZSC onálny riadiaci výbor centrálne zóny EÚ

Agenda Európskej únie
Ústrednú tému v oblasti agendy Európskej únie v roku 2020 predstavovala Spo-

ločná poľnohospodárska politika. Počas chorvátskeho a nemeckého predsedníc-
tva sa pokračovalo v procese prípravy a preskúmavania novej európskej legislatívy 
týkajúcej sa balíka nariadení pre programové obdobie 2021 – 2027. Na úrovni Rady 
bolo vypracovaných niekoľko revidovaných znení k  návrhom nariadení, ktoré sa 
stali predmetom rokovaní pracovných skupín a Osobitného výboru pre poľnohos-
podárstvo. V priebehu celého roka 2020 SR aktívne participovala na príslušných ro-
kovaniach s cieľom presadzovať svoje priority vo všetkých oblastiach SPP.

Balík nariadení novej SPP pozostáva z nariadenia o strategických plánoch, ktoré 
zahŕňa ciele SPP, typy intervencií formou priamych platieb, rozvoja vidieka a nie-
ktorých sektorových intervencií, ako aj všeobecné požiadavky týkajúce sa strategic-
kých plánov. Horizontálne nariadenie obsahuje pravidlá financovania a rámec pre 
monitorovanie a hodnotenie SPP. K uvedeným nariadeniam tiež patrí nariadenie 
o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov. Nová SPP bude založená na 
napĺňaní špecifických cieľov, medzi ktorými okrem podpory príjmov poľnohospo-
dárov zastáva významné postavenie aj udržateľnosť, ochrana životného prostredia 
a zmierňovanie klimatických zmien. 

V októbri 2020 vyústili diskusie na úrovni Rady ministrov a Európskeho parlamen-
tu do prijatia negociačných pozícií k jednotlivým návrhom nariadení a následného 
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začatia „trialógov“. Nakoľko stále prebiehajú rokovania o podobe budúcej SPP, boli 
finalizované prechodné pravidlá pre roky 2021 a 2022 s cieľom zabezpečiť konti-
nuitu v poskytovaní podpory a stabilitu právneho rámca pre oblasť SPP.

Na začiatku roka 2020 pandémia COVID-19 negatívne ovplyvnila aj oblasť poľno-
hospodárstva vo všetkých krajinách EÚ. V dôsledku toho, prijala Komisia v prvom 
polroku 2020 balík výnimočných opatrení so snahou stabilizovať trh s rastlinný-
mi a  živočíšnymi komoditami najviac postihnutými situáciou v  dôsledku šírenia 
koronavírusu. Išlo najmä o pomoc na súkromné skladovanie niektorých mliečnych 
výrobkov, hovädzieho, ovčieho a kozieho mäsa. Zároveň v sektore mlieka a mlieč-
nych výrobkov Komisia povolila dočasné výnimky z určitých pravidiel EÚ v oblasti 
hospodárskej súťaže s cieľom podporiť a pomôcť stabilizovať dotknutý sektor pro-
stredníctvom vlastných trhových opatrení hospodárskych subjektov. Členským 
štátom sa tiež umožnila flexibilita pri vykonávaní kontrol dodržiavania niektorých 
opatrení. SR priamo využila umožnenú flexibilitu v rámci školského programu. Pri 
ostatných uvedených opatreniach možno hovoriť o nepriamom pozitívnom efekte 
pre SR, vzhľadom na ich celkové prispenie k stabilizácii situácie na trhu so živočíš-
nymi a rastlinnými komoditami v EÚ. 

BREXIT – otázka nastavenia budúcich vzťahov
Nastaveniu budúcich vzťahov medzi štátmi EÚ a Spojeným kráľovstvom Veľkej 

Británie a Severného Írska (UK) sa na národnej úrovni venovala medzirezortná ko-
ordinačná skupina MZVaEZ SR. MPRV SR aktívne participovalo na príprave národ-
nej pozície, pričom už počas prechodného obdobia identifikovalo hlavné oblasti, 
ktoré budú ovplyvnené odchodom UK z EÚ. MPRV SR avizovalo nárast administra-
tívnej záťaže súvisiacej s odlišnou legislatívou krajín EÚ a tzv. tretích krajín, akou 
sa UK po odchode z EÚ stalo. Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a UK bola 
predstavená a podpísaná predstaviteľmi oboch strán na konci roka 2020.

Rozvojová spolupráca
MPRV SR realizovalo prostredníctvom NPPC – VÚP v roku 2020 pravidelný projekt 

rozvojovej spolupráce pod názvom „Odborná a  technická podpora krajín stred-
nej a východnej Európy v oblasti potravinových databáz“. Budovaním kvalitných 
poznatkov v  oblasti potravinových databázach a  nutričného zloženia potravín sa 
prispieva k  zlepšeniu potravinovej bezpečnosti a  výživy, k  napĺňaniu priorít FAO 
v regióne, ako aj cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030. Úloha odbornej pomoci 
je zameraná na budovanie kapacít a  poskytnutie odbornej a  technickej podpory 
vybraným krajinám. V roku 2020 bola v rámci tejto úlohy poskytnutá pomoc Al-
bánsku a Kirgizsku a aktivity v rámci riešenia úlohy boli prispôsobené vzniknutej 
situácii s COVID-19.
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Dvojstranná spolupráca

Česká republika
V rámci bilaterálnej spolupráce SK – CZ sa 12. júna 2020 uskutočnila prvá ofi-

ciálna pracovná návšteva ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána 
Mičovského v Českej republike. Bilaterálne stretnutie sa konalo v Židlochoviciach.

Počas rokovania agroministri prediskutovali viaceré dôležité témy, ako naprí-
klad Spoločnú poľnohospodársku politiku v  kontexte stratégie ,,Z farmy na stôl“ 
(F2F) a stratégie EÚ v oblasti biodiverzity. Pozornosť bola venovaná aj problemati-
ke dvojakej kvality potravín, problémom so suchom v ČR a budovaniu závlahových 
systémov. Ministri taktiež vyjadrili svoje obavy z  možných negatívnych dopadov 
ochorenia Covid-19 na agropotravinársky a lesnícky sektor oboch krajín. V oblasti 
lesného hospodárstva bola otvorená aj téma podkôrnikovej kalamity a potreby ob-
novy lesov. SK minister taktiež českým partnerom predstavil svoju víziu vo vzťahu 
k rozšíreniu iniciatívy Významných lesníckych miest (,,VLM“) aj na územie ČR. 

Island
V januári 2020 sa uskutočnila pracovná cesta podpredsedníčky vlády a minister-

ky pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej na Island (IS). Cieľom 
pracovnej cesty bolo bilaterálne rokovanie s islandským ministrom poľnohospo-
dárstva a rybolovu, ako aj návšteva geotermálnych prameňov a získanie informá-
cií ohľadom možností využitia geotermálnej energie v slovenskom poľnohospo-
dárstve.

Pod vedením MPRV SR bola v rámci uvedenej pracovnej cesty realizovaná aj pod-
nikateľská misia, počas ktorej slovenskí farmári a pestovatelia mohli vidieť praktic-
ké ukážky a získať dôležité informácie v súvislosti s možnosťami využitia geotermál-
nej energie v poľnohospodárstve, za účelom aplikovania zistených poznatkov aj na 
území SR.

Na Islande sa nachádza najväčší počet termálnych prameňov na Zemi (približne 
800 geotermálnych oblastí a 7 000 termálnych prameňov). Využívanie geotermál-
nej energie a ochrany životného prostredia má preto veľký potenciál pre rozvoj vzá-
jomnej spolupráce medzi SR a IS. Slovenská republika spolupracuje s  islandským 
partnerom už aj v súčasnosti, najmä prostredníctvom činnosti slovenských firiem 
a technológií na IS, alebo partnerstvom s islandskými firmami a inštitúciami v rámci 
projektov využívania geotermálnej energie na území SR.

Maďarsko
V dňoch 12. – 14. februára 2020 sa delegácia vedená štátnym tajomníkom MPRV 

SR Gabrielom Csicsaiom zúčastnila na otvorení 27. národnej výstavy Zbraní, rybár-
stva a poľovníctva FeHoVa 2020 v Budapešti. Počas výstavy sa uskutočnilo aj spo-
ločné rokovanie štátnych tajomníkov agrorezortov HU, SK a SRB. Cieľom stretnutia 
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bolo predstaviť zúčastneným stranám koncepciu svetovej výstavy ,,One with Na-
ture“ ktorá sa uskutoční na prelome septembra/októbra 2021 v Budapešti. Pracov-
né stretnutie prispelo k upevneniu dobrých bilaterálnych vzťahov medzi krajinami, 
a taktiež vytvorilo priestor pre nastavenie budúcej spolupráce v súvislosti s účasťou 
SR na svetovej výstave ,,One with Nature“. 

USA
V novembri 2020 sa uskutočnila videokonferencia ministra pôdohospodárstva 

a  rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a  zástupcu ministra poľnohospodárstva 
USA Teda Mc Kinneyho (podštátny tajomník pre lesné hospodárstvo). Rokovanie sa 
uskutočnilo na podnet USA. 

Úvodnou témou stretnutia bolo lesníctvo, prezentované ako jedna z priorít slo-
venského agrorezortu. Obdobný názor zastávali aj zástupcovia USA, nakoľko lesom 
a lesnému hospodárstvu taktiež pripisujú kľúčový význam. SK strana navrhla mož-
nosť spolupráce medzi oboma krajinami v  oblasti lesníctva prostredníctvom vzá-
jomnej výmeny informácií v praxi aj formou výmenných pobytov. Ďalšou z disku-
tovaných tém bola regionálna úloha SR v rámci Vyšehradskej skupiny. Delegácie 
taktiež vyjadrili postoj k novoprijatým stratégiám EÚ v oblasti biodiverzity a ,,Z far-
my na stôl“ (F2F). Počas rokovania SK minister identifikoval ako jednu z možných 
budúcich tém rokovaní s USA problematiku potravinového odpadu.


