
 

Milí čitatelia, 
 
vítame vás opäť na stránkach nášho „NEWS LETTERU“! 
 
V tomto čísle Newsletteru vám opätovne prinášame pohľad na aktuálne dianie na poli pozemkovej a pôdnej 
politiky Európskej únie a Slovenska. Ponúkame vám aj súhrn najdôležitejších informácií a udalostí, ktoré sa 
uskutočnili alebo sa pripravujú v tejto oblasti ako aj v samotnom Centre Excelentnosti. 
 
Smernica o pôde? Je na to Európska únia pripravená? 
 
Ako uvádza Správa o implementácii tematickej stratégie na ochranu pôdy a prebiehajúce činnosti (KOM (2012) 46; 
dostupné na www.ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm ), pôda ako zložka životného prostredia čelí 
v súčasnosti viacerým hrozbám, akými sú klimatické zmeny, degradácia pôdy, dezertifikácia, rozširovanie 
zastavaných území, kontaminácia pôd a pod. Európska únia ešte v roku 2006 pripravila návrh smernice o ochrane 
pôdy, (KOM (2006) 232; dostupné na www.eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006PC0232&from=EN ), no politická nevôľa členských štátov zablokovala jeho 
prijatie. Súčasný eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik v súčasnosti opätovne zdôrazňuje význam 
rámcovej smernice o ochrane pôdy a zároveň konštatuje, že je nevyhnutné aby bol návrh smernice revidovaný 
v zmysle záväzkov prijatých v 7. environmentálnom akčnom programe tak, aby bola smernica schopná zabezpečiť 
účinnú a cielenú ochranu pôdy v EÚ. 
 
Opozičné členské štáty, najmä Nemecko (opozičný líder), Francúzsko, Veľká Británia, Rakúsko a Holandsko naďalej 
nesúhlasia s reguláciou ochrany pôdy prostredníctvom rámcovej smernice. Ako hlavné argumenty uvádzajú 
porušenie princípu subsidiarity prijatím uvedenej smernice, vysoké náklady na implementáciu smernice, 
administratívne zaťaženie a prekrývanie európskej smernice s národnými legislatívami členských štátov. Ostáva 
preto otázne, či sa niekedy nájde politická vôľa rámcovú smernicu o pôde schváliť. 
 
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 
 
Partnerská dohoda Slovenskej republiky sa vzťahuje na všetku podporu z Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov EÚ v príslušnom členskom štáte. Ide o dokument, ktorý určuje stratégiu, priority a podmienky SR na 
využívanie týchto fondov efektívnym a účinným spôsobom, s cieľom dosiahnuť priority stratégie Európa 2020, 
dostupné na www.partnerskadohoda.gov.sk. 
 
Priame platby  pre poľnohospodárov sa budú  riadiť novými nariadeniami EÚ 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej 
politiky nahradilo a zrušilo súčasne platné nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009. 
V súvislosti s ním boli prijaté nariadenia, ktoré sa týkajú financovania, riadenia, monitorovania Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a ustanovujú nové pravidlá pre poskytovanie priamych platieb (bližšie sú nariadenia 
dostupné na www.apa.sk/index.php?navID=440). 
 



 

V podmienkach Slovenska bolo v súvislosti s prijatými nariadeniami EÚ prijaté nariadenie vlády SR č. 19/2014 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory 
v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov. 
 
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo oznámenie o návrhu strategického dokumentu Programu rozvoja 
vidieka SR na programovacie obdobie 2014 – 2020, dostupné na www.mpsr.sk/index.php?navID=262&id=8446. 
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vychádza z právnych aktov EÚ: 

• Nariadenie EPaR (EÚ) č. 1303/2013 o spoločných ustanoveniach Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) 

• Nariadenie EPaR (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 

 
Predpokladaný rozpočet na Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 bude 2,079 miliardy Eur, dostupné na 
www.mpsr.sk/index.php?navID=262&id=8472.  
 
Aktuálne projektové podpory Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 
 
V rámci projektových podpôr Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 majú aktuálnu výzvu opatrenia (www.apa.sk): 

• 1.1. Modernizácia fariem 
• 1.2. Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva 

 
Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy sprísňuje pravidlá pri odňatí pôdy 
 
27. februára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 34/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o 
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela zákona sprísňuje pravidlá pre zmenu druhu 
poľnohospodárskeho pozemku a pre zmenu poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití. Osobitný 
dôraz kladie na ochranu a zachovanie viníc. 
 
Kontroverzný zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 
 
1.júna 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vyvolal širší diškurz v spoločnosti. Zákon prebral právne záväzné 
akty EÚ, a to smernicu Rady 88/361/EHS z 24. júna 1988, ktorou sa vykonáva článok 67 Zmluvy (Mimoriadne 
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1; Ú. v. ES L 178, 8. 7. 1988). Aplikačná prax ukáže, či sa nová právna úprava stretne s 
cieľom, ktorý zákonodarca uvádza na zdôvodnenie prijatia tohto zákona, a to: posilniť právne nástroje ochrany 
poľnohospodárskej pôdy zamerané nielen na ochranu pred jej degradáciou a jej znehodnocovaním jej biologických 
a fyzikálnych vlastností, ale aj vytvoriť legislatívny rámec ochrany tejto pôdy vymedzením kritérií, a to najmä 
odborných, ktoré budú musieť spĺňať nadobúdatelia jej vlastníctva. 



 

Z uvedeného sa možno domnievať, že zákonodarca vychádzal z myšlienky, že ak bude nadobúdateľom 
poľnohospodárskej pôdy prednostne osoba, ktorá podniká v poľnohospodárskej výrobe, zabezpečí sa tým aj 
legislatívny rámec ochrany tejto pôdy. Nakoľko zo žiadneho ustanovenia tohto zákona nevyplýva, tobôž sa 
explicitne nestanovuje opatrenie, ktoré by smerovalo k ochrane poľnohospodárskej pôdy, o ktorú sa zákonodarca 
opiera. Zákon presne vymedzuje okruh potenciálnych nadobúdateľov poľnohospodárskej pôdy stanovením 
prednostného práva osôb podnikajúcich v poľnohospodárskej výrobe, na druhej strane liberalizácia devízového 
zákona (§ 19a) a ust. § 4 ods. 1 zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku otvárajú možnosti 
novým subjektom nadobudnúť poľnohospodársku pôdu na Slovensku, ktorí doteraz mohli takúto pôdu získať 
jedine dedením (napr. darovanie alebo predaj pôdy blízkym osobám bez štátneho občianstva SR a s pobytom 
mimo územia SR). 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spustilo na základe zákona Register zverejňovania ponúk 
prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý je dostupný www.pozemky.mpsr.sk. 
 
Prinesie nový zákon o katastri nehnuteľnosti progres v porovnaní s modernými katastrami EÚ? 
 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR predložil návrh nového zákona o katastri nehnuteľností, ktorý prešiel 
medzirezortným pripomienkovým konaním. Nový zákon má poskytnúť prehľadnejšiu úpravu práv a povinností na 
úseku katastra nehnuteľností, vytvoriť jednotnú právnu úpravu vzťahujúcu sa na geodetické a kartografické 
činnosti na úseku katastra, ktorých výsledky sa preberajú do katastra nehnuteľností a vytvoriť legislatívne 
podmienky na zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností. „Nová právna úprava reaguje na požiadavku 
zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností, zjednodušenia a lepšieho prístupu k údajom evidovaným 
v katastri nehnuteľností, zvyšovania presnosti, a teda lokalizačnej istoty polohy a tvaru nehnuteľností na zemskom 
povrchu. Nový zákon by mal byť účinný od 1. júla 2015. 
Materiál dostupný: www.lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7088&langEID=1. 
 
Právna úprava katastra nehnuteľností v podmienkach Slovenska bola v porovnaní s právnou úpravou moderných 
katastrov členských štátov EÚ neaktualizovaná a nereagovala flexibilne na potreby súčasnej spoločnosti. Na 
porovnanie, cieľom právnej úpravy katastra nehnuteľností v Holandsku je okrem vedenia majetkových transakcií, 
informácií o vlastníctve, geografickým informáciám, poskytovanie realitných informácií – napr. informácií o kúpnej 
cene domov, bytov, kúpnych cien predaných domov, realitné informácie o verejných registroch, a to aj 
v katastrálnych mapách. Okrem najdôležitejších údajov o pozemku a o jeho majiteľovi poskytuje holandský 
kataster nehnuteľností aj prehľadnú katastrálnu mapu zobrazujúcu, okrem iného, aj umiestnenie domu na 
pozemku. 
 
Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2014 do 
31.5.2014 
 
Kompletný zoznam všetkých právnych predpisov, ktoré boli vydané do 31.5. 2014 zverejnilo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na: www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=23&id=8178. 
 
 
 
 



 

Výskum a vývoj v Európskej únii – Horizont 2020 
 
Program Horizont 2020 (www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en) bude v programovacom období 2014 – 
2020 hlavným nástrojom pri realizácii výskumu, vývoja a inovácií. Na zapojenie sa do programu vyzýva všetky 
subjekty národného hospodárstva, osobitný dôraz kladie na malé a stredné podniky. Základnými piliermi Horizontu 
2020 sú: 
 

• excelentná veda; 
• vedúce postavenie priemyslu; 
• spoločenské výzvy (ako napr. potravinová bezpečnosť, opatrenia v oblasti klímy a efektívne využívanie 

zdrojov a surovín, atď.) 
 

DG Agri vytvorilo Európske informačné partnerstvo (EIP) pod názvom „Poľnohospodárska produktivita 
a udržateľnosť“ v rámci stratégie Európa 2020 (iniciatíva Inovácia v Únii) s cieľom urýchliť proces výskumu, vývoja 
a inovácií v EÚ prostredníctvom partnerstiev verejných a súkromných zainteresovaných strán bez ohľadu na 
hranice a sektory, dostupné na www.ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm. 
 
Aktuálne z činností Jean Monnet Centra excelentnosti 
 
• V dňoch 28. – 29. apríla 2014 sa uskutočnil pracovný workshop "Právne akty EU – ich lepšie pochopenie a 

práca s nimi“ (Improvement of the EU Legal Acts Understanding“), ktorého cieľom bolo naučiť účastníkov 
workshopu, vedeckovýskumných a pedagogických pracovníkov ale aj študentov doktorandského štúdia 
pracovať  s právnymi normami EU, a naučiť ich spôsobu ako   právne akty EÚ vykladať. Účastníci workshopu 
diskutovali, okrem iného, aj o bonitácii pôdy na Slovensku. Zhodli sa na tom, že bonitované pôdno-ekologické 
jednotky sú zastarané a nezohľadňujú environmentálne požiadavky, pričom sa rozhodli iniciovať stretnutie s 
kompetentnými orgánmi s cieľom navrhnúť možné riešenia, prípadne pripraviť výskumný projekt. 

 
•  Aj s podporou Centra excelentnosti bola vydaná monografia od autora prof. RNDr. Pavla Bieleka, DrSc,. člena 

Jean Monnet Centra excelentnosti, pod názvom: 
„Kompendium praktického pôdoznalectva „ 2014, ISBN 978-80-552-1155-8 
Publikovaná monografia je prvý súhrnný „Soil Manual“ vydaný na Slovensku. Identifikuje a hodnotí základné 
parametre pôdneho krytu Slovenska, umožňuje praktické orientácie pre ich regulácie, porovnáva ich s pôdami 
okolitých štátov, najmä s členskými štátmi EÚ a OECD. Publikácia je určená pre každého, kto sa potrebuje 
orientovať v problematike pôdy, od študentov a ich pedagógov, cez rozhodovaciu sféru až po výskumné 
a vedecké inštitúcie zamerané na pôdu a iné prírodné zdroje. 

 
• Podanie projektu VEGA  

Členovia Centra excelentnosti podali projekt VEGA pod názvom „Ochrana zachovania výmery 
poľnohospodárskej pôdy v podmienkach SR“. Hlavným cieľom projektu by bolo analyzovať a zhodnotiť úbytok 
poľnohospodárskej pôdy po roku 1990 na Slovensku v závislosti od legislatívnych a ekonomických nástrojov, 
identifikovať príčiny a dopady znižovania výmery poľnohospodárskej pôdy. Na základe analýzy existujúcich 
prostriedkov ochrany výmery poľnohospodárskej pôdy vyplývajúce z pôdnej politiky EÚ, budú navrhnuté 
opatrenia pre udržateľnosť výmery pôdy na Slovensku. 



 

• Centrum excelentnosti iniciovalo riadne členstvo SPU v Nitre v Global Soil Partnership, Organizácia pre výživu 
a poľnohospodárstvo (FAO) Organizácie spojených národov 
http://www.fao.org/globalsoilpartnership/partners/en/ 

 

• Členka centra excelentnosti – prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. sa zúčastnila pracovného pobytu 
v holandskom Wageningene a Apeldoorne. Na Inštitúte Agrárneho práva vo Wageningene  diskutovala 
o možnostiach  spolupráce Centra excelentnosti v oblasti výskumných a vzdelávacích aktivít, ktoré súvisia 
s užívaním a ochranou poľnohospodárskej pôdy. V Apeldoorne navštívila kataster nehnuteľností, kde mala 
možnosť oboznámiť sa s úlohami a  fungovaním katastra nehnuteľností v Holandsku. 
 

• Členka centra excelentnosti – JUDr. Lucia Palšová, PhD. sa zúčastnila medzinárodnej konferencie „Pôda ako 
zdroj“ ("Land as a resource"), ktorá sa uskutočnila pod záštitou eurokomisára pre životné prostredie Janeza 
Potočnika v Bruseli dňa 19. júna 2014 (DG Environment). Cieľom konferencie bolo zdôrazniť význam dobrého 
hospodárenia s pôdou k riešeniu európskych a globálnych výziev, a to najmä s ohľadom na rastúcu svetovú 
populáciu. Konferencia sa zamerala aj na nedostatky súčasného modelu európskej pôdy. Bolo poukázané na 
to, že znižovanie rozlohy a kvality pôdy je globálny problém, pričom EÚ je pripravená na realizáciu aktivít 
zameraných na zachovanie/zlepšenie pôdy v EÚ. Do roku 2015 má Európska komisia pripraviť oznámenie 
„Pôda ako zdroj“, ktorej cieľom bude zvýšiť povedomie o hodnote pozemkov ako zdroji pre kľúčové 
ekosystémové služby a ktoré má slúžiť ako pomôcka pre ďalšie opatrenia na úrovni EÚ. Viac na 
www.ec.europa.eu/environment/land_use/conference_en.htm 
 

• Člen centra excelentnosti – prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. sa zúčastnil študijnej návštevy na DG 
Environment. Cieľom jeho návštevy bolo diskutovať aktuálne otázky smerovania pôdnej politiky EÚ a pôdnej 
politiky Slovenska. 

 
Čo pripravuje Centrum excelentnosti do budúcnosti? 
 
Centrum excelentnosti  pripravuje na október 2014 seminár pod názvom „Porovnanie právnej úpravy využívania 
pôdy vo vybraných krajinách EÚ“. Cieľom semináru bude získanie vedomostí ohľadne držby poľnohospodárskej 
pôdy vo vybraných krajinách EÚ. Bližšie informácie o seminári získate na www.fesrr.uniag.sk/sk/centrum-
excelentnosti/ 

 
Pozvánka 
 
Dňa 15.novembra 2014 v čase od 09.30 do 13.30 hod. sa uskutoční Regionálne diskusné fórum na pôde Trnavskej 
univerzity v priestoroch Auly Pázmáneum. Záujemcovia z radov študentov a verejnosti budú mať možnosť 
vyspovedať pozvaných hostí, medzi ktorými sa objavia aj Europoslanci, ktorí budú na ich dotazy odpovedať v rámci 
dvoch tematických blokov: 
 
1. Ako Európska únia prispieva k zamestnaniu mladých ľudí? 
2. Je Európska únia globálnym hráčom vo svete? 
 
Dostupné na: www.euractiv.sk/slovensko-v-ep/udalost/regionalne-diskusne-forum-v-trnave-005238 


