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Postavenie a úloha Agrárneho práva EÚ na SPU
Pri neústavnom legislatívnom ruchu, ktorý nastal po roku 1990, je ťažko nájsť taký úsek
spoločenských vzťahov, ktorých zákonná úprava sa tak často stáva predmetom pozornosti
nášho zákonodarstva ako vzťahy, ktoré vznikajú v oblasti poľnohospodárstva. Právne
predpisy, ktoré upravujú túto oblasť nie sú kodifikované, sú roztrúsené v rôznych právnych
odvetviach. Časť právnych predpisov možno nájsť v správnom práve, časť v občianskom,
obchodnom, ale aj v pozemkovom práve a v ďalších. Toto právo, ktoré upravuje vzťahy v
oblasti poľnohospodárstva nazývame “Agrárne právo”, ktoré nie je samostatným právnym
odvetvím.
Na žiadnej univerzite na Slovensku, okrem Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
sa “Agrárne právo” nevyučuje . Napriek tomu, čím ďalej tým viac sa stáva významným a
svoje postavenie zaujíma aj z pohľadu zaradenia do výučby.
Agrárne právo je možné chápať ako právne odvetvie zmiešanej povahy (Gajzbacher, J. Peceň, P., 1966).

Táto zmiešanosť naznačuje úzku súvislosť agrárneho práva s inými

odvetviami, ako je napr. Pozemkové právo, Právo životného prostredia a pod. Je to súbor
právnych noriem súkromného a verejného práva.
Podľa obsahu právnej regulácie je možné zaradiť sem najmä otázky týkajúce sa pozemkového
vlastníctva, ochrany poľnohospodárskych pozemkov, ochrany vôd, ochrany vzduchu,
odpadov z poľnohospodárskej činnosti, agrárnych financií, podmienok obehu jednotlivých
agrárnych

komodít,

poľnohospodárstva,

podpory

agrárneho

trhu,

agrárneho

úveru

a

financovania

duševného vlastníctva v oblasti poľnohospodárstva, fytosanitárnej,

veterinárnej legislatívy, bezpečnosti potravín a pod. Použitie agrárny v tejto súvislosti sa
opiera o širší jazykový význam.
Od roku 2004, kedy sa Slovensko stalo členom EÚ nadobudla na význame
“Agrárne právo EU” na SPU, veď

aj výuka

vzťahy v oblasti poľnohospodárstva patria k

najvýznamnejším vzťahom, ktoré EÚ upravuje .
Finančná podpora zo strany EÚ v rámci projektu J. Monnet Chair pod názvom:
EU Agrarian Law 200123-LLP-1-2011-1-SK-AJM-CH významne prispela k tomu, aby výuka
predmetu bola

zabezpečovaná na všetkých fakultách Slovenskej poľnohospodárskej

univerzity, a to buď ako predmet povinný, alebo ako predmet voliteľný, resp. povinne
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voliteľný. Projekt prispel v neposlednej rade aj k zorganizovaniu konferencie pod názvom:
“Výzvy a perspektívy Agrárneho práva EÚ”.
J. Monnet Chair na našej univerzite získal plaketu EÚ Jean Monnet Chair – Partner v EU
integrácii. Od roku 2012 je vydávaný vedecký časopis “EU Agrarian Law”, zameraný na
teóriu a aplikáciu agrárneho práva EÚ, ktorý je jedinečným svojho druhu na slovenskom trhu.
Časopis je zverejňovaný v tlačenej a v elektronickej forme v jazyku anglickom a
zverejňovaný

prostredníctvom

vydavateľstva

De

Gruyter

na

webovom

je
sídle

http://www.degruyter.com/view/j/eual
Od roku 2013 podporou EÚ na univerzite vzniklo “J. Monnet Centrum excelentnosti“ pod
názvom: “Pozemková politika EU - Cesta k udržateľnej Európe” DECISION n.20132883/001-001. Project No: 54260o-LLP-1-2013-1-SK-AJM-P, ktoré má vlastnú stránku na
webovom sídle univerzity http://www.fesrr.uniag.sk/sk/centrum-excelentnosti/

V Nitre, máj 2014

Anna Bandlerová
J.Monnet Chair
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The support of implementation of organic farming in Slovakia
Bandlerová, Anna - Palšová, Lucia - Schwarczová, Loreta – Schwarcz, Pavol
Abstract
Organic farming is a perspective way of farming which has a positive impact on the
environment while addressing various economic and social aspects, contributing to the
sustainable development of the rural areas as well as to the protection of all components of the
environment.
Organic farming has been existing in Slovakia since 1991. More significant increase is
evident from the accession into the EU when Slovakia adopted the commitment to increase
the acreage of agricultural land for the implementation of organic farming. At the present
(2013) there are 355 organic farmers in Slovakia, out of this amount 11 belong to the process
of conversion. There is the highest share of organic farmers in Prešov region (24,42%) and
Košice region (17,44%). The lowest amount of organic farms is evident in Bratislava (3,78%)
and Trnava (5,81%) regions. From the focus of agricultural production point of view the
animal organic production prevails the plant production. The main motivation behind the
farmers ‘decision to change the conventional to organic production is still a financial
incentive to compensate the loss of the income from reduced production and additional costs
related to the implementation of organic farming. The motivating factor would definitely be
the farmers´ support from the part of the state in the forms of enhancement of the sales of
organic products, improved counseling system and promotion.
Keywords
organic farming, agriculture, EU support

Introduction
Organic farming can be defined as a balanced ecosystem of a permanent nature, which is
based on local and renewable sources, where it is the duty of man to manage agricultural
activities as a harmonious part of nature. Organic farming is an agricultural production system
that maintains the health of soils, ecosystems and people (Domin, 2008). Organic agriculture
combines tradition, innovation and scientific research to benefit the shared environment and
promote fair relationships and a good quality of life for all elements involved (Green
Marketing, 2009). For this reason, organic farming is an important component of agricultural
systems in the more developed countries. It is one of the possibilities of solving structural
policies and a number of current issues through the involvement of sustainable development
(Rosochatecká, 2002). Organic farming (Lehocká & Klimeková, 2004) is also in Slovakia a
prospective management mode, which is one of the possible solutions to address the impact of
agriculture on the environment but also economic and social aspects by creating a new market
for organic products, including the creation of new jobs, contributing to the development of
rural areas and the protection of all components of the environmental. Despite the good
6

potential of organic farming in the SR, Slovak organic farming has several weaknesses related
to insufficient implementation of legislative, institutional and economic instruments that limit
its development. The aim of the paper is to evaluate the implementation of support of organic
farming in Slovakia.
The object of our investigation was to assess the areas defined in Figure 1, from the following
points of view:
Development of organic farming in the period of 1991-2013 in terms of the number of
farmers and occupation of farmland
Development and analysis of financial support for organic farming
Social and psychological area
Areas of examining the implementation of
organic farming

Social and
psychological

Legislative and
institutional

Financial and economic

Fig. 1 Areas of examining the implementation of organic farming in Slovakia,
source: Kobec, M., 2004
The paper is elaborated on the basis of primary and secondary information sources. Primary
sources were obtained by the method of questionnaire survey of organic farmers and the
method of direct interview with the staff of the Agricultural Paying Agency and the Central
and Testing Institute in Agriculture (CCTIA). 122 organic farmers representing 34.4% of all
organic farmers according to database of the CCTIA for the year 2013 were interviewed by the
telephone. The share of surveyed farmers represents the coverage for all regions of Slovakia. A
legal form and size of the business was irrelevant for the survey. Secondary sources of
information were sources of literature, internet resources and legislation on the matter.

Discussion
History of organic farming in Slovak conditions began to develop 15 to 20 years later
compared to more developed countries in Europe due to the fact that until 1989, intensive
conventional farming was used exclusively (Vanková & Baláž, 2005). Slovak organic farming
followed the tradition of European organic farming and organic crop production is currently
one of the fastest growing segments of agriculture in Europe (Williams et al., 2011). It is
evident from several studies, that the Slovak Republic has in terms of geography and soil
quality a good potential for the development of organic farming (Kováč et al., 2008).
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Table 1 Development of organic farming in Slovakia
Year Area of agicultural land
Share on total
in ecological farming
agricultural land area
(in ha)
(in %)
2000
58 466
2,39
2001
58 706
2,4
2002
49 999
2,05
2003
54 479
2,20
2004
53 091
2,18
2005
93 591
4,93
2006
121 956
6,42
2007
123 918
6,52
2008
136 669
7,25
2009
146 762
7,5
2010
182 403,02
9,4
2011
180 261
9,3
Source: CCTI

Number of
farms
88
81
76
88
117
205
256
280
349
458
497
364

Average area
per farm (in
ha)
664,4
724,8
657,9
640,9
420,5
456,5
460,2
444,2
389,1
392,4
407,4
NA

As it can be seen from the Picture no. 1, the number of farms and the acreage of farmed
land between 1991-2010 is increasing. There is a significant increase since 2004, due the
implementation of commitments of the Government of the SR under the Rural Development
Plan for 2004-2006 and Rural Development Programme 2007-2013, which aimed to achieve
the implementation of organic farming for at least 5% of the total agricultural land. Therefore
it can be concluded that the regulatory stimulation by the State to introduce organic farming
has helped the development of organic farming in Slovakia.
Table 2 The number of organic farmers by region as of 31.03.2013
Region
In organic farming
In organic farming
and conversion
Bratislava
Trnava
Nitra
Trenčín
Banská Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Total
Source: CCTI, 2013

14 (4,1%)
20 (5,81%)
33 (9,59%)
23 (6,69%)
63 (18,31%)
47 (13,66%)
84 (24,42%)
60 (17,44%)
344

2
6
2
7
17
11
20
7
72

8

In conversion
only
(2010-2013)
2
1
2

1
1
4
11

At the present (2013), according to the data of CCTI, there are 355 organic farmers, of
whom 344 (96.9%) are involved in organic farming. Out of this number there are at present
72 (20.9%) farmers included in organic farming as well as in the conversion.Only 11 farmers
(3.1% of all organic farmers) are in the conversion period.
Table 2 indicates that the largest proportion of organic farmers is located in Prešov
(24.42%) and Košice (17,44) regions. The lowest number of organic farmers is located in
Bratislava (3.78%) and Trnava (5.81%) regions. This is apparent based from the natural
conditions of the Slovak Republic, as in the regions of Prešov, Žilina, Banská Bystrica and
Košice the vast majority of agricultural land represents permanent grassland land of low value
(GCCA, 2013), and therefore it is easier for farmers to decide whether to produce within the
system of organic farming particularly in livestock production (Table 4).
Table 3 Area of agricultural land in Slovakia in 2011
Regions
Agricultural land Non-agricultural land
(ha)
(ha)
Bratislava
92 118
113 150
Trnava
289 762
124 899
Trenčín
184 081
266 116
Nitra
467 248
167 131
Žilina
244 896
435 969
Banská Bystrica
414 669
530 768
Prešov
381 988
515 368
Košice
336 025
339 423
Source: Regional Statistics Database, 2012

Share of agricultural to
non-agricultural land (%)
44,88
69,88
40,89
73,65
35,97
43,86
42,57
49,75

The number of organic farmers is dependent on the agricultural land area (Table 3).
Therefore, it can be concluded that the expanse of farmland, as well as the dominance of
agriculture in the given region of Slovakia does not affect the number of organic farmers.
Table 4 Number of organic farmers in terms of production
Region
Total
Plant production
Bratislava
Trnava
Nitra
Trenčín
Banská Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Total
Source: CCTI, 2013

16
21
35
23
63
48
85
64
355

12 (75%)
13 (61,9%)
31 (88,57%)
4 (17,39%)
10 (15,87%)
4 (8,33%)
5 (5,88%)
13 (20,14%)
92 (25,92%)
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Plant and animal
production
4 (26,67%)
8 (38,1%)
4 (11,43%)
19 (79,17%)
53 (84,13%)
44 (91,67%)
80 (94,12%)
51 (79,69%)
263 (74,08%)

Organic farmers can decide whether to implement plant or animal organic production.
Farmers who implement organic animal production must also have organic plant production.
Table 4 shows that in Bratislava, Trnava and Nitra regions organic plant production is
predominant and organic plant production is represented in a smaller scale. By contrast, in
Banská Bystrica, Trenčín, Žilina, Prešov and Košice regions organic animal production is
predominant. As previously indicated, this fact stems primarily from natural conditions and
the prevalence of permanent grassland, where the loss of income for organic production is not
as striking. Organic farmers in animal production will reduce the cost of machinery,
fertilizers, chemicals and the cost of labour in comparison with plant production will not
increase significantly.
Table 5 Number of organic farmers by legal status as of 31.03.2013
Legal Status
Number of farmers
(companies)
Cooperative
75
Limited liability company
148
Joint-stock company
7
Individual farmers
123
Other
2
Total
355
Source: CCTI, own processing, 2013

Share in %
21,13
41,69
1,97
34,65
0,56
100

As it can be seen from Table 5, the largest group of organic farmers as for the legal form are
limited liability companies (41.69%) and individual farmers (34.65%). Less numerous group
consists of cooperatives (21.13%). Other legal entities in organic farming occur to a small
extent.
Table 6 Development of the number of active organic farmers in the years 1991-2013
BA
TT
NR
BB
TN
ZA
PO
1991
1
1
1
1992
1993
1994
1995
1996
1
1997
1
1
2
1998
1
10
4
1999
1
5
2000
1
2001
1
1
2002
1
1
1
2
1
1
2003
1
1
1
1
2004
3
4
4
3
10
10

KE

1

6

BA
2

TT
2
2
5
7

2005
2006
2007
2008
4
2009
2
2010
1
1
2011
2012
3
1
2013
Source: CCTI, own processing

NR
3
3
6
8
3
3
1
2

BB
14
3
5
12
20
2

TN
6
3
1
2

2

ZA
8
6
2
8
4
1
1
1
1

PO
20
9
1
10
13
5

KE
12
13
1
1
16

3

4

The survey showed that most of the existing organic farmers founded their businesses in 2005
and subsequently in 2008 and 2009, which was the logical consequence resulting from the
Rural Development Plan which expected an increase in funding during the conversion period
and subsequent organic production.
The development of organic agriculture in the period 1991-2013 is determined in addition to
legislative rules by the amount and structure of financial support, which is mainly influenced by
the EU financial support. During 2000-2006 there was the SAPARD programme, with the
priority no. 2 - sustainable rural development and one of the measures were Agricultural
production methods designed to protect the environment and maintain the countryside. The
measure only contributed to the financial commitments by a share of 1.29% compared with
4.29% planned (MASR, 2013). After Slovakia joined the European Union Slovak farmers
were able to use financial support from the EU in the form of direct or project payments.
Within the framework of the Rural Development Programme 2004-2006, organic farming was
classified under the Priority 2 Protection and improvement of the rural environment, measure
5 Agri-environmental support. Rural Development Plan 2004-2006 was financed by the
Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and
it was developed in parallel with Sectorial Operational Programme Agriculture and Rural
Development 2004-2006. The main indicator for the field of organic farming was the area of
agricultural land on which organic farming is implemented, with the target of achieving 5% of
the area. The target value of the acreage on 31/12/2007 was 5.3% of agricultural land
registered in the LPIS (10650 ha). According to data of CCTI the acreage of cultivated land
under organic farming increased between 2004 and 2007 from 2.18% to 6.14%. In this period
144 project oriented on organic farming were implemented for farmers before conversion
(31.90 thousand hectares) and 273 projects (78.76 thousand hectares) for farmers after
conversion.
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Table 7 Subsidies from the Rural Development Plan 2004-2006
Subsidies during the conversion
Subsidies after the
period (two years), in SKK / ha
conversion, in SKK / ha
Arable land
6000
3000
Orchards and vineyards
4000
2000
Vegetables, medicinal,
10 000
5000
aromatic plants and root
Permanent grassland
4000
2000
Source: Final report of ex-post evaluation of Rural Development Plan 2004-2006, (1 euro 30, 1260 SKK)
For the period 2007-2013 the Rural Development Programme was adopted. Organic farming
is supported by Axis 2 "Improving the environment and the countryside". Axis 2 aims to
improve biodiversity in rural areas and farming systems and forestry with high natural value,
maintaining and improving the quality of groundwater and surface water, maintaining and
improving the quality of agricultural and forest land, mitigating the effects of climate change.
Ecological production support is implemented under the measure "Agri-environmental
payments" and the sub-measure "Organic farming". The total contribution of the measure
Agri-environmental payments is set at 341 130 543 EUR for the whole programming period,
which represents more than 13% of the total contribution of the European Agricultural Fund
for Rural Development for the programming period 2007 - 2013. The amount of the support is
determined as a compensation for loss of revenue from reduced production and additional
costs resulting from the conditions of this sub-measure of EU and national legislation.
Table 8 Levels of subsidies from Rural Development Programme 2007-2013
Subsidies during the conversion Subsidies after the conversion,
period (2 years), in SKK / ha
(5 year commitment) in SKK /
ha
Arable land
6571
4600
Orchards and vineyards
21265
15950
Vegetables, medical,
28884
20219
aromatic plants and root
Permanent grassland
4139
2897
Source: Final report of ex-post evaluation of Rural Development Plan 2004-2006, (1 euro 30, 1260 SKK)
Payments under organic farming are by the government regulation No. 499/2008 Coll. on the
conditions for granting support under the Rural Development Programme, as amended
(hereinafter referred to as government regulation) classified under § 35 et seq. Support for
inclusion in agri–environmental measure. Each farmer who has fulfilled the conditions laid
down in the Regulation (EC) no. 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and
labelling of organic products and § 44 of the Government is entitled to apply for agrienvironment payments for organic farming.
12

The summary report for the project measures Rural Development Programme 2007 - 2013 on
31.12.2012 shows that to support the agri-environmental measures, including organic
farming 158,037,424 euros have been used (101% of total expenditure provided for Rural
Development Programme 2007-2013 for the measure).
For the next programming period 2014-2020 there will be amendments of the rules in the
provision of direct payments in Slovakia. Direct payments will consist of a basic payment and
ecological payments (30 % of the national envelope). In order to receive the payment the
organic farmers will need to implement practices that are beneficial to the environment and
climate - crop rotations, maintenance of permanent grassland and allocate 5% of the land area
of ecological interest - limits, buffer zones, unused land. This measure is established so that
the EU citizens can clearly see that farmers operate beneficially to all , protecting the
environment and contributing to the commitments against the negative impacts of climate
change. Significant funds allocation for the support of rural development will be available for
Slovakia also in the future. We will still be able to use it to support investments in agricultural
and food businesses, disadvantaged areas, ecological agriculture, community development
and local communities, advisory services and training, as well as agro-environmental
measures (Chrenek, 2013).
For each farmer the transition from conventional to organic agricultural production is a
substantial interference in business activities. As reported by Lacko-Bartošová, 2005 the more
specialized the agricultural company is, the more complex and longer the conversion is to
achieve the necessary, sustainable parameters. Conversion aims to eliminate the influence of
negative impacts of previous agricultural activities on agricultural land, landscape and
environment and implement management practices which respect to the principles of organic
farming. Decision whether to switch to the organic farming is conditioned by the fact that
during the two-year conversion farmer must comply with all conditions of the EU and Slovak
legislation on organic farming, but the production during the conversion period must not be
marketed and labelled as a product of organic farming. Compared to conventional farmers,
organic farmers have lower input costs and higher labour costs, total costs are on average 1025% lower. Organic farms usually also have lower yields. With lower costs and lower yields
organic farmers have in the average same profits as conventional farmers, in some cases
higher in others cases lower (Konečný, 2004). Based on the stated above the situation of
organic farmers in Slovak conditions is more difficult because organic production does not get
on the market and chain stores. As a consequence, processors buy food produced at
conventional prices, not taking into account the cost of production of organic farmers. When
deciding for the transition to organic farming the motivation of the farmer regarding
conversion plays an important role. The questionnaire survey showed that the main
motivation of farmers surveyed (88%) is a financial benefit derived from increased funding
from direct payments. Some farmers also decided for organic production because of the
availability of land in areas with limited inputs. 18.8% of farmers indicated that their
motivation is the protection of the environment, a reduced cost of fertilizers, chemicals and
other equipment (e.g. tank, sprayer, fertilizer artificial fertilizers, etc.). On the other hand,
organic farmers were demotivated by the fact that in many cases it is difficult to find
customers and they are forced to sell their production to conventional processors or dealers
13

and for the same purchase price as a conventional farmer. 3.3% of respondents indicated that
the reason for the conversion is the possibility to offer their organic products abroad. The
farmers therefore did not reflect in any way the quality of the conditions of organic farming in
Slovakia. As it is clear from the research of Hinková & Dibarborová, 2007 95% of organic
products produced in the Slovak Republic are exported to other countries.

Conclusion
Organic farming is a concept of sustainable agriculture, which also adds value in terms of
improving the quality of life and development. Slovakia has ideal natural conditions for this
type of farming, but the motivation factors impeding the development of conventional
farming prevent farmers from their transition to organic production. The research results
showed that the greatest motivation for farmers remains a financial incentive, based on the
financial framework of the EU for organic agriculture. Therefore, in the next programming
period 2014-2020, funding for organic farming will play an important role in the development
of this type of agriculture in the conditions of Slovakia. On the other hand, it is also essential
that Slovakia strengthens the state support for the marketing of organic products, better
consultancy and the improvement of the promotion of organic farming.
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Global challenges and new approaches in the Common Agricultural Policy
in 2014-2020
BÁNHEGYI, Gabriella
Abstract
Unfavorable environmental issues raise attention globally toward the concept of
sustainability. Agriculture is not only a sector influenced greatly by environmental conditions,
but at the same time, as the most important utilizer of land, a major shaper of the
environmental conditions. When forming agricultural policies special attention should be paid
to issues such as climate change, scarcity of fresh water, food shortage and biodiversity loss –
just to name some of them. The new European general strategy for the upcoming 7 years
period has brought new measures for the agricultural policy as well, environment and
sustainability being among the top issues.
Key words
Climate change, biodiversity, Europe 2020 strategy, common agricultural policy, green
component of the CAP.

Introduction
The future that not so much time ago seemed to evolve into a continuous development and
increasing prosperity of the people of the world is getting more and more unpredictable and
full of confusion. Economic, environmental, social and political uncertainties, challenges
mark our present and the widely celebrated new century brought more questions than
answers. What will happen to our Planet Earth, will there be enough natural resources to
fulfill our and our children’s need, can we avoid economic crisis, and can we maintain global
peace? Or war is unavoidable triggered by the depleting supply of non-renewable energy
resources, of food, and scarcity of water? How can we provide enough food for the ever
growing human population? How can we avoid ecological catastrophes? How should we deal
with the threat that global climate change is bringing in our way? Can we stop the unfavorable
or downright dangerous events, can we find the solution? Is there a solution at all? This
papers examines some of the most pressing global challenges and some of the answers given
by the European Union. The paper give a brief review of the reasoning and possible effects of
the so called greening of the Common Agricultural Policy, though it should be emphasized
that the CAP changes are related to the changes that take place in the overall EU strategy. Can
the new measures bring breakthrough in biodiversity protection, or is it a failure? What do the
stakeholders think?
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Material and methods
This paper is a humble synthesis of the different studies, surveys and opinions concerning the
topic, along with some statistics and the possible effect on Hungarian agriculture and
environment. Secondary sources had been studied and processed and this paper wishes to be
no more than a debate launching effort by revealing those arguments and facts that surround
and influence the present agricultural policy.
The author examines the following areas:
a) Is there a common understanding worldwide that new measures are to be introduced in
agricultural production for the sake of sustainability?
b) Do the EU’s new agricultural policy reform bring fore fundamental changes that can
contribute to the sustainability in the long run?
c) Is it possible to harmonize member states‘, producers‘, consumers‘ and environmental
interests within the EU?
It is important to note that this paper is not a thorough analysis of the future CAP, and not all
the measures are taken into account, but it pays attention only to the green component.

Results and discussion
Global challenges influencing agriculture related legislature
What are the most pressing issues in the World? There are quite many that can be mentioned.
While writing this paper the international media is full of news about the military conflicts
between Israel and the militant islamists of the Hamas, Muslim Brotherhood, and there is no
wonder that the attention focuses on this area of our globe. A prolonged military conflict in
the Middle East will by all means influence the whole world’s energy supply. A fallen apart
Syria, a weakened Egypt, with Iraq is in turmoil, Saud and Iran fighting each other – there are
no stable governments who could balance the scales. The United States seems losing interest
– partly you would think because they are creating energy independency – in the region,
former players also are lacking the eagerness (or money) to intervene, to smooth present
events. Since energy supply is at stake, probably some powers will try to navigate the conflict
and we cannot be sure in the (positive) outcome. However strictly focusing on the topic of the
paper the prolonged conflict easily can result in sharp price rise of crude oil, which will result
in rising costs of production, processing, transporting. And possibly in a greater attention paid
to renewable energy sources that can boost the production of energy crops.
While not forgetting that an escalating military conflict would change priorities to attend to in
the world, there are some other pressing matters and almost all of these are connected to the
sustainable development. These are fresh water, food, biodiversity, climate change – possibly
climate change being the core issue today. So what can we discover about them?
Before discussing the different elements of this section, it cannot be avoided to remember the
famous study initiated and led by Meadows: „The limits to growth“ published by the Group of
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Rome. In their study Meadows et al found that maintaining industrial output, food production,
population growth at the 1972 levels would result eventually in the collapse of human
populations due to pollution, lack of food, etc. (see the different scenarios of the research) and
the final outcome is that unless industrial output led economic growth is stopped (zero
growth) the collapse of ecological conditions and eventually human population is
unavoidable. The computed model sent the message that only through serious measures of
environment protection can sustainability be maintained. The 1972 study was followed by
more and the conclusion is somewhat depressing: in spite of the warning necessary political
measures are rarely adequate. The core scientific message of the research was emphasized by
Randers later, as the popular message seemed to overwhelm the communication. This
scientific message read like this: „Global society is likely to overshoot – and then be forced to
decline or collapse - because of significant reaction delays in the global economy. These are
the unavoidable lags in the perception and localization of global limits, the significant
institutional delays involved in (democratic) decision making, and the biophysical lags
between implementation of remedial action and the improvement of the ecosystem. (Randers,
2010). The upcoming studies emphasized the result of the original 1972 report: once the
overshot is reached (business as usual scenario), collapse is on the way. And we are in that
stage already.
How agriculture is related to the concept of the research?
Agricultural production is the main source of food supply. The growing human population
require increased food production, which leads to rising food prices, and in response to
intensive production technologies, increased land demand. Converting land to intensive
agricultural production means increased pollution and degrading soil quality which results
later in food shortage. Therefore is seems plausible to control agricultural land use, apply
appropriate measures to prevent soil degradation.
Climate change
The majority of governments accept -at least theoretically – that there is a changing
(warming) climate that is caused mostly by the vast emission of greenhouse gases, especially
of carbon-dioxide. Since the second half of the twentieth century international committees,
panels, United Nation organizations examined the process and finally in 1992 in the
framework of the Rio Conference on Environment and Development (Earth Summit) they
signed (though its discussion run separately from the Summit and started earlier, in 1988 with
the establishment of the International Panel on Climate Change; IPCC) a Convention on
Climate Change with the goal of returning their greenhouse-gas emissions to "earlier levels"
by the turn of the century. (Parson et al, 1992). An important recognition also became part of
the global environment protection efforts and policy, namely that global problems require
global approach. Global environmental issues have the feature of spreading from places they
originate to other places (like pollution), they can have prolonged effect on the environment
(like GH emission) and often solutions that seems fine when launching them prove dangerous
as well later. Since there are huge differences among countries in economic strength, research
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Graph 1. Climate change effects
Source: IPCC Report, 2013

capacity, and social attitude it seemed only right that climate change studies should run under
the umbrella of the UN. Different scenarios were modelled by either the IPCC, or other nonUN bodies, published, debated regularly, from them a brief summary of IPCC scenarios and
findings:
The IPCC introduced 4 “storyline” which generates four sets of scenarios, altogether 40
scenarios, called Special Report on Emission Scenarios (SRES) – since global climate change
is highly influenced by GH emission. The storylines include A1) very rapid economic growth
with new and more effective technologies, population peak in the middle of the 21st century
followed by population decline; A2) a very heterogeneous world with self-reliance and
protection of local identities, slower but steady population growth; B1) same population
tendencies as in the A1 storyline, but rapid changes toward a service and information oriented
economy, introduction of clean and resource-efficient technologies – global solutions for
economic, environmental and social
sustainability; B2) local solutions on
economic, social and environmental
sustainability, global population growth
rate is lower than in A2 storyline. The
greatest problem with any forecast is of
course the uncertainty of the future
events, therefore it is almost impossible
to estimate the probability of any of the
scenarios. Short and long term climate
change projections are strongly related
to the changes in GH emission levels,
and due to space limitations they cannot
be discussed here, but it is strongly
recommended to read the short version
of the IPCC report of 2013.
Graph 1 is presented from the report just
to show some of the main findings, facts
of observations: You can notice the
shrinking snow cover, and arctic ice, the
increasing heat content of oceans, and
the rise of sea level.
The IPCC report summary (for policy
makers) emphasizes among the others
that the warming of the climate system
is unequivocal, that each of the last three
decades has been successively warmer
at the Earth’s surface than any preceding
decade since 1850, that over the last two
19

decades the Greenland and Antarctic ice sheets have been losing mass, glaciers have
continued to shrink almost worldwide, the atmospheric concentrations of carbon dioxide,
methane and nitrous oxide have increased to levels unprecedented in at least the last 800, 000
years. Carbon-dioxide concentrations have increased by 40% since pre-industrial times. The
main source of emission is fossil fuel and second significant source is the change of land use –
another warning about the need of measures concerning land use. It is very important to note,
that the role of human influence on the climate system is extremely likely to be the most
dominant cause of observed warming since the mid-20th century (IPCC Report, 2013)
Another important finding is that average global temperature rising cannot be stopped by even
the strictest measures on GH emission reduction, depending on the scenarios the most
probable version of average global surface temperature rising ranges from 1,5oC (all
scenarios) to over 2oC. Climate change has an impact of the water cycle as well, and different
regions will experience different changes in precipitation – appropriate forecast for the
regions are available and later we will have a look at the changes forecasted in the case of
Hungary. And the final conclusion of the report is very sobering: most aspects of climate
change will persist for many centuries even if emissions of CO2 are stopped (it is because
carbon-dioxide cumulates in the atmosphere).
What is the relation between agriculture and climate change? As the majority of suitable
landed are has been converted into agricultural production two important changes occurred:
the carbon absorbing capacity of the green areas (forest) decreased, and these same areas
(land) started to produce more GH gases due to the cultivation (mainly from fertilizers), and
animal husbandry (digestion and manure management). On EU-27 (2011) level the estimated
GH emission of the agriculture exceeds 10 percent, and if we observe different GH gases, the
emission of N2O (57%) and CH4 (43%) is the highest in the agriculture of all sectors (Lovas,
Kis-Kovács, 2011).
Fresh water supply
About 70% of the Earth surface covered with water which might sound reassuring until we
add that this cover is very thin compared to the size of the globe, and only 2,5% of this water
volume is fresh water that is essential for life. Going further it is also important to know that
even from that fresh water supply about 68% is closed in ice sheets and glaciers, a further
30% is in the ground and only 1,2% of it is easily accessible surface freshwater (. After all the
fresh water supply is really not that big to start with and the problem is that the growing
human population needs more and more of it. In the 20th century water consumption increased
six-fold, at more than twice the rate of population growth (UN, 2006) and almost one-fifth of
the global population live in areas of physical scarcity (FAO, 2008) We drink it, we use it for
other purposes, e.g. the energy sector, transportation, or industry. With the changing climate
very unfavorable changes can occur in the supply of fresh water. UN estimation says that
present water supply is enough for about 7 billion people but the distribution of course is
uneven and there are problems with pollution and water management.
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And don’t forget, agriculture is one of the greatest user of fresh water. If global warming
means that in certain regions draught periods will be more frequent and lengthened then
agriculture will need water for irrigation even in those places where it was not necessary in
the past.
Food supply
Probably it is not really necessary to give detailed discussion about the relations among
population, food demand, and agriculture. It is very clear that a growing world population
require more food and that food is produced primarily by the agricultural sector. Increasing
demand can lead to the introduction of more intensive production methods, which would lead
to soil degradation and (underground and surface) water pollution. New hybrids, breeds can
give more yield but they are usually more sensitive and require more fertilizers, pesticides
(plant cultivation), or antibiotics, higher protein content feed, etc. in animal husbandry) which
can have a negative effect on human health.
According to population forecasts, by 2050 the world’s population is expected to reach 9
billion. There is basically no more land that can be converted to agriculture and water scarcity
only adds to the problem. Sustainable intensification is needed and suitable technologies
including agro technology and biotechnology are studied already (Rosegrant et al, 2014).
Biodiversity
Biodiversity means the variety of life on the Earth. One might think at first read that it is
really not so important but that would be a mistake. Since biodiversity is basically a vast
genetic pool, any loss of that pool mean permanent and irreversible loss of life. We should not
forget that our food comes from plants and animals that was bred from some wild ancestors
(approximately 35 animal species were domesticated and about 7000 plants were cultivated
for consumptrion in human history –according to the Food and Agriculture Organization of
the United Nations, FAO.) What is more a loss of e.g. a plant species will have an impact on
the entire food chain and affects the whole ecosystem. Presently we know that there is a
steady loss of biodiversity globally and there are many international agreements, treaties,
strategies to control, stop or turn back the process. Since agriculture is the main user of land
its connection to biodiversity loss is very evident.
Sustainable agriculture a’ la European Union – new CAP elements
The wider framework of the Europe 2020 Strategy
Before giving any details about the new changes in the European Union’s Common
Agricultural Policy (CAP) we should note that it is embedded in the wider European 2020
strategy. This strategy addresses five headline targets that cover employment, R&D,
climate/energy, education, social inclusion and poverty reduction. To achieve the major goals
seven flagship initiatives have been launched including sustainable growth that means a lowcarbon and more efficient sustainable utilization of the available resources; environment
protection by preventing biodiversity loss and reducing pollution; developing new green
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technologies and production methods; increasing consumer awareness; smart electricity grid;
improving business environment especially for SME-s; and harnessing EU-scale networks.
Directly environment related EU targets are (20-20-20 targets)
20% reduction in GH gas emissions by 2020 (compared to 1990 levels) – also a
further commitment from the EU to go further and make a 30% reduction if developed
and developing countries contribute also.
Renewable energy sources provide 20% of final energy consumption by 2020.
Moving toward an energy efficiency increase of 20%.
As these targets are part of the overall EU strategy, consequently they have to appear in all
policy area, including the CAP, energy policy, transport policy, regional and rural
development policy, etc. The CAP had to be harmonized with the Europe 2020 strategy and
further harmonization ensured to meet the goals with the EU biodiversity strategy for 2020.
Greening the CAP
Proposals for the necessary CAP measures was prepared by the European Commission and
they were presented in 2011. It also should be mentioned that there were several scenarios
drafted prior to the finally chosen “greening” one, including the status quo and the drastic
withdrawal of agricultural supports. The final proposal included a basic shift in the approach
to agricultural supports, but at the same time it should not be forgotten that the CAP already
had some components that has a “greening” nature – like cross compliance measures, or
special support (e.g. agri-environment schemes) from the European Agricultural Fund for
Rural Development (EAFRD). From the major changes - details are discussed below – it
seems that the greatest problems to be addressed are biodiversity, carbon-dioxide emission
(climate change), shrinking rural life, and food-safety. The problem is that environment
protection and providing public goods not necessarily go along with the food-production,
food-security goals. It is a task for agricultural economists to model and analyze the possible
outcome.
The most characteristic feature of the reform is that greening becomes compulsory across the
EU for all farmers. The green component to be met can vary depending on the type of
farming, but basically affects all farmers.
New CAP legislation
New legislation on the direct payments – establishing rules for direct payments to farmers
under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing
Council regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation No 73/2009 – in CAP I. pillar
was adopted on 17 December 2013 with Regulation (EU) No 1307/2013 of the European
Parliament and of the Council. Three other regulations also was adopted about market
measures (Regulation 1308/2013), rural development (Regulation 1305/2013) and horizontal
issues (Regulation 1306/2013).
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Important change occurred concerning farmers who are entitled to direct payments: the
concept of active farmer means a natural, or legal person, or groups of natural or legal
persons, whose agricultural areas are mainly areas naturally kept in a state suitable for grazing
or cultivation and who do not carry out on those areas the minimum activity defined by
Member States or operate airports, railway services, waterworks, real estate services,
permanent sport and recreational grounds. (Article 9 (1-2)), however Member States can give
to this list or can apply exemptions as well.
The former measure represents very well the difficulties of European mandatory legislation;
with so many different countries of different conditions, diversified agricultures: rigid rules
will not enhance competitiveness, will not encourage farmers, so the scope of Member States
should be improved. However too much scope would result in a non-common agricultural
policy and it is a serious issue (see arguments about the so called re-nationalization of the
CAP).
The original Commission proposals were amended on several points upon the opinion and
suggestion of the Council and Parliament. Original proposal and final legislation will be
marked in the text.
The final outcome is highly debated, farmers organization find it too green, while green
organizations find it not so green at all. Joined bodies of different green organizations demand
more public good for the public funding the CAP benefits from (see e.g.: The truth behind the
CAP). Different authors are expressing different views about the benefit from greening.
An important rule (article 38) is that organic farms – for those units of the farm that fulfil the
conditions laid down in Council Regulation (EC) No 834/2007 (the rules of organic
production and labelling of organic products) are entitled the benefit from the greening
component without needing to fulfil any further obligations.
Meeting the greening is compulsory, farmers who fail to respect the requirements face
penalties. According to the original proposal failure to meet the mandatory requirements
would have evoked a double penalty, which was refused by the Parliament in 2013 March.
Along with the introduction of green components rules of cross compliance have been
changed as well, however farmers still have to meet the rules of both Statutory Management
Requirements (SMRs) and Good Agricultural and Environmental Conditions (GAECs).
According to the accepted regulation(s) 30% of the direct payments will be transferred to the
farmers, if they apply production methods that are favorable in terms of climate abd
enviroment.
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Green components: proposal, final regulation and their possible impact in the Hungarian
agriculture
1. Crop diversification: According to the original proposal farmers would have been
entitled to 30% of the Pillar I. payments if they had three different crops on their
arable land (in case if arable land covers more than three hectares and not entirely used
for grass production). The reasoning behind diversification is to offset the
development of monoculture. It is thought that increased crop diversity brings
biodiversity benefits.
Hungary – along with other countries and the European Parliament recommended to
raise the 3 hectares limit to 10 hectares with only two crops to produce between 10-50
hectares, and argued that the rule would make the survival of small farms impossible.
Green organizations such as the Wildlife Trust argued that the excepted benefits are
very limited and the proposal discourage low intensity arable cropping though it is
essential for the survival of plants, mammals and birds. A three crops requirement
would result in bringing more land in production.
The finally adopted regulation requires crop diversification over only 10 hectares of
arable land. At least two crops should be produced if the arable land is not larger than
30 hectares and is not entirely left fallow or entirely cultivated with crops under water
for a significant part of the year. The main crop cannot cover more than 75% of the
arable area.
Over 30 hectares at least three different crops should be produced and the main crop
should not cover more than 75%, the two main crops together not more than 95% of
the arable land.
There are also some exception to the rule concerning large ratio of permanent
grasslands, forage area, geographical conditions.
The original proposal would have posed a problem to about 35 thousand farmers (most
(of them managing smaller crop farms) according to the calculations of the Hungarian
Research Institute of Agricultural Economics. With the adopted new area requirements
Hungarian farmers took a more favorable position.
2. Permanent grassland: According to the Commission’s proposal farmers should have
maintained as permanent grassland the areas of their holdings declared as such for
claim year 2014. Permanent pasture measures were two fold till 2013. It included a
requirement to be met at national level of not changing permanent pasture area ratio in
the total agricultural area with more than 10% compared on the baseline period, and
there was GAECS measure about maintaining permanent pastures, the latter is to be
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met on farm level. Neither the original proposal, nor the adopted legal text is difficult
for Hungary to perform.
Opposing green organizations thought that the proposal was weak as maintaining
permanent grassland is not equals with protecting it or enhancing its quality.
3. Ecological focus area: According to the Commission’s proposal farmers should have
ensured that at least 7% of their eligible hectares, excluding areas under permanent
grassland, is ecological focus area such as land left fallow, terraces, landscape
features, buffer strips and afforested area.
Hungary debated that this ratio is was too high and would affect badly 90% of the
Hungarian farmers, resulting in significant income loss. Suggestions had been made to
either reduce the 7 percent to 3, or/an let the requirement to be fulfilled at national
level and not on farm level. The European Parliament also recommended a 3%
threshold.
The adopted regulations states that where the arable land of a holding covers more
than 15 hectares, the farmer shall ensure that, from 1 January 2015, an area
corresponding to at least 5 % of the arable land of the holding shall be ecological
focus area (EFA). The percentage shall be increased from 5% to 7 % subject to a
legislative act of the European Parliament and of the Council. By August 2014
Member states can decide to classify land lying fallow, terraces, landscape features,
buffer strips, supported agro-forestry areas, strips of eligible hectares along forest
edges, areas of short rotation coppice with no use of mineral fertilizers and/or plant
protection products, afforested areas, areas with catch crops or green cover established
by the planting and germination of seeds and areas with nitrogen fixing crops as EFA.
There are also some exemption from the measure.
Expected environmental benefits
It might be disappointing but according to some experts the benefits will be very limited if
there will be benefits at all due to the diluted final version of the original and more ambiguous
proposal. All of the green components the EFA measures are of the possibly highest
immediate environmental benefits by improving biodiversity and improving water and soil
quality (Matthews, 2012). As there are many exemptions and Member State decision
dependent rules, which can be satisfied e.g. by classifying landscape elements as EFA, and
there is no requirement that would force farmers to follow environmentally beneficial
everyday practices, the overall impact of the reform on the environment will not be
significant. Supporters think that even if benefits are miniscule the reform still is an important
step toward a new green approach in agricultural policy. We can be sure that agricultural
economists, farmers, and green organization will follow, measure, assess and discuss the
impacts of the reformed CAP.
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Summary
Global challenges require global cooperation, and solutions tailored to meet regional, local
conditions and possibilities. The global environment is under serious pressure caused mostly
by human activities. The most serious problems include climate change, water scarcity, food
shortage, biodiversity loss just to mention a few. Some of them are not necessarily pose an
acute problem worldwide (such as food shortage mostly affects people in the developing
countries) others mean global threat (such as climate change). Since the second half of the
20th century international efforts have been made to find global solution to the problems.
International agreement, treaties have been born and by all means some level of global
cooperation has been introduced.
The EU is a unique entity, with 28 member states transferring part of the sovereignty to the
EU institutions. As the EU legislation has a direct and binding effect in member states, the EU
is a very good example, might say a forerunner of regulated globalization. Therefore
mandatory requirements can be examined concerning their immediate and long term effects
concerning the benefits for the environment. The greatest problem of the EU legislation is the
difficulty of establishing thoroughly effective regulation, as agriculture is a much diversified
sector in the Community with different ecological conditions and production methods in the
member states. Due to the nature of the decision making process (the proposal of the
Commission have to be approved both by the Parliament and the Council) it is inevitable to
make compromises and often it results in a diluted and much less effective outcome. What is
more the conflicting interests of farmers and environmental organizations can be hard to
harmonize, just as it happened with the greening of the CAP, which deemed to be
unnecessarily difficult and harsh on farmers and at the same time lacking the ability of
bringing favorable changes in the environmental conditions.
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Ospravedlnenie ako forma zadosťučinenia vo veciach poškodenia
osobnostných práv – vybrané otázky
Apology as remedies in the field of the personal rights – selected issues
BELKOVÁ, Lucia
Abstract
The article 10 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms provide a legal protection to the freedom of expression as one of the human rights
and freedoms of the first generation. The freedom of expression is not absolute but it is
limited by the other human rights, mainly the personal rights of the human being. Therefore, it
is necessary to stipulate the general criteria to solve the mutual collision of these human
rights. The paper analysis the article 10 of the Convention and the judgements of the
European court for the human rights related to the freedom of expression. The paper put the
question for discussion if the Slovak legal regulation is in harmony with the requirements of
this Convention and the judgements of the European court for the human rights.
Key words
Human, rights, freedom of expression, apology, Convention, European Court

Úvod
Dňa 27. marca 2014 vyšlo nové číslo týždenníka PLUS 7 DNÍ hrubšie než zvyčajne.
Dôvodom bol rozsudok Okresného súdu Žilina zo dňa 17.8.2012, neskôr potvrdený Krajským
súdom v Žiline, v zmysle ktorého bola SPOLOČNOSTI 7 PLUS, s.r.o., vydavateľovi
predmetného týždenníka, uložená povinnosť zverejnenia ospravedlnenia bývalému poslancovi
za Slovenskú národnú stranu ako navrhovateľovi v prvom rade a spoločnosti, ktorej je táto
osoba spoločníkom, a to ako navrhovateľovi v druhom rade. Vydavateľstvu bolo uložené
zverejniť ospravedlnenie navrhovateľovi v prvom rade za to, že uvedením „nepravdivých,
neúplných a pravdu skresľujúcich tvrdení“ v článku z roku 2009 bolo „neoprávnene
zasiahnuté do jeho osobnostných práv s následkom poškodenia jeho dobrého mena a povesti“.
Zároveň bolo vydavateľstvu uložené zverejniť ospravedlnenie navrhovateľovi v druhom rade
za to, že v rovnakom článku z roku 2009 o ňom uviedol „neúplné a pravdu skresľujúce
tvrdenia,“ čo malo viesť k poškodeniu dobrej povesti spoločnosti. To však nie je všetko.
Odporcovi totiž bolo uložené ospravedlniť sa nasledujúcim spôsobom: „v týždenníku PLUS 7
DNÍ č. 43 z 22.10.2009 na strane číslo 124 a nasledujúce na rovnakom mieste a rovnakým
písmom nadpisu, akým bol uverejnený nadpis článku „Náhoda“ z 22.10.2009 [...].“ Bez
ohľadu na to, že samotná dikcia citovanej časti rozhodnutia je viac než vágna, odporca sa s
ňou musel do troch dní od právoplatného rozsudku vysporiadať. Nakoľko uverejniť
ospravedlnenie v týždenníku č. 43 z 22.10.2009 nebolo z pochopiteľných dôvodov možné,
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS ju umiestnila v čísle, ktoré vyšlo už spomínaného 27. marca 2014.
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No a prečo bolo hrubšie než obvykle? Pretože ospravedlnenie, ktoré v zmysle rozhodnutia
súdu zahŕňalo celý pôvodný text napadnutého článku a ktoré bolo v súlade s predmetným
rozhodnutím vytlačené „rovnakým písmom, akým bol uverejnený nadpis“ pôvodného článku,
vyšlo na rovných päťdesiatštyri strán. Odporca sa snažil vzniknutú situáciu zmierniť
prostredníctvom námietok v rámci exekučného konania pred Okresným súdom Bratislava V.
Ten sa však v uznesení zo dňa 5.3.2014 na margo neštandardnej formy výkonu rozhodnutia
vyjadril, že po formálnej aj materiálnej stránke je všetko v poriadku. Okrem ospravedlnenia
bolo vydavateľstvu uložené nahradiť nemajetkovú ujmu v prípade navrhovateľa v prvom rade
sumou vo výške 33.200€ a navrhovateľovi v druhom rade sumou vo výške 22.100 €. S
uverejnením ospravedlnenia na päťdesiatich štyroch stranách sa rovnako spájali náklady,
ktoré nemožno označiť za zanedbateľné.

Materiál a metódy
Problematika ľudských práv prešla počas posledných 60. rokov búrlivým vývojom, najmä
vďaka prijatiu Dohovoru o ľudských právach a základných slobodách Radou Európy
v polovici minulého storočia a bohatej rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské
práva.
Čl. 10 uvedeného dohovoru chráni slobodu prejavu a zároveň stanovuje jeho rozsah,
nakoľko ako väčšina ľudských práv a slobôd aj sloboda prejavu podlieha istým obmedzeniam,
teda nie je absolútne.
Článok sa zameriava na analýzu čl. 10 Dohovoru a rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské
práva týkajúce sa slobody prejavu, pričom nastoľuje otázky na diskusiu, či slovenská právna
úprava zodpovedá požiadavkám medzinárodného Dohovoru a judikatúre Európskeho súdu pre
ľudské práva. Okrem medzinárodných právnych noriem a právnych noriem Slovenskej
republiky príspevok vychádza aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, z odborných
publikácií v danej oblasti a z prác dostupných na internete.

Výsledky a diskusia
1. Ospravedlnenie z pohľadu sociológie
S problematikou ospravedlnenia ako formy zadosťučinenia, resp. občianskoprávnej
sankcie je spojených niekoľko zaujímavých otázok. Za prvú z nich sa dá označiť sociologické
vnímanie ospravedlnenia, ktoré skúma jeho hodnotu, resp. existenciu podľa jednotlivých
komponentov, z ktorých sa skladá. Na to, aby bolo z pohľadu sociológie ospravedlnenie
hodnotné, musí v sebe zahŕňať určité komponenty, ako prejav úprimnej ľútosti, súcit
s poškodenou osobou a uznanie skutočnosti, že prišlo k porušeniu určitého pravidla.1 Podľa
niektorých teórií k nim patrí dokonca ponuka kompenzácie a prísľub k náprave
1

Carroll, R. 2010. You can´t order sorriness, so is there any value in an ordered apology? An analysis of ordered
apologies in anti-discrimination cases. In University of New South Wales Law Journal, 2010, Volume 33(2),
s.364.
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z osobnostného hľadiska.2 Z tohto pohľadu je potom zaujímavé zamyslieť sa nad otázkou, či
možno ospravedlneniu, ktoré bolo subjektu uložené ako povinnosť a nevykoná ho slobodne
a z vlastnej iniciatívy pripísať hodnotu. Zaujímavý názor v tejto súvislosti vyslovil austrálsky
federálny súd v rozhodnutí Jones c. Scully, v ktorom uviedol, že samotná myšlienka
nariadenia ospravedlnenia je vnútorne rozporná.3 Ak sa totiž niekto neospravedlní
dobrovoľne, s najväčšou pravdepodobnosťou skutok, ku ktorému sa ospravedlnenie viaže
neľutuje. Má potom ale ospravedlnenie skutočný význam? Zo sociologického hľadiska
najskôr nie. Právo mu ho však napriek tomu pripisuje, a to najmä v civilných veciach,
v prípadoch zásahov do osobnostných práv s následkom poškodenia dobrého mena, povesti či
zníženie dôstojnosti a postavenia v spoločnosti.4 V niektorých krajinách totiž ospravedlnenie
predstavuje samostatný druh zadosťučinenia v rámci občianskeho práva.
2. Súdne nariadenie ospravedlnenia a jeho súlad so slobodou prejavu
S otázkou súdom nariadeného ospravedlnenia sa spája aj ďalšia zaujímavá otázka, a to jeho
súladnosť so slobodou prejavu. Sloboda prejavu ako jedno zo základných politických práv je
garantovaná Ústavou Slovenskej republiky, no okrem nej aj mnohými ďalšími
medzinárodnými ľudskoprávnymi dokumentmi. Vzhľadom k tomu, že špeciálne Európsky
súd pre ľudské práva (ďalej aj ako „Súd“) ako kontrolný mechanizmus Dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj ako „Dohovor“ a „Európsky dohovor“)
disponuje pomerne bohatou judikatúrou spojenou s otázkou kolízie nariadeného
ospravedlnenia so slobodou prejavu, nasledujúce časť bude venovaná tejto problematike
práve z pohľadu Dohovoru a Súdu.
Štáty sa pristúpením k Európskemu dohovoru vzdali časti svojej suverenity v prospech
Súdu, ako medzinárodného súdneho orgánu ustanoveného Dohovorom, ktorého úlohou je
kontrola plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru jednotlivými štátmi. Súd je pri výkone
svojej kontrolnej jurisdikcie oprávnený posúdiť, či namietaný zásah do slobody prejavu
fyzickej osoby, právnickej osoby alebo skupiny osôb štátom bol v súlade s Dohovorom, a
zároveň je „oprávnený vydať konečné rozhodnutie o tom, či je obmedzenie zlučiteľné so
slobodou prejavu, ktorá je chránená článkom 10“5.
Článok 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd pozostáva
z dvoch paragrafov a znie:
„1. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a
prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez

2

Allan, A. 2007. Apology in Civil Law: A Psycho-Legal Perspective. In Psychiatry, Psychology and Law, 2007,
Volume 14.
3
Rozhodnutie Austrálskeho federálneho súdu vo veci Jones c. Scully zo dňa 2. septembra 2002. Dostupné na
internete:
<http://www.austlii.edu.au/cgibin/sinodisp/au/cases/cth/federal_ct/2002/1080.html?stem=0&synonyms=0&query=title%20(%20%22scully%2
2%20)>
4
Carroll, R. 2010. You can´t order sorriness, so is there any value in an ordered apology? An analysis of ordered
apologies in anti-discrimination cases. In University of New South Wales Law Journal, 2010, Volume 33(2),
s.362.
5
Rozhodnutie ESĽP vo veci Association Ekin proti Francúzsku zo dňa 17.júla 2001, §56.
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ohľadu na hranice. Tento článok nebráni štátom, aby vyžadovali udeľovanie povolení
rozhlasovým, televíznym alebo filmovým spoločnostiam.
2. Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým
formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám, ktoré stanovuje zákon, a ktoré sú
nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti
alebo verejnej bezpečnosti, na predchádzanie nepokojom alebo zločinnosti, ochranu zdravia
alebo morálky, ochranu povesti alebo práv iných, zabránenia úniku dôverných informácií
alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci.“6
Zatiaľ čo prvý odsek článku 10 predstavuje samotnú garanciu slobody prejavu ako takej
a ustanovuje jej šírku, s odvolaním sa na druhý odsek tohto článku sa dá konštatovať, že
v prípade slobody prejavu tak, ako ho upravuje Dohovor, nejde o právo absolútne, ale
relatívne, teda právo za splnenia určitých podmienok obmedziteľné. Zákonodarca totiž
v druhom odseku vyjadril, že realizácia slobody prejavu „zahŕňa povinnosti a
zodpovednosť“7. Tým otvoril orgánom verejnej moci jednotlivých členských štátov možnosť
do tejto slobody zasahovať, a to prostredníctvom spomenutých formalít, podmienok,
obmedzení alebo sankcií. Na druhej strane však zavedením tzv. trojitého testu aplikovateľnosť
týchto zásahov podstatne obmedzuje.8 Test vyplýva priamo z dikcie druhého odseku článku
a spočíva v podmienkach, bez naplnenia ktorých nie sú orgány verejnej moci členského štátu
oprávnené do slobody prejavu zasiahnuť. Ide o nasledovné podmienky, ktoré musia byť
splnené kumulatívne:
1. zásah musí byť v danom členskom štáte zákonný, teda vyplývať z platnej
právnej úpravy daného štátu;
2. musí sledovať legitímny cieľ, konkrétne jeden alebo viacero z tých, ktoré sú
taxatívne vymedzené článkom 10 ods. 2 Dohovoru a zároveň
3. musí byť nevyhnutný v demokratickej spoločnosti.
Obsah prvých dvoch podmienok je v zásade zrejmý, aj keď ich obsah a šírka takisto
podlieha v rámci aplikačnej praxe Súdu určitému vývoju. Posúdenie či zásah spĺňal aj tretiu
podmienku je však najzložitejšie. Na to, aby Súd konštatoval, či bol zásah nevyhnutný
v demokratickej spoločnosti musí preskúmať, či zodpovedal „naliehavej spoločenskej
potrebe“, pričom musí preveriť najmä skutočnosť, či vnútroštátne súdy zásah do slobody
odôvodnili „relevantnými a dostatočnými dôvodmi“ a či bol „primeraný sledovanému cieľu“9.
Súd musí za účelom zistenia týchto podmienok pristúpiť k preskúmaniu prípadu ako celku a
s ohľadom na všetky jeho aspekty. V prípade nesplnenia čo i len jednej z vyššie uvedených
podmienok Súd konštatuje zásah orgánu verejnej moci do práv fyzickej alebo právnickej
osoby za neoprávnený, v rozpore s článkom 10 Dohovoru.
No a ako sa postavil Súd k jednotlivým prípadom, ktoré zahŕňali situáciu súdom uloženého
ospravedlnenia? Z tohto hľadiska sú zaujímavé najmä rozhodnutia vo veciach Redakčná rada
Pravoye Delo a Shtekel proti Ukrajine10 a Kazakov proti Rusku11.
6

Článok 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Článok 10 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
8
Voorhoof, D.: European Media Law. 2010. Herentals: Knops Publishing, 2010. S. 318.
9
Princípy konštatované v takmer každom, ak nie v každom rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva.
10
Rozhodnutie ESĽP vo veci Redakčná rada Pravoye Delo a Shtekel proti Ukrajine zo dňa 5. mája 2011.
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3. Kazakov proti Rusku
Vo veci Kazakov proti Rusku bol sťažovateľ vojenským dôstojníkom, ktorý v roku 1999
poslal list veliteľovi jednej vojenskej jednotky, v ktorom ho s poukazom na udalosti z roku
1998 označil za “uzurpátora, votrelca a okupanta”. Veliteľ na sťažovateľa vzápätí podal pred
vnútroštátnymi súdmi žalobu, v zmysle ktorej od neho v dôsledku útoku na jeho česť a
dôstojnosť požadoval finančné zadosťučinenie za nemajetkovú ujmu a písomné
ospravedlnenie. Prvostupňový súd veliteľovi vyhovel a jeho rozsudok bol potvrdený aj
odvolacím súdom. Sťažovateľ sa obrátil na Európsky súd pre ľudské práva s odkazom na
zásah do jeho slobody prejavu, a to z dôvodu, že bol potrestaný za kritiku, na ktorú mal zo
zákona právo a zároveň z dôvodu, že rozhodnutím súdu bol prinútený zmeniť svoj vlastný
názor a ospravedlniť sa.
Zaujímavý je v tejto súvislosti pohľad na vnútroštátnu právnu úpravu Ruska. Ruský civilný
procesný poriadok pre prípady poškodenia dobrého mena či zásahov do cti a dôstojnosti
umožňuje dotknutej osobe domáhať sa finančnej kompenzácie za majetkovú i nemajetkovú
ujmu, a zároveň má táto osoba právo na opravu a právo na odpoveď. Dňa 24. februára 2005
bola plenárnym zasadnutím najvyššieho súdu prijatá rezolúcia, ktorou odvolávajúc sa na
článok 29 ods. 3 ruskej ústavy (podľa ktorého nemôže byť nikto nútený vyjadriť svoj názor a
zároveň nútený zdržať sa jeho vyjadrenia ) inštruoval nižšie postavené súdy, aby sa zdržali
nariaďovania ospravedlnenia ako formy zadosťučinenia, a to v akejkoľvek jeho podobe (teda
ústnej aj písomnej, či už prostredníctvom súkromného listu alebo verejne), nakoľko sa nedá
odvodiť zo žiadnej z foriem zadosťučinenia, predpísaných platným právom.
Ruská vláda sa vo svojej obhajobe pred Súdom sama odvolávala na vyššie spomenutú
rezolúciu, zároveň však upozornila, že nemožno požadovať jej retroaktívnu platnosť na
obdobie pred 24. februárom 2005.
Európsky súd pre ľudské práva s odkazom na článok 10 ods. 2 Dohovoru a tzv. trojitý test
skúmal, či bolo tento zásah možné považovať za zákonný, sledujúci legitímny cieľ a
nevyhnutý v demokratickej spoločnosti.
Ako prvé súd začal skúmať, či bol zásah v súlade s platným vnútroštátnym právom.
Uviedol, že za platnú právnu normu v zmysle článku 10 ods. 2 Dohovoru je možné považovať
výlučne normu, ktorá je formulovaná s dostatočnou presnosťou a na základe ktorej je osoba
schopná regulovať svoje správanie tým, že vie odhadnúť jeho následky. Zároveň však
pripustil, že tieto následky nemusia byť predvídateľné s absolútnou presnosťou, nakoľko by to
viedlo k jej prehnanej rigidite a nespôsobilosti reagovať na meniace sa okolnosti12. Súd mal
tiež za to, že predvídateľnosť sa nevzťahuje iba na následky spojené s určitým druhom
konania, ale zároveň na reštrikcie, trest, resp. formu zadosťučinenia, ktorá sa k danému
konaniu potenciálne viaže.13 Súd teda pokladal za nevyhnutné určiť, či mohol sťažovateľ v
predmetnom prípade predpokladať, že sa bude musieť ospravedlniť, ak bude súdom určený za
zodpovedného vo veci poškodenia dobrého mena. Zopakoval, že formami občianskoprávnych
sankcií za zásah do cti a dôstojnosti boli v zmysle vnútroštátneho práva právo na finančnú
11

Rozhodnutie ESĽP vo veci Kazakov proti Rusku zo dňa 18. decembra 2008.
Rozhodnutie ESĽP vo veci Kazakov proti Rusku zo dňa 18. decembra 2008, §22.
13
Rozhodnutie ESĽP vo veci Kazakov proti Rusku zo dňa 18. decembra 2008, §23.
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kompenzáciu majetkovej aj nemajetkovej ujmy, právo na odpoveď a právo na opravu.
Zároveň však skúmal zámer najvyššieho súdu pri formulovaní rezolúcie z roku 2005 a dospel
k záveru, že ním bola snaha o harmonizáciu inkonzistentnej aplikačnej praxe ruských súdov v
danej otázke14. Zároveň uviedol, že nie je možné vylúčiť možnosť, že tieto súdy pred rokom
2005 inklinovali k širokej interpretácii práva na odpoveď, resp. práva na opravu, ako
implicitne zahŕňajúcich aj právo na ospravedlnenie. Súd bol vzhľadom na túto skutočnosť
ochotný pripustiť, že postup vnútroštátnych súdov sám o sebe nezakladal porušenie článku
10, a to napriek tomu, že sťažovateľovi uložili povinnosť ospravedlnenia, hoci takáto
možnosť z platnej vnútroštátnej úpravy nevyplývala.
4. Redakčná rada Pravoye Delo a Shtekel proti Ukrajine
Vo veci Redakčná rada Pravoye Delo a Shtekel proti Ukrajine bola sťažovateľom
v prvom rade redakčná rada periodika Pravoye Delo a sťažovateľom v druhom rade jeho
šéfredaktor. Dňa 19. septembra 2003 zverejnilo periodikum anonymný list, v ktorom sa
objavili informácie o korupcii a ďalších nezákonných aktivitách niekoľkých čelných
predstaviteľov ukrajinských bezpečnostných zložiek. V októbri 2003 sa verejne prihlásila
osoba, ktorá tvrdila, že predmetný list odkazoval aj na ňu a zažalovala redakčnú radu
a šéfredaktora novín, pričom požadovala zverejnenie oficiálneho ospravedlnenia, právo na
opravu a vyplatenie primeraného finančného zadosťučinenia za nemajetkovú ujmu v dôsledku
poškodenia jej dobrého mena v spoločnosti. Ukrajinské súdy mu až na zníženie sumy
primeraného finančného zadosťučinenia v plnej miere vyhoveli. Redakčná rada a šéfredaktor
periodika sa obrátili na Európsky súd pre ľudské práva s tým, že zásahom ukrajinských súdov
do činnosti periodika došlo k porušeniu slobody prejavu v zmysle článku 10 Dohovoru.
Súd im dal za pravdu v tom, že konaním vnútroštátnych súdov došlo k zásahu do ich
slobody prejavu. Ostávalo ešte zistiť, či spĺňal podmienky v zmysle článku 10 ods. 2
Dohovoru.
Čo sa týkalo časti rozhodnutia ukrajinských súdov v otázke povinnosti zverejnenia
oficiálneho ospravedlnenia, Súd prišiel na to, že podľa platného ukrajinského práva má
dotknutá osoba v prípade poškodenia povesti a dobrého mena právo na opravu nepravdivého
vyjadrenia, prípadne primerané finančné zadosťučinenie za nemajetkovú ujmu. V danom
prípade došlo k uloženiu oboch. Ukrajinské súdy však šéfredaktorovi periodika uložili
povinnosť zverejniť oficiálne ospravedlnenie, pričom takéto opatrenie v rámci ukrajinského
vnútroštátneho práva k dispozícii nebolo.15 V čase rozhodovania v tejto veci mal už Súd
rozhodovanie v podobnej otázke, konkrétne v prípade Kazakov proti Rusku, za sebou. Ako už
bolo spomenuté, Súd bol v danom prípade ochotný pripustiť, že interpretácia zákonných
ustanovení upravujúcich otázku zadosťučinenia vo veci poškodenia dobrého mena a zásahu
do ľudskej dôstojnosti v rámci súdnoaplikačnej praxe ruských súdov bola natoľko široká, že
mohla zahŕňať aj ospravedlnenie, a to napriek tomu, že zákon ho výslovne nespomínal. Vo
veci Pravoye Delo však Súd zašiel ďalej a ozrejmil limity aplikovateľnosti postupu, ktorý
zvolil vo svojom skoršom rozhodnutí. Vo veci Pravoye Delo totiž uviedol, že napriek
14
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riadnemu preskúmaniu nemal za preukázané, že by bol v rámci súdnoaplikačnej praxe
ukrajinských súdov ustanoveniam o zadosťučinení v prípadoch poškodenia dobrého mena
priznávaný široký výklad.16 Nakoľko súdne nariadenie ospravedlnenia predstavovalo zásah do
sťažovateľovej slobody prejavu, zo strany ukrajinskej vlády bolo v zmysle vyššie
spomenutého „trojitého testu” potrebné preukázať, že v zmysle článku 10 ods. 2 Dohovoru
išlo o taký zásah do slobody prejavu, ktorý bol predpísaný zákonom, bol ním sledovaný
legitímny cieľ a bol nevyhnutný v demokratickej spoločnosti. Avšak vzhľadom k tomu, že
hneď prvá podmienka, a to zákonnosť podľa vnútroštátneho práva, nebola naplnená, tento
zásah bol v rozpore s článkom 10 Dohovoru.
S poukazom na spomenuté rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva sa dá
konštatovať, že Súd vníma súdne nariadenie ospravedlnenia ako formu zásahu do slobody
prejavu, ktorú v zmysle svojej konštantnej judikatúry pokladá za základ demokratickej
spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že nejde o slobodu absolútnu síce pripúšťa možnosť jej
obmedzenia, no to len v prísne vymedzených prípadoch, ktoré spĺňajú tri vyššie spomenuté
predpoklady. Súdne nariadenie ospravedlnenia je teda možné iba v prípade, že je táto
možnosť explicitne ustanovená zákonom, sleduje sa ním legitímny cieľ a zároveň sa dá toto
opatrenie pokladať za nevyhnutné v demokratickej spoločnosti, a teda zodpovedať naliehavej
spoločenskej potrebe, byť vnútroštátnymi súdmi relevantne a dostatočne odôvodnené a musí
byť primerané sledovanému cieľu. V prípade, že ospravedlnenie ako druh zadosťučinenia
explicitne z právneho poriadku nevyplýva, je zo strany Súdu akceptovateľné iba v prípade, že
v danej krajine preukázateľne existuje rozvinutá súdnoaplikačná prax, v rámci ktorej sa
ospravedlnenie odvodzuje od iných druhov zadosťučinenia.
5. Právo na ospravedlnenie v podmienkach Slovenskej republiky
A ako je to na Slovensku? Z úvodnej časti tejto práce je zrejmé, že slovenské súdy
ospravedlnenie ako formu zadosťučinenia v rámci svojej rozhodovacej činnosti využívajú.
Treba však uviesť, že slovenský právny poriadok, rovnako ako ruský a ukrajinský,
ospravedlnenie ako také nepozná.
V zmysle Občianskeho zákonníka má fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti,
najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti. Má právo najmä sa domáhať, aby
sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili
následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie, pričom pokiaľ by
nebolo toto zadosťučinenie postačujúce, fyzická osoba má právo na náhradu nemajetkovej
ujmy v peniazoch. Ospravedlnenie v ňom však výslovne nenájdeme. Problematiky sa dotýka
aj zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve, ktorý upravuje
práva a povinnosti vydavateľa periodickej tlače a práva a povinnosti tlačovej agentúry pri
získavaní a šírení informácií. Zároveň upravuje práva a povinnosti osôb pri uplatňovaní práva
na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie. Ani tento zákon právo na
ospravedlnenie explicitne neustanovuje. Slovenské súdy sa však vynašli. V prípadoch

16

Tamtiež, §56.
34

neoprávnených zásahov do osobnostných práv nariaďujú povinnosť ospravedlnenia
prostredníctvom práva poškodenej osoby na primerané zadosťučinenie.

Záver
Ťažko povedať, či by postup slovenských súdov v prípade sťažnosti pred Európskym
súdom pre ľudské práva obstál. Je ťažké odhadnúť, či by sa Slovenskej republike podarilo
preukázať postačujúcu súdnoaplikačnú prax a zároveň predvídateľnnosť tohto druhu sankcie.
Nad druhej strane treba povedať, že postup súdov v konaní proti vydavateľovi týždenníka
PLUS 7 DNÍ a najmä ospravedlnenie na päťdesiatštyri strán bolo natoľko šokujúce, že
rozhodne prispelo k informovanosti spoločnosti o tomto druhu občianskoprávnej sankcie.
Otázkou však ostáva, či by rozsah tohto zásahu do slobody prejavu Súd vnímal ako
primeraný. A či má ospravedlnenie z donútenia vôbec nejaký význam.

Abstrakt
Článok 10 Dohovoru o ľudských právach a základných slobodách poskytuje právnu ochranu
slobode prejavu ako jednému zo základných ľudských práv a slobôd prvej generácie. Sloboda
prejavu však nie je absolútnym právom a podlieha istým obmedzeniam. Najčastejšie koliduje
s právom na ochranu osobnosti. Preto bolo potrebné stanoviť isté limity oboch práv, ktoré by
riešili ich vzájomnú kolíziu. Článok sa zameriava na analýzu čl. 10 Dohovoru a rozsudkov
Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúce sa slobody prejavu a jej limitov. Zároveň
nastoľuje otázky na diskusiu, či slovenská právna úprava zodpovedá požiadavkám
medzinárodného Dohovoru a judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva.
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Ľudské práva, sloboda prejavu, ospravedlnenie, Dohovor, Európsky súd pre ľudské práva
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Expectations and the reality –
Hungarian local governments and the energy efficiency requirements
CSEGŐDI, Tibor László - SZIRA Zoltán
Abstract
Nowadays we have to deal with energy efficiency problems, Hungary – as most of European
countries – has become overly dependent on fossil energy sources. Reducing greenhouse gas
emissions, increasing energy efficiency and using more renewable energy play an important
role in European Energy Policy and this theme has economic relevance too. Local
governments should play an important role in spreading environmentally conscious and
developing methods of energy efficiency because the energy efficiency (and climate)
awareness of citizens can be strengthened by public and municipal institutions. Even so
energetic self-preservation is a problem for households and local governments, even though
energy waste and poverty are both characteristic of them. Moreover 80% of Hungarian
households are involved in energy poverty because they spend more than 10% of their income
on energy costs usually. It is essential for local governments to be able to meet energy
efficiency requirements in their everyday management as well as creating energy efficient
operations in public buildings. Residents need to become aware that they belong to a
community. If steps are taken to create energy efficiency local governments/communities, it
will be possible to use their local energy resources and create jobs.
Key words
Energy efficiency, European Energy Policy, local governments and households, energetic
self-preservation, energy poverty, (public) buildings

Introduction
Nowadays, it is important to deal with energy efficiency problems. Hungary has become
overly dependent on fossil energy sources, which has resulted in depletion. Moreover, these
energy sources have become quite expensive. Reducing greenhouse gas emissions, increasing
energy efficiency and using more renewable energy play an important role in European
Energy Policy (Communication from… 2007). This theme’s legal basis is, inter alia, the
2006/144/EC European Council Decision on Community strategic guidelines for rural
development and the Opinion of the Committee of the Regions about energy efficiency.
According to various studies (Lányi 2012, The Climate Paradox 2007) rural areas and local
governments will play an important role in spreading environmentally conscious and
developing methods of energy efficiency because the energy efficiency (and climate)
awareness of citizens can be strengthened by public and municipal institutions.
Rural development should contribute to the development of sustainable systems; it should rely
on the efficient use of local socio-economic-environmental resources. Appropriate rural
development measures help establish local material and energy management systems. Serious
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steps should be taken against climate change and energy waste. Unfortunately, they are
difficult to communicate to people. It is important to make these decisions using legislative
bodies close to citizens. In Hungary, energetic self-preservation is a problem for households
and local governments, even though energy waste and poverty are both characteristic of them.
In the past few years, the financial situation of many Hungarian local governments – mostly
counties, larger towns, but some smaller ones too – has become very difficult. Still, only a
few Hungarian local governments employ energy and climate experts, whose role it is to
contact authorities, non-governmental organizations, residents, coordinate the work on energy
efficiency and climate change, monitor climate protection tender opportunities, prepare tender
documents, and finally participate in the implementation of the projects.

Material and methods
The aim of this essay is to show that energy efficiency can play a very important role in rural
development, furthermore helps to solve the energetic self-preservation difficulties of
Hungarian municipalities and households too. My method, I use in this paper is showing the
importance of energy efficiency then provide information about certain financial problems of
Hungarian households and municipalities recently. In the second part of this paper I make
some theoretical expectations (against local governments) then I report an ongoing related
research in Szent István University. I believe that these identified problems can be solved only
in the described manner.

Results and discussion
1) The most important catalysts, some legal and economic necessities
The base of the substantive political priorities defined by Multiannual Financial Framework
2014-2020 are the priorities from the EUROPE 2020 document (EUROPE 2020, 2010) which
will have an important role in this decade. According to the outline plans of the framework
37% of the available financial resources will be spent to sustainable development and natural
resources in the next years, and after 2014 the environmental and climate policy priorities will
prevail in all major EU funding instruments. It is necessary to increase the proportion of
expenditures on climate policy by minimum 20% together with contribution from other policy
areas. The Commission's announcement - the so called EUROPE 2020 report which finalized
by 2010 - suggested that the European Union should set realistic targets in the fields of
energy, education, R&D, furthermore fight against poverty, and climate change. The national
goals could be deduced from these targets. We could find causes of the energy consumption
rate reduction in poverty rather than in serious changes of consumer’s behavior. Consumers
and enterprises are exposed to harmful and costly price changes; this threats the economic
security and contributes to the climate change. According to the European Commission's
investigations (Energy Efficiency Green Paper, 2006) the energy consumption of public
buildings can be reduced by 30%.
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2) The main features of Hungary’s energy consumption
From 2008 to 2009, the energy consumption index in Hungary significantly decreased (CSO
2010), yet increased in 2010. That year the relative energy intensity of the economy decreased
by 0.7%, while the GDP index increased by 1.7%. Domestic electricity production continued
to grow in 2010 by 4.1% more than in the previous year. Almost half of the mentioned energy
was produced from fossil fuels – mainly coal and gas – and 42% of this energy was produced
by the nuclear power plant. In Hungary, 29.4% of produced final energy is consumed by the
residential sector, and 15% is consumed by the (local) governmental sector, inter alia.
3) The reasons of energetic self-preservation difficulties in Hungarian municipalities and
households
Secondly, data about the economic situation of Hungarian municipalities and households in
general was examined. Paradoxically, increased investment activity related to EU applications
had a negative impact on the financial position of local governments (Domonkos 2012). The
present EU financial support system is not working appropriately because resources should be
made available to support operations and constructions. It was announced in October, 2012
that the state would assume the full debt of settlements which have less than 5000 inhabitants
and partly assume the debt of larger settlements. The financial balance of local municipalities
deteriorated between 2007 and 2010. Municipality bank debts increased by 77.7% (Hunyor
2012). The main reason for local governments’ debt was a lack of own resources to cover the
down payment needs of EU investments. Local governments used property, which failed to
cover loans. The forms of indebtedness consisted of operating credits, investment credits from
banks and bonds. The biggest increase could be observed in the field of bond issues (Vas
2011). The non-operating budgets of every Hungarian municipality had deficits in every year
between 2007 and 2010. There are commitments the repayments of which are not assured
because of increased investments. Another risk factor concerns the future management,
operations and sustainability of facilities established by previous developments (Annual
monitoring… 2012). Another problem is that in many cases the operation did not result in
additional own revenues, and significant savings in expenditures. In the past few years, the
investments main goal did not involve improving equipment used in obligatory municipal
tasks nor the efficiency of tools (Domonkos 2012). Operating incomes of local governments
declined steadily from 2008 (from 2007 to 2010 operating incomes decreased by 55.8%)
(SAO 2011). Material expenses spent on public institution operations were very important
items of municipal budgets. Their energy (utility) costs increased. The growth rate of energy
was higher than any other material expenses growth rate (Kovacsics 2003). Communal
consumers represented an increasing proportion in the national energy balance. The
municipalities’ material expenses, which are controlled by the State Audit, increased by
136.8% between 2007 and 2010. During the decision-making process, priority was not given
to repayment requirements but to compulsory tasks, the improvement of equipment
efficiency, and the preservation of existing assets. Moreover, because most Hungarian
municipal buildings are old, their maintenance is also expensive. Hungarian local
governments spent EUR 345 million (totally) on energy expenditures (Fábián 2011). The
local governments’ main reason for energy investments was maintenance (Kovacsics 2003).
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Energy efficiency improvements have many benefits. However, the approach of local
governments and residents needs to change. This pertains not only to climate protection and
morality but expenditures too. In 2010, an average Hungarian household spent 6.4% more
money on home maintenance and household energy (and 6% less money on food and soft
drinks) than in 2000 (Figure 1).

Figure 1: The structure of per capita expenditures of an average Hungarian household
Source: CSO 2011.
4) Energy poverty
Energy poverty as a social problem arose in 1970s and 1980s. In Hungary at least one million
people are affected by this phenomenon. State should support (financially) energy efficiency,
should do measures to reduce energy consumption. According to a report from 2009, 50-125
million of people were affected by this problem Europe-wide (Szabó-Tóth, 2012). The study
found that one out of seven households was concerned in energy poverty. 80% of Hungarian
households are involved in energy poverty because they spend more than 10% of their income
on energy costs usually. According to researchers opinion who was involved in the NegaJoule
2020 research project of Energiaklub Climate Policy Institute those households were involved
in energy poverty which spend more than 10% of their income on energy costs usually, and
totally. The research also shows that the problem mainly affects elderly people living alone in
smaller towns in countryside. In the first report of the project "Energy Poverty in Hungary"
(Tirado-Herrero – Ürge-Vorsatz, 2010) the authors stated that the main reasons of the high
level of energy poverty in Hungary are high energy prices, relatively low level of GDP per
capita, high level of energy consumption of houses, and finally the inadequate temperature
regimes of low-income families houses. Between 2005-2007 16.7% of Hungarian population
accumulated utility arrears - it means more than one and a half million people. In 2007
Hungary had the highest rate among EU population. Examining this question per household
types for the same period I can find the highest ratio in households with dependent children:
21% in 2005, 24% in 2007 (Tirado-Herrero - Ürge-Vorsatz 2010). Only 13.7% of these
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families said that they were not able to heat their apartment properly. 4% of households with
65-year-old, or older family members have utility arrears, but 20% of them said that they are
not able to heat their apartment comfortably. For the question "In the past year has it ever
happened that your household could not pay the bills or there was not enough money for
food?" 34% of responders answered yes. It is twice as much as EU average. So numbers of
who has utility arrears could be 2.3 million. Unemployed person and those who live in the
Northern Hungarian Region are in the most difficult situation: every second of them has some
kind of debt. According to the EUROSTAT database (data between 2008 and 2010) 10-12%
more people had existential problems in Hungary in 2010 than in 2008. 58% is the proportion
who responded yes to this question (Szabó-Tóth, 2012).
5) What should we do?
Among municipal energy management measures firstly, preventive or mitigation measures
should be developed, because ensuring energy efficiency and using more renewable energy
will enable the reduction of greenhouse gas emission and prevent or slow down climate
change. It is essential for local governments to be able to meet energy efficiency requirements
in their everyday management as well as creating energy efficient operations in public
buildings. That is why it is necessary to introduce energy efficiency requirements to the
relevant legal provisions for local governments. In addition, it is important that each
municipality, with more than 1000 inhabitants, employs at least one climate rapporteur or
energy professional. To achieve these goals the local governments’ participation in
applications should be made easier. Various steps should be taken in order to change people’s
environmental or energy approach. Residents need to become aware that they belong to a
community. If steps are taken to create energy efficiency local governments/communities, it
will be possible to use their local energy resources and create jobs.
6) About a current related research
Nowadays Szent István University is a part of a research consortium (deals with pyrolysis as
waste management technology). One of the areas of this research is about the acceptance of
new waste management technologies (which creates and save energy) within the community,
or generally the environment and energy (saving) awareness of (local) communities. It was
assumed that the presupposition can be better verified by examining smaller settlements,
because there is a much more direct relationship between the inhabitants and the local
government than in larger settlements. That is why four relatively small (3-8000 inhabitants in
one by one) Hungarian settlements were chosen randomly where surveys were carried out in
Autumn 2013 in order to define the level of the environment and energy (saving) awareness
of inhabitants. The chosen settlements are Vértesszőlős, Tura, Sajóbábony and Polgárdi.
These new questionnaires contain several questions from the previous, Hársfalvi-KulcsárMisovicz survey, from 1989 in order to get comparable data. The selected settlements
represent the specific problems of their wider area very well. Vértesszőlős is one of the most
energy conscious Hungarian settlements located in Central Transdanubian Region, about 100
km from Budapest. The administrative area of the town is quite small that is why establishing
industrial parks or big agricultural areas are not possible. The small area is the reason why
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there is no chance to designate as much residential areas as municipality would like, therefore
the prices of building sites are high. Since 1970s many people have been moving from the
neighboring big towns, mostly affluent young people. The Mayors main goal is a livable and a
sustainable ("pain-free" savings) nice town, transparent management. In 2010 the town spent
about 43.000.-euros to pay electricity bills, and about 32.000.-euros to pay gas bills. The town
got approximately 215.000.-euros from Energy and Environment Operative Program (cofunded by the European Regional Development Fund) to full energy reconstruction of cultural
center of the village, the mayor’s office, the school, and so on. Currently 17 projects are
running; every 2 out of 9 applications for EU funds are rejected every year. In Vértesszőlős
not only the mayor but the notary monitors energy bills every month. The municipal is in
contact with Greenpeace; two tree planting events are held every year by the municipality,
NGOs and head of municipal institutions. This year is the third one when the pruning waste is
collected from residents by the municipality. In 2011 the Vértes Power Plant used this pruning
waste, but from second half of 2012 the municipality have been used it in new local biomass
furnaces. The most important energy-conscious step is to acquire EU resources to achieve
50% reduction in energy consumption till September 2012, but the main goal for 2020 is to
achieve energy independence. In contrast with Vértesszőlős we can mention Sajóbábony a
small town located in Northern Hungary Region a relatively poor part of the country. The
town faces different kind of problems, for example it has a pollutant chemical industrial park
for decades, the housing stock is relatively old, and the proportion of disadvantaged
population groups is rather high. This settlement is a very interesting case study because it has
two working hazardous waste incineration plants but the inhabitants refused (in a local
referendum) to build there a biomass (pig manure)-fired power plant. The energetic selfpreservation is a very big problem for the 50% of the inhabitants according to the mayor.
Even so the local government tries to help to the households during renovations. The third
location is a settlement in Central Hungarian Region, Tura close to Gödöllő and Budapest.
This town tries to be energy conscious that is why for example their nursery’s building get hot
water and most of the electricity from solar cells, and the local government plans to produce
tomatoes in greenhouses heated by geothermal energy. The public acceptability of energy
conscious projects is better than in Sajóbábony thanks to the location of the settlement inter
alia. Polgárdi a town near to Lake Balaton, in Central Transdanubian Region was chosen
because there will be a working pyrolysis waste management plant in a short period of time.
Till now almost 800 questionnaires were collected from the mentioned settlements, the
evaluation of the collected data has already begun.
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MEASURING THE CHANGE IN HUNGARIAN FOOD CONSUMPION
AFTER THE CRISIS
CSISZÁRIK-KOCSIR, Ágnes
Abstract
From the effects of the economic crisis several studies and papers were born. All writings
agree in it, that the crisis affected the corporate and the domestic sphere equally. They argue
about, whether the effects of the crisis were over already or not. The income decrease caused
by the crisis felt by the people differently, according to their income situation, their
qualification, their age and their gender as well. The aim of a present study is to introduce the
effects on the demand of the consumer goods, according to a two-round questionnaire
research made in 2010 and 2013, and to reveal the inner contexts of the decisions with the
help of mathematical, statistical methods.
Key words
crisis, consumption, households’ share

Introduction
The financial and economic literature deal with the affects of the crisis and its consequences.
The crisis had a deep impact on every fields of the life: on the state budget, on enterprises
(Borzán et al 2009), on education (Lazányi, 2012) and on social and health care system too.
Due to the impact of the economic crisis, the professional interest toward the reform of
macroeconomic indicators has increased and dealing with the limits of the GDP index
(Borzán 2013), the accepted opinion is that the present clearing of accounts system is
untenable, which appears not only in the theories and research findings of alternative
economists but also in the decision making of economic policy (Szigeti et al., 2013; Farkas –
Szigeti; 2011). The causes of the crisis and their predictability have been widely discussed by
economists. It is common in these discussions that they do not discharge the responsibility of
banks, which appears with different emphasis, together with the role of the demand side, i.e.
households and consumers. Besides the responsibility of both demand and supply sides there
are theories which mention the role of governments and supervisory institutions as well. This
role can be also incorporated in the form of special state programs (Szabó 2014).
There are opinions which state that economists were unable to predict the effects of the
oversized and early consumption which already began in several countries of the world,
especially in the US, but also in Europe, in the early 2000s (Kolozsi, 2013). The crisis has
started in 2008, it is deep and long-standing. Consequently many researchers deny to look at it
as a market-failure and urge new economics serving sustainable development (Tóth 2009,
2013). However, a number of well-known experts, among others Roubini, Stiglitz, and much
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earlier, Minsky, have dealt with the background of crises. If decision-makers had listened to
them a little better, the crisis would not have had such a global size as the crisis of 2008.
The effects and consequences of the crisis are extensively covered and dealt with in economic
literature. There are several interpretations of the concept and the definition of the crisis and
still, none of them could fully characterize neither the bubble burst in 2008 nor the path
leading to it. Perhaps the most obvious definition for the description of it was given by Árvai
– Vincze (1998) ” when it occurs, even the blind can see it ”. Our question is what can we
actually see and what can be done at that certain time. In order to answer this question it is
essential to review the following most important crisis definitions.
As a result of the financial crisis on households' consumption habits have also changed their
decision significantly. (Fodor, et.al, 2010). Changes in the demand side, are favourable for
some sectors, while others have unfavorable market conditions. (Fodor – Medve, 2012).

Material and methods
The quantitative research was made as a nationwide survey during the autumn and winter of
2010, and also in the spring of 2013 when everyone had met the effects of the world crisis or
experienced them personally. The research was carried out with the help of a standardised,
pre-tested written questionnaire, which did not contain open questions to which the
respondents could answer using their own words, due to the diversification of the sample.
Therefore, for better assessment, the questionnaire only contains closed questions to which
respondents can choose replies previously defined by the researchers. I tried to get responses
to questions which have not been analysed by daily press and the media, so they were based
on the respondents’ personal opinion and experience. I also attempted to include questions
which convey information for the researcher based on substantial experience, therefore I
addressed respondents on the basis of a relatively wide circle according to age group,
occupation, and education. I obtained the results and conclusions using basic statistics and
cross-table analysis. The questionnaire was processed with the help of SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) 14.0 and Microsoft Office Excel 2007 programmes. In the first
survey in 2010 I have distributed 400 questionnaires altogether, out of which 61 were not
returned, 48 were returned incompletely, therefore were not to be evaluated, so altogether 291
questionnaires have been processed. In the second survey in 2013 our method was not print or
paper-based but was conducted online using the opportunities offered by Google. In the
second survey 352 questionnaires have been processed. The composition of the sample is
demonstrated in the following table.
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Figure 1: The composition of the sample
Source: own research 2010 (N = 291), 2013 (N = 352)

I do not know

Not affected
at all
Rather not
affected
Rather
affected
Entirely
affected

The examined question was:

How has the crisis affected your food consumption?
Table 1: The examined question
Source: own research 2010 (N = 291), 2013 (N = 352)

Results and discussion
As mentioned in the methodological part, I conducted our research in two rounds, in 2010 and
2013. The aim of this study is to show the result of a part of our research, the changes in the
consumption of food, according to average citizens. I tried to see with the help of calculating
Pearson’s Chi-square if there is a statistically proven correlation among the gender, age,
educational level and their consumption of food. The following table shows the results:
Gender
Age
Level of education
Research of 2010
0,0509
0,0007
0,0001
Research of 2013
0,3119
0,0093
0,0001
Table 2: The values of Pearson's Chi square test according to food consumption and
characteristics
Source: own research 2010 (N = 291), 2013 (N = 352)
As it can be seen there is a visible correlation between the age and level of education of the
results of 2010. In order to discover inner correlations I calculated the values of corrected
standardised residuals, according to which I experienced the following correlations. Among
the respondents who are under 25 and mainly students who are not at work yet felt in greater
proportion than expected that their food consumption had absolutely been influenced by the
crisis. It is interesting that the following young age group of 25-29-year-olds, who have jobs
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and regular income felt, above the expected value, that the crisis had rather influenced their
food consumption, however, less than expected felt that the consumption of these products
had completely changed. Older respondents also felt the mainly negative effect of the crisis on
food consumption in a greater proportion than expected. If I examine the 2010 sample
according to level of education it is another interesting fact that in the case of those with
secondary education more respondents than expected felt that the crisis had absolutely
changed their food consumption. It was the opposite in the case of those with higher
qualifications. The reason can be found in differences of wages. While in the case of those
who have secondary school degrees a few thousand or ten thousand forints difference has a
significant effect on the household budget, this is not experienced with the considerably
higher salaries of those with tertiary education.
Not effected at
Not very much
Rather
Absolutely
all
effected
effected
effected
Under 25
0,10
0,27
-1,86
2,02
25-39
Age
years
1,28
0,27
2,08
-4,33
40-55
years
-1,64
-0,64
-0,26
2,74
Primary
-1,03
1,24
0,23
-1,20
Qualificatio Secondar
ns
y
-0,35
-1,68
-1,78
5,16
Tertiary
0,73
1,26
1,73
-4,82
Table 3: The corrected standardized residual values according to the 2010 research
Source: own research 2010 (N = 291)
According to the 2013 research there was a statistical correlation, based on Pearson’s Chisquare between the gender and age of respondents. Examining the corrected standardized
residual values it is a striking fact that men felt in a greater proportion that the crisis had not
effected their food consumption at all. As opposed to this, female respondents had
experienced the contrary. Compared to the values of 2010 it is also remarkable that five years
after the crisis respondents, and mainly those younger than 25 years old felt that the crisis had
not influenced their consumption. More than expected thought that the crisis had not effected
their consumption at all, and parallel to that they felt less than the expected value that it had
changed. 25-39-year olds and the oldest, 56-64-year-olds thought in a considerably less extent
than expected that the crisis had not influenced their consumption.
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Not effected at
all
3,12
-3,12
4,47

Not very much
effected
-1,42
1,42
1,89

Rather
effected
0,47
-0,47
-2,20

Absolutely
effected
-1,15
1,15
-2,69

Gende Male
r
Female
Under 25
25-39
years
0,62
-0,25
1,04
-2,04
Age 40-55
years
-0,35
-1,57
0,73
1,20
56-64
years
-1,26
1,97
0,69
-2,32
Table 4: The corrected standardized residual values according to the 2013 research
Source: own research 2013 (N = 352)

Summary
I can conclude that immediately after the crisis, in 2010, examining the change of food
consumption it can be stated that every segment of the research had felt the changes. It can be
underlined that according to the corrected standardized residual values the most significant
relationship was seen with those absolutely effected, compared to the expected values. Of
course food consumption is a multidimensional practice similar to environmental performance
evaluation (Tóth 2001) and we cannot prove one clean-cut trend. The curiosity of the 2013
research is that five years after the crisis hit respondents do not feel that it has considerably
influenced the amount of their food consumption, which is also shown by the residual values.
Therefore, the principle that time heals has already been proven in 2013, since I do not see as
a disaster what was leading the world towards a complete economic collapse some years
before.
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Vybrané aspekty novelizovanej právnej regulácie ochrany spotrebiteľa
Some aspects of the amended legal regulation of the consumer protection
ĎURKOVIČOVÁ, Jana
Abstract
The Civil Code and the law on the consumer protection were amended by the law no.
102/2014 Coll. This law will enter into force on June, 13th 2014 except some rules related to
the consumer protection which entered into force May, 1st 2014. The consumer contract is
each contract concluded between a businessman and a consumer and is related to the all fields
of the market economy. The consumers’ contracts do not have to include the rules which
cause a significant imbalance in the parties’ rights and obligations arising under the contract,
to the detriment of the consumer, the unfair terms. The cassio to secure the individual rights is
seems to be the adverse institute in the praxis, mainly in the case of real-estates which should
be an object of the cassio. The amended law prohibits to secure an individual right related to
the consumer contract by the cassio which object is not only real estate but also assets as well.
Each act related to the consumer contract is invalid if it is a power of consumer representation
for a third person to conclude any contract to secure consumer obligations. The consumer
obligations cannot be secure by the contract on the payroll deductions or by a bill of exchange
or a cheque. The rules in the consumer contracts are invalid if the consumer entitle any third
person to provide the legal acts related to fulfil from the consumer contract or to conclude
other consumer contract.
Key words
Consumer, businessman, consumer contract, security of the obligation

Úvod
Hlavné úlohy spotrebiteľskej politiky sú obsahom článku 153 Zmluvy o založení
Európskeho spoločenstva, ktorý pre občanov EÚ deklaruje silnejšie práva spotrebiteľov,
vyššiu úroveň ochrany a bezpečnosti spotrebiteľov, ako aj plné rešpektovanie ich
ekonomických záujmov. Problematika ochrany spotrebiteľa patrí medzi prioritné oblasti
štátnej politiky. Za posledné roky sa v SR podstatne zvýšili práva spotrebiteľa a ich ochrana.
Je to výsledok prispôsobovania sa nášho právneho poriadku právu Európskej únie. Tento
dôležitý proces má pozitívny vplyv najmä na širokú spotrebiteľskú verejnosť, ktorej ochrana
sa opäť významne posilní a medzi subjektmi trhu náležite vyváži.

Materiál a metódy
Na základe plnenia Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013 vstúpil dňa 23. apríla
2014 do platnosti v NR SR schválený zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
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poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho.(z.č. 102/2014 Z.z). Dôvodom prijatia zákona je
transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a
Rady 1999/44/ES, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho
parlamentu a Rady 97/7/ES a taktiež potreba reagovať na niektoré problémy vznikajúce pri
aplikácii a realizácií práv dotýkajúcich sa spotrebiteľov. S prijatím uvedeného zákona bola
vykonaná novelizácia viacerých významných právnych predpisov bytostne súvisiacich
s ochranou spotrebiteľa a upravujúcich ju v rôznych spotrebiteľských sférach.
Ťažisko ochrany práv spotrebiteľa sa v našom právnom poriadku opiera o široké spektrum
právnych predpisov, medzi ktorými významné miesto zaujímajú najmä Občiansky zákonník
z. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ObčZ) a z. č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (ZoSP). Práve ustanovenia týchto uvedených zákonov sa stali
predmetom poslednej novelizácie, vykonanej vyššie zmieneným zákonom.(z.č.102/2014 Z.z).
Novelizované ustanovenia ObčZ a ZoSP nadobudnú účinnosť 13.júna 2014, s výnimkou
vybraných ustanovení ZsOP, s veľmi pozitívnymi úpravami, vykonanými v prospech
spotrebiteľa, ktoré nadobudli účinnosť skôr a to 1.mája 2014. V príspevku bola použitá najmä
metóda analýzy novelizovanej platnej právnej úpravy vybraných inštitútov uzatvárania
spotrebiteľských zmlúv a ich zabezpečenia a metóda jazykového a logického výkladu.

Výsledky a diskusia
Uplatňovanie spotrebiteľských práv sa v značnom rozsahu uskutočňuje najmä pri
uzatváraní a realizovaní spotrebiteľských zmlúv. Spotrebiteľskou zmluvou je v zmysle ObčZ
každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom,
uplatňujúca sa vo všetkých sférach trhového hospodárstva.
Dodávateľ, ako účastník zmluvy je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej
zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v
rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Toto
vymedzenie spotrebiteľa podľa ObčZ je negatívnym vymedzením a zosúlaďuje sa s novelou
ZoSP, ktorá ide ešte ďalej, keď za spotrebiteľa považuje fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a
plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania. Naopak, predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo
povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. Tým sa definícia predávajúceho
sa rozširuje aj na osoby, ktoré konajú v mene a záujme predávajúceho, napríklad aj na základe
mandátnej zmluvy.
Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú
nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Tieto
ustanovenia majú charakter neprijateľných podmienok za ktoré sú považované podľa ObčZ.
Neplatí to vtedy, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a
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primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne
alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané. Neprijateľné podmienky
upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné. Za neprijateľné podmienky uvedené v
spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä také ustanovenia, ktoré má spotrebiteľ plniť a s
ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy, dovoľujú dodávateľovi
previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného dodávateľa bez súhlasu spotrebiteľa, za
podmienky, že by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia
pohľadávky spotrebiteľa, alebo vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za
konanie alebo opomenutie, ktorým sa spotrebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma na zdraví,
vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo
zodpovednosti za škodu a mnohé ďalšie neprijateľné podmienky, demonštratívne uvedené
v zákone.
Spotrebiteľské zmluvy boli pri uzavieraní v praxi často zo strany dodávateľa, resp.
predávajúceho podmieňované a posilňované zabezpečovacími prostriedkami záväzkového
práva. Spravidla platí, že zabezpečovacie prostriedky vznikajú ako vedľajší záväzok k
hlavnému záväzku, ktorý zabezpečujú a majú preto akcesorickú povahu. Existencia
zabezpečovacích prostriedkov je podmienená trvaním základného záväzku, ktorý
zabezpečujú.
Výber a rozsah použitia jednotlivých zabezpečovacích prostriedkov na zabezpečenie
zmluvného záväzku závisí obyčajne od voľby veriteľa, pričom sa prihliadne najmä na
rizikovosť splnenia zmluvného záväzku, ako aj na osobu, ktorá má záväzok plniť.
Zabezpečovací prevod práva, ako jeden z významných zabezpečovacích prostriedkov
súkromného práva sa v aplikačnej praxi pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv ukázal ako
protikladný inštitút, ktorý na jednej strane síce výrazne posilňoval právne postavenie
predávajúceho, resp. dodávateľa, ale na druhej strane bol značne zneužiteľný a zneužívaný
pri disproporcii práv a povinností medzi účastníkmi spotrebiteľskej zmluvy.
Najvýraznejšie sa to prejavovalo v prípadoch, ak predmetom zabezpečovacieho prevodu
boli nehnuteľnosti. Pri zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva sa dočasne prevádza
vlastníctvo k prevádzanej veci podľa všeobecných ustanovení o nadobudnutí vlastníctva
zmluvou. Preto bol podľa § 53 ods. 7 ObčZ v znení účinnom už od 01.01.2008, pri
spotrebiteľskej zmluve zakázaný zabezpečovací prevod práva, čo bolo v praxi zase dôvodom
pre realizáciu zastretých právnych úkonov, najmä darovacej zmluvy, obchádzajúcej zákaz a aj
zákon a teda absolútne neplatnej. Novelizáciou sa zákaz zabezpečenia splnenia záväzku
spotrebiteľa zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom zabezpečovacieho práva
k nehnuteľnosti rozširuje s účinnosťou od 13. júna 2014 na akýkoľvek zabezpečovací prevod
práva, nielen k nehnuteľnosti, ale aj na zabezpečovací prevod práva k hnuteľným veciam,
ktorý je pri spotrebiteľských zmluvách neprípustný.
Podľa novelizovaných ustanovení ZoSP a v zmysle Dôvodovej správy k nemu neplatným
je akýkoľvek právny úkon urobený pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy alebo kedykoľvek
počas trvania záväzkového vzťahu vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy, ktorým
spotrebiteľ splnomocňuje tretiu osobu na uzavretie dohody o zabezpečení splnenia záväzku
spotrebiteľa zo spotrebiteľskej zmluvy v mene spotrebiteľa. Takáto dohoda môže mať za
následok významné zhoršenie právneho a ekonomického postavenia spotrebiteľa, preto
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v záujme ochrany spotrebiteľa je dôležité, aby rozhodnutie o uzavretí takejto dohody urobil
výlučne spotrebiteľ.
Zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy
je neprípustné zrealizovať dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech
predávajúceho alebo inej osoby, ktorá je ex lege z použitia zabezpečovacích inštitútov
vylúčená. Výnimkou je situácia, keď takáto dohoda bude uzavretá vo forme osobitnej listiny,
spotrebiteľ bude náležite poučený o dôsledkoch jej uzavretia, teda hlavne o tom, že jeho
platiteľ mzdy alebo iných príjmov začne vyplácal časť týchto platieb priamo predávajúcemu
momentom, kedy mu je táto dohoda predložená. Výnimkou je ďalej prípad, ak spotrebiteľ mal
možnosť odmietnuť uzatvorenie tejto dohody, ale to neurobil, pretože to nechcel urobiť.
Vylúčené je aj zabezpečenie záväzku spotrebiteľa zmenkou alebo šekom. V prípade, že by
predávajúci tieto vyššie uvedené zákonné zákazy porušil, nesie sám zodpovednosť za škodu,
ktorú týmto porušením spotrebiteľovi spôsobil.
Novela vylučuje možnosť predávajúceho spotrebiteľovi vybrať alebo inak určiť osobu,
ktorá má v súvislosti s uzavretím spotrebiteľskej zmluvy, plnením spotrebiteľskej zmluvy
alebo zabezpečením záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy konať v mene alebo v záujme
spotrebiteľa. Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktorými spotrebiteľ splnomocňuje tretiu
osobu na vykonanie právnych úkonov súvisiacich plnením spotrebiteľskej zmluvy alebo s
uzavretím inej spotrebiteľskej zmluvy, sú neplatné. Možnosť vplyvu predávajúceho cestou
spotrebiteľskej zmluvy je týmto zákonne eliminovaná.
Pod sankciou absolútnej neplatnosti sa zakazuje akékoľvek zmluvné dojednanie, ktoré
zaväzuje spotrebiteľa, či už vo svojom vlastnom mene alebo prostredníctvom zástupcu uznať
svoj dlh pre prípad neplnenia jeho záväzkov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy. Uznanie
dlhu je občianskoprávny inštitút zabezpečenia záväzkov, ktorého účelom je uznať oprávnenosť
existujúcej pohľadávky (čo do právneho dôvodu i výšky) a zlepšiť tým procesné postavenie
veriteľa. Preto nie je legitímne od spotrebiteľa požadovať, aby ešte pred splatnosťou samotnej
pohľadávky v praxi najčastejšie už v momente podpisu spotrebiteľskej zmluvy) splnomocňoval
tretiu osobu na uznanie dlhu v jeho mene, príp. sa sám vopred zaväzoval uznať svoj dlh pre
prípad neplnenia svojho záväzku v budúcnosti. Tieto praktiky sa v súčasnosti využívajú ako
pomerne jednoduchý prostriedok na získanie vykonateľného exekučného titulu. (Dôvodová
správa).
Uvedené povinnosti sa v zmysle novelizácie vzťahujú aj na osobu, ktorá v mene veriteľa
alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľskej zmluvy. Pri
vymáhaní pohľadávky možno od spotrebiteľa požadovať iba úhradu skutočných, nie
navýšených nákladov vymáhania pohľadávky, t. j. takých, ktoré skutočne reálne vznikli
osobe, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky, ktoré vyplývajú
zo spotrebiteľskej zmluvy.
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Abstrakt
Práve ustanovenia ObčZ a ZoSP sa stali predmetom poslednej novelizácie (z.č.102/2014 Z.z).
Novelizované ustanovenia nadobudnú účinnosť 13.júna 2014, s výnimkou vybraných
ustanovení ZsOP, s veľmi pozitívnymi úpravami, vykonanými v prospech spotrebiteľa, ktoré
nadobudli účinnosť skôr a to 1.mája 2014.
Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára
dodávateľ so spotrebiteľom, uplatňujúca sa vo všetkých sférach trhového hospodárstva.
Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v
právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, čiže, neprijateľné
podmienky.
Zabezpečovací prevod práva sa v aplikačnej praxi pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv
ukázal ako protikladný inštitút, najmä v prípadoch, ak predmetom zabezpečovacieho prevodu
boli nehnuteľnosti.
Novelizáciou sa zákaz zabezpečenia splnenia záväzku spotrebiteľa zo spotrebiteľskej zmluvy
prostredníctvom zabezpečovacieho práva k nehnuteľnosti rozširuje na akýkoľvek
zabezpečovací prevod práva, nielen k nehnuteľnosti, ale aj k hnuteľným veciam.
Neplatným je akýkoľvek právny úkon urobený pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy alebo
kedykoľvek počas jej trvania, ktorým spotrebiteľ splnomocňuje tretiu osobu na uzavretie
dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa.
Zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy je
neprípustné zrealizovať dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov. Vylúčené je
aj zabezpečenie záväzku spotrebiteľa zmenkou alebo šekom.
Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktorými spotrebiteľ splnomocňuje tretiu osobu na
vykonanie právnych úkonov súvisiacich plnením spotrebiteľskej zmluvy alebo s uzavretím
inej spotrebiteľskej zmluvy, sú neplatné.
Kľúčové slová
Spotrebiteľ, predávajúci, spotrebiteľská zmluva, zabezpečenie záväzku
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How can we characterize consumers in the institutional catering: results
based on primary research
FODOR, Mónika
Abstract
On the basis on our primary research in 2011. we analysed specialties of consumer behaviour
in the Hungarian institutional catering.
One of the objectives of our research was to examine food consumer preferences, preferences
of choosing the mode of institutional catering and characteristics of choice for service.
During the research conscious sample taking by quota and standardised pre-tested
questionnaire was used. The questionnaire inquired about food consumption, eating habits,
value system and demographical items.
The results of our surveys have been analysed in comparison with a previous primary survey
(2009.) in order to be able to reveal the most typical characteristics of the changes. We
believe that the results give useful information to the food service providers in regard to the
expectations of the potential consumers, the marketing activities to be used in order to enlarge
and develop this service sector.
Key words
institutional catering, consumer behavior, primary research

Introduction
The economic crisis started in 2008 did a big shoot on the economy in Hungary and in other
countries too (Csiszárik et.al, 2008; Borzán 2013). The crisis affected the whole aspects of
life, including the food consumption too (Csiszárik-Medve, 2014). Due to the impact of the
economic crisis, the professional interest toward the reform of macro- and microeconomic
indicators has increased (Szigeti et al., 2013; Farkas – Szigeti; 2011). The crisis was deep and
long-standing, so many researchers call for looking beyond the market-failure approach and
urge new economics serving sustainable development (Tóth 2009, 2013). These phenomena,
effecting major industries, may call for special state programs, like allowances and favourable
credits (Szabó 2014).
Due to the tax and benefit changes introduced in 2011, the payable tax of the food voucher
was raised to 19.04%. Although cold food voucher could be given to the Employees
unrestrictedly in 2010, a tax of 97.8 % had to be paid. This year the Employer pays monthly
the preferential taxes of the maximum 18.000 HUF of cold and hot food vouchers and the
Employee decides whether to spend it on cold food or hot meal. The reason of the above is
that the food vouchers are accepted not only at restaurants, canteens of workplaces and public
catering places but at shops also to purchase food ready for consumption.
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Nevertheless, according to the forecasts, in 2012 the cold food voucher will be separated from
the hot one while the amount of the hot meal voucher will be transferred to the so called
Széchenyi Rest Card. The available amount on this card will be not more than 150.000 HUF /
year which could be used at catering places or service providers of institutional catering. The
plans to restrict on the availability of the hot meal voucher are good news to those working in
the catering trade along with the fact that the Rest Card launched this year could be
independently used for purchasing hot meal. Whether the Card will be accepted by every
canteen, Food Delivery Company, snack bar and public catering place by January 2012 is still
in question. It is because many professionals doubt whether the payment by Rest Card would
be ensured by the service providers who have accepted the vouchers this year. This would be
essential out of convenience and financial reasons to the Employees having Rest Card as well
as to the food service providers primarily because this way their turnover would not be
decreased (Tamásné Szabó, 2011).
Based on the probable changes and forecasts of next year it appears that the role of providing
institutional catering will be significantly upgraded. This is also why we believe that the
researches providing information on the expectations of potential consumers and their
preferences could be of great importance to this sector.

Material and methods
The basis of our research have been the results of the survey carried out nationwide 2 years
ago in which survey the consumer market of institutional catering was extensively analysed.
As a result of the survey it has been found that the so-called “Time conscious” food
consumers are the ones who are the most prone to use these types of services. According to
the aspects of social demography the members of this segment are young (aged 25-35),
having Bachelor’s Degree and mostly live in town. Therefore in this research we have focused
on this segment. We would have liked to know how the economic difficulties of 2010 have
affected the consumer behaviour of this segment and due to this economic crisis what changes
happened in the consumers in selection of institutional catering modes. An additional purpose
of our research has been to mark the chief points of the next grandiose survey and outline the
hypothesis. During the empirical process we used conscious, not representative sampling.
Between December 2010 and January 2011 students aged 25-35 learning at Higher education
institutions and Adult training centres in Budapest and Pest county were asked. We used pretested standardized questionnaire in which – besides monitoring the effects of the crisis –
preference analysis on selection of institutional catering modes was also analyzed and the
options, allowances ensured by the Employer for eating was investigated.
In the last quarter of 2011 a trend research was conducted with the objectives to analyse how
consumer habits in print media had changed in consequence of economic events of the past
few years and also the influence of the continuous spread of digitalization. Based on the
results future estimates had been conducted.
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Results and discussion
Allowances Provided by the Employer
During our previous empirical research it has proved true whether using institutional catering
depends not only on the consumer criterions but the Employee is affected by the facilities of
the workplace as well. In the domestic specialist literature we can only find references in
regard to the active Employees who can also be influenced by the food allowance and the
infrastructural background provided by the Employer when choosing to eat at one of the food
service providers at work. In Hungary we have been the first to prove this coherence based on
the results obtained from the nationwide questionnaire involving 1000 people. That is why
during the present survey we have placed special emphasis on the analysis of the criterions
related to the workplace, more specifically on the role of the catering system when choosing
the alternatives of institutional catering. We have examined what type of allowance(s) the
respondents receive presently. Based on the results we have discovered that the most favourite
has been the food allowance which has been followed by the public transport allowance and
the recreational allowance.
Comparing this value not methodologically just in content with the results of a survey carried
out on this same segment previously, we have learnt that the percentage of those receiving
food allowances at the moment is more significant (65%) than before. It appears that in spite
of the unfavourable tax conditions and the crisis, this allowance is kept and has become an
even more favourable allowance among the Employers.
Allowances

Have a share (relative frequency in % of the respondents)

Recreational allowance (recreational voucher)
Transport allowance
Cell phone allowance
Sport season ticket
Training allowance
Internet usage allowance
Health insurance allowance
Life insurance
School Start allowance
Gift vouchers
Food allowance

46,3
51,6
46,3
3,2
10,5
24,2
24,2
3,2
12,6
5,3
80,0

Table 1. Share in Allowances (%)
Source: own research, 2011. N=270
The measure of the food allowance has also been asked. According to this, the Employees
receive from their Employers an average 10.096 HUF cold food voucher monthly and an
average 8.790 HUF hot food voucher / month as food allowance. This is also a greater amount
of money (6.800 HUF) compared to the results gained from the survey carried out on the
same target segment 2 years ago.
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Possibilities and opinions on the institutional catering
In this survey the proportion of those who exclusively eat food brought from home during
working days has been analysed.
Their numbers are far less than it has been found at our previous survey which indicates that
this target group is indeed more open to the possibilities of institutional catering.
We have investigated separately the general opinion on the institutional catering. With the
help of the statements table prepared, the answers have been analysed.
According to the respondents the main advantage of the institutional catering is its
convenience, for in this way the time spent on cooking can be saved as well as warm food can
be consumed even on weekdays.
Statements

average

Institutional catering is more expensive than cooking at home.
2,84
Institutional catering is more convenient than cooking.
3,20
With institutional catering hot food is ensured in the workdays.
3,30
During lunch at work time can be spent with friends, colleagues in a pleasant
environment.
3,02
During lunch at work I can negotiate.
2,40
With institutional catering time can be spared on preparing meal at home.
3,03
I use institutional catering because I don’t like cooking.
1,84
The meal brought in from home is the only good dish.
2,10
I would use institutional catering more frequently if more food allowance would be
granted at work.
2,86

deviation
0,9
0,8
0,6
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

Table 2.
Opinions on institutional catering (1=does not agree at all, 4=agree completely)
Source: own research, 2011. N=270
Preference analysis of the institutional catering alternatives
The preference system of the institutional catering service providers have been analysed in
terms of primary, secondary preference and dispreference. In our present survey we have
focused on the so-called “time conscious” consumers, the segment which was the most open
to use institutional catering.
Among this potential target group the favourite place to eat at has been the cafeteria.
As of secondary preference the participants of the survey often eat at sandwich bars and
traditional canteens.
The former solution has not been regarded the same way by all the respondents: many (81%)
have declared that they would never use it for a working lunch.
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On the whole the preference analysis of the alternatives has proven that the respondents prefer
the service providers where an easy and quick meal is ensured; and this is not surprising in
view of the fact that most of the employees (47.4%) have only 30 minutes for lunch.

Institutional catering alternatives

Chiefly I choose this
(absolute frequency)

Could be an option
(relative frequency)

Canteen
Snack bar
Traditional, classis restaurant close to work
Food delivery e.g.: Food Express
Cafeteria and luncheonette close to work
Quick restaurant close to work
Pizzeria close to work
Sandwich bar close to work (pl.: Sub-Way)

9,8
12
3,3
7,6
20,7
6,5
-

42,5
36,5
35,4
43,8
44,8
37,5
35,4
44,8

Never an option to
consider
(relative
frequency)
16,7
27,1
31,3
9,4
21,9
26
27,1
83

Table 3. Frequency of usage of institutional catering modes (%)
Source: own research, 2011. N=270
It is also an interesting result that 42.5% of the respondents would gladly use the traditional
canteen which is handled with special care in the domestic supporting system. The services of
the canteens are therefore in demand, but the problem is that only few employers can offer the
possibility of these services.
The number of employers providing warm food through service providers in the form of a
local canteen has been analysed separately as well as the number of respondents (in
percentage) who would use this service if there was a chance.
According to the result, 49% of the respondents do not have such opportunity at work but
would use it gladly if they were able to.
yes, I do have it and use it
16
yes, I do have it but do not use it
10
no, I do not have it, but if I had a chance, I would use it
49
no, I do not have it, but even if I had a chance, I would not use it
25
Table 4. Opportunities of using local canteen (%)
Source: own research, 2011. N=270
The result consequently reveals that the employees have a great demand for such a service,
and if the employer provides such, in all likelihood that could significantly improve the
positive feelings of the employees towards the workplace and improve their performance and
their loyalty to the job.
Presumably the proportion of the employees having warm food during the day on weekdays
would improve with the growing number of local canteens run at the workplace. According to
our present survey the number of these local canteens operated at the workplace is but few:
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Only 9% of the respondents said that they always eat warm lunch. More than one fifth of the
respondents (23%) do never eat warm lunch. This situation has to be improved because the
base for efficient and fruitful work is the healthy diet.
Similarly to the investigation of certain service provider alternatives we have analysed
differentially the consumer preference system in regard to certain menu as well. We believe
that it could be important for a service provider to know the type of meals its potential
consumers might eat. It was revealed that the most favourite meals are the meat dishes, the
pastry and the salads.

Not responded
Soup
3%

6%

4%

Meat dishes

2%

13%

Pastry
Salad bowl, salad as a

8%
50%

separate dish
Vegetable-dish

14%

Dessert
Sandwich, hamburger

Figure 1.
The most favourite lunch meals at work (%)
Source: own research, 2011. N=270

Summary
Based on the results of the research it can be stated that the significance of institutional
catering is notable within the cafeteria system and compared to the previous investigations it
is growing in importance. This also supports the actuality of those researches which analyse
the consumer behaviour of institutional catering. In the course of our current survey we have
found that the following factors the taste of the food, the prices related to the food and the
quickness play an outstanding role in the selection of this service. According to the
respondents the competitive advantage of the institutional catering are the comfort, hot food
provision and saving time. It is reckoned that to communicate these competitive advantages
could be important to the marketing communication strategy of the food service providers. An
essential result of the research is that we have managed to further differentiate the so called
“time conscious” consumer target group which is the most open to use the institutional
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catering according to the viewpoint system of the service selection. It is recommended in
addressing these consumer groups to apply the niche marketing which could be a good
strategy to the smaller food service providers whom would be able to address the segments
having special consumer needs with the help of well-fitted marketing tools. Our results
reinforce and harmonize with the adaptive system of multiple indicators, as usual in
environmental performance evaluation (Tóth 2001).
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The challenges of Hungarian agricultural higher education
HERNECZKY, Andrea - VARGA, Erika SZIRA, Zoltán
Abstract
In our rapidly changing world knowledge-based society is mostly based on human resources
as a decisive factor of competitiveness. It is the task of the (higher) education system to train
well qualified, competent labour force with a proper portfolio of competencies. In our paper
we examined the structure of agricultural higher education in Hungary, the competencies
gained in education and those required by the labour market to find out what the strong and
weak points of students are, what they are good at and what competencies the employers are
lacking. To this end, we conducted secondary and primary research.
Key words
agriculure, higher education, competencies, placement, skills

Introduction
Nowadays knowledge has been given a greater and greater importance. The condition of
human resources can decisively determine the economic development of the countries. The
basis of economic competitiveness is the well-qualified labour force. Based on this,
knowledge-based society and the education system itself can help improve the
competitiveness of the economy.

Material and methods
In our research both primary and secondary sources were applied.
Questionnaires were filled in by the former students of agriculture about the utilisation of
their knowledge gained, the necessity of practical training, the role of foreign languages, the
needs for continuous further trainings and socialisation at work among others. Several
hundreds of questionnaires were sent out. Primary research included interviews with
renowned agricultural specialists e.g. how they saw agricultural higher education and what
changes they recommended. During the research almost 500 questionnaires were sent out,
20% of them were returned. Of the 100 returned questionnaires several methods were used.
One of them was the practical representation of data by using a 10-grade scale. Another
method was the principal component analysis. Among the multi-variate methods the
concordance coefficient by Kendall (W) was applied.
The number of applicants to higher education has gradually been decreasing since 2004 but
the ratio of being admitted is getting better. Fewer and fewer students wish to go on studying
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but the chance of being admitted is significantly improving. In 2004 the ratio of being
admitted was only 65.6% while in 2012 83.4% of the applicants were successful.
Applications between 2001 and 2012 decreased everywhere. Especially it was agriculture,
economic sciences and IT which lost popularity. In 2012 84.9% of the students enrolled for a
bachelor course and 5.2% for a master course. The proportion of higher-level vocational
training has also increased.
69% of the students admitted they wanted to carry on studying in undergraduate courses,
27.8% in correspondence courses, 1% in evening courses and 2.2% in distance education
courses in 2008. 35% of them have to pay tuition fees while the fees of the remaining 65% are
funded by the state. Foreign language knowledge is not satisfactory in the case of 51.5% as
they do not possess any language certificates.

Results and discussion
The preliminary results can be assessed on the basis of the 100 questionnaires returned so
some conclusions can also be drawn. The problems of finding a job are huge and 19% of the
job seekers can find a relatively slight number of jobs that are in connection with their
profession.
During the graphical representation we examined how important the skills and competencies
listed on the questionnaire were from the point of view of professional activities and to what
extent college education contributed to their acquisition. The importance and range of
business skills almost corresponded with the extent of knowledge gained during the courses at
college on a 10-grade scale. The knowledge gained at college was regarded important (to an
extent of 70-100%) but between the certain subjects there are differences depending on the
practice necessary for the job or the placement itself so the graduates possess basic business
skills in a different extent (Figure 1).
Figure 1
The importance and range of business skills

Source: own calculation
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We also examined how important they thought special skills are. A great part of the
respondents (more than 80%) emphasised the importance of special skills. Who stated this,
mostly possessed them as Figure 2 reflects it.
Figure 2
The importance and range of special skills

Souce: own calculation
Most of the respondents (more than 80%) assigned 30-60% of importance to special skills. It
means that most graduates prepare for practical work rather than a scientific career.
By analysing diagrams we also examined the extent how practice contributes to landing a job.
More than half of the respondents regarded its importance to be greater than 30% so they
assessed practice positively. 40-70% of the respondents also admitted the significance of
specialist knowledge but here opinions differ as reflected by Figure 3.
Figure 3
The contribution of practice to placement
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Source: own calculation

The principal component analysis proved that the respondents regarded all course subjects
important so they accepted the structure of education but the rank and degree of importance
differed significantly due to different work requirements. By means of Kendall’s concordance
analysis we examined how unified the respondents’ answers were while examining the given
varieties. 25% of the respondents made a positive assessment unanimously, which can be
regarded satisfactory if we take the great number of factors into account. The evaluation of
the Kendall test is represented by Table 1.
Table 1
Name
1. Communications skills
2. The importance of negotiating skills
3. The knowledge of negotiating skills
4. The knowledge of organising skills
5. The knowledge of oral expression
6. The importance of cooperating skills
7. The knowledge of independent work
8. The importance of creative thinking
9. The knowledge of creative thinking
10. The importance of handling conflicts
11. The importance of problem solving
12. The knowledge of problem solving
Source: own calculation

Average points ranked
5.48
7.31
4.17
4.36
6.03
7.81
6.17
7.73
5.68
8.56
9.07
5.64

Based on the ranking we can conclude that problem-solving ability was regarded to be most
important but handling conflicts, creative thinking and cooperating skills are also essential.
The results were proved on the level of 5% significance.
Employers’ expectations
Examining labour market chances of the graduates in agriculture we also questioned the
employers themselves. Based on the preliminary assessment we can conclude that the
employers stressed the importance of soft skills such as negotiating and cooperating skills,
problem-solving ability but IT skills were also essential as Figure 4 reflects.
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Figure 4
The significance of competencies for fresh graduates
(1= not important at all; 10=of decisive importance)

Source: own calculation
During the examination of the different skills and competencies we also asked the employers
about the lack of some abilities. Figure 5 reflects the answers.
The respondents stated that they missed negotiating and organising skills most but to sum it
up, we can say that the graduates possessed the skills necessary on the labour market at a
much lower level than expected.
The questionnaires also suggest that regarding specialist skills, foreign languages or IT skills
the graduates more or less meet the expectations. At the same time, there is a huge gap in case
of competencies such as negotiating skills, managerial skills or adaptability.
Figure 5
Lack of competencies as employers regard it
(1=total lack; 10= not missed at all)

Source: own calculation
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Summary
Undoubtedly, there is also a need for a shift in attitude in education, as well. A shift to
practical training is essential. Most students can partly use their theoretical knowledge and
finding the suitable position is a cause for concern nowadays. According to the survey the
most important things are taking foreign languages more seriously as well as updating and
broadening knowledge in finance, accountancy, law, economics and marketing. Despite the
present grave economic situation finding a job was generally successful but not in production
rather in the sectors of commerce, services, education or public administration. Counselling
activity and training in rural development should be improved as there are shortcomings.
Agricultural trainings and further trainings for adults are also a form to be updated in our
rapidly changing world.
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Práva na označenie so zameraním na ochranu označenia a zemepisné
označenia poľnohospodárskych výrobkov a potravín
Rights to designation focusing on protected designations and geographical
indications of agricultural products and foodstuffs
ILKOVÁ, Zuzana
Abstract
The paper deals with the issue covered by the field of industrial property, it deals with the
right to designation, especially with characteristics of legal regulation of labeling of products
with regard to their geographical origin at the Slovak, communitarian and international
level. Individual objects of the industrial property may be the result of creative intellectual
activity of its auctor/ auctors (e.g. inventions, utility designs, designs) or they are not the
result of creative intellectual activity of particular natural person and they are considered as
industrial rights to designation. The group of rights to designation included: business names,
trademarks, designation of origin of products and geographical indications of products. Rights
to designation, inter alia, should ensure uniqueness and competitive advantage for the
entrepreneur and easy identification at the market of goods and services for the consumers.
The contribution closely analyzes the harmonized legal regulation of designations of origin
and geographical indications of agricultural products, foodstuffs, spirit drinks, wines. At the
example of Tokaj wine region it highlights the importance of protected designations at the EU
level, when demonstrable geographical origin of the product with controlled product
specification by authorized national bodies brings a guarantee of quality of this product for
consumers and a competitive advantage during their commercial implementation for the
entrepreneurs.
Key words
Intellectual property, industrial property rights, trade name, trademark, designation of origin,
geographical indication

Úvod
Priemyselné práva ako súčasť duševného vlastníctva podmienili mnohokrát v histórii
úspech podnikateľovho tovaru alebo služby na trhu s určitými výrobkami alebo urýchlili
záujem spotrebiteľov o dané výrobky a služby. Pokiaľ tovary a služby sú dostatočne
chránené a ich označenie je správne použité, majú vplyv na usmernenie spotrebiteľského
dopytu a znamenali zlepšenie postavenie podnikateľa na trhu. Priemyselné vlastníctvo je
možné považovať za nástroj na presadenie sa na trhu a zvýšenie konkurencieschopnosti
malých a stredných podnikateľov, ku ktorým možno vo veľkej miere zaradiť podnikateľov
zameraných na pestovanie, prípadne spracovanie poľnohospodárskych výrobkov a potravín
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Materiál a metódy
Príspevok sa zaoberá problematikou spadajúcou do oblasti priemyselného vlastníctva,
zaoberá sa právom na označenie, najmä charakteristikou právnej úpravy označovania
výrobkov vzhľadom na ich zemepisný pôvod na úrovni slovenskej, komunitárnej
a medzinárodnej. Otvorený trhový priestor v štátoch EU, voľný pohyb tovarov a služieb,
zvyšujú záujem spotrebiteľov o zistenie pôvodu tovarov, zvlášť citlivé sú spotrebiteľské
reakcie na kvalitu poľnohospodárskych a potravinárskych tovarov. V poslednom období
narastá význam označení tovarov, ktoré spotrebiteľovi jasne signalizujú pôvod výrobkov, čo
sa týka zemepisného určenia i identifikácie konkrétneho výrobcu (Kelblová, 2012).
Príspevok sa opiera o dostupné literárne zdroje z tejto problematiky, o právnej normy
ustanovujúce pravidlá na označenie a ktoré sú obsahom Obchodného zákonníka, zákona
o ochranných známkach, zákona č. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov
a zemepisných označeniach výrobkov v znení neskorších predpisov, nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady(EÚ) č.1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky
a potraviny. Zdrojom informácií k príspevku boli taktiež vybrané normy, ktoré sú obsahom
medzinárodných zmlúv najmä Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva,
Madridskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok,
Lisabonskej dohody na ochranu označení pôvodu a o jeho medzinárodnom zápise.
V príspevku sú použité základné metódy právnej vedy ako právna analýza a komparácia.

Výsledky a diskusia
Trhové prostredie, silná konkurencia, zložité medzinárodné otázky súvisiace s transferom
technológií, možnosť každého podnikateľa svojimi výrobkami a službami zúčastniť sa
priamo na zahraničnom dovoze a vývoze, vyvolávajú potrebu zaoberať sa s nakladaním
s nehmotnými majetkovými hodnotami, duševným vlastníctvom a ich dostatočnou ochranou,
ako súčasťou obchodného majetku podnikateľa.
Duševné vlastníctvo možno chápať ako právnu a ekonomickú abstrakciu, ktorá je tvorená
súhrnom rôznych objektívne vyjadrených ideálnych predmetov (zmyslami vnímateľných),
ktoré nie sú vecami v právnom zmysle, ani právami, ale ako nehmotné majetkové hodnoty sú
spôsobilé byť samostatnými predmetmi právnych a ekonomických vzťahov.
Priemyselné vlastníctvo ako časť duševného vlastníctva sa vyznačuje špecifickými rysmi,
ktoré vyplývajú najmä z požiadavky priemyselnej, respektíve hospodárske využiteľnosti
a existencie formálneho zápisného princípu, pretože vzniká, okrem obchodného mena, až na
základe rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva SR.
Jednotlivé predmety priemyselného vlastníctva môžu byť výsledkom duševnej tvorivej
činnosti jeho pôvodcu/pôvodcov (napr. vynálezy, úžitkové vzory, dizajny) alebo nie sú
výsledkom tvorivej činnosti konkrétnej fyzickej osoby a ktoré sú považované za
priemyselné práva na označenie (Vojčík a kol. 2012). Práva na označenie okrem iného majú
zaručiť podnikateľovi jedinečnosť, konkurenčnú výhodu
a pre spotrebiteľov ľahkú
identifikáciu na trhu tovarov a služieb.
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Do skupiny práv na označenie sú zaradené: obchodné mená, ochranné známky, označenie
pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov. K týmto právam možno zaradiť aj iné
predmety na označenie, ktoré však nie sú osobitne upravené ako napríklad logo, doménové
meno, označenie prevádzkarne.
Právna ochrana obchodného mena. Úprava obchodné mena ustanovená v Obchodnom
zákonníku (§ 8-12) sa vzťahuje na podnikateľov v zmysle § 2 ods.2 to znamená na
podnikateľov zapísaných v obchodnom registri, podnikateľov podnikajúcim na základe
živnostenského alebo na základe iného oprávnenia vydaného podľa osobitného predpisu ako
i na fyzické osoby, samostatne hospodáriacich roľníkov. Podporne (subsidiárne), sa právnej
úpravy obchodného mena dotýkajú tie ustanovenie Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú
vo všeobecnosti ochranu mena fyzickej osoby, jej občianskej cti a ľudskej dôstojnosti,
ochranu názvu právnickej osoby a jej dobrej povesti.
Podľa právneho vymedzenia, pod obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým
podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodné meno ako
označenie plní funkciu rozlišovaciu, pretože identifikuje, individualizuje a odlišuje
konkrétneho podnikateľa
od iných podnikateľov. Z toho vyplýva požiadavka
nezameniteľnosti obchodného mena s obchodným menom iného podnikateľa a požiadavka
pravdivosti obchodného mena vyplývajúca z úpravy, že obchodné meno nesmie vzbudzovať
klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Zaregistrovaním
obchodného mena (napr. v obchodnom registri, živnostenskom registri, v evidencii obecného
úradu) získava podnikateľ časovo neobmedzené právo používať obchodné meno a právo
prednosti na jeho ochranu (§12 Obchodného zákonníka).
Právna úprava ochrannej známky, ochranná známka ako právo na označenie patrí
k najstarším inštitútom priemyselného vlastníctva, hoci v jednotlivých národných úpravách
ako i v medzinárodných zmluvách nie jednotne vymedzená (továrenská, alebo obchodná
známka). Súčasná slovenská právna úprava je reprezentovaná zákonom č. 506/2009 Z.z.
o ochranných známkach a vykonávacím predpisom, vyhláškou ÚPV SR č. 567/2009 Z.z. .
Podľa dôvodovej správy k tomuto zákonu, zákon má precíznejším spôsobom transponovať
ustanovenia smerníc EU, ktoré sa týkajú ochranných známok a zohľadňovať rozsudky
Súdneho dvora ES týkajúce sa prejudiciálnych konaní začatých z dôvodu potreby výkladu
jednotlivých článkov uvedených smerníc, ako aj rozsudky Súdu prvého stupňa ES týkajúce sa
preskúmania rozhodnutí Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, vydaných v súlade
s nariadením Rady ( ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva
Zákon nedefinuje ochrannú známku, ustanovuje však aké označenie môže byť ochranou
známkou. Podľa právnej úpravy ochrannou známkou je slovné, obrazové, priestorové alebo
kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od
tovarov alebo služieb inej osoby. V zmysle tohto vymedzenia ochranná známka ako
označenie má funkciu odlišovaciu, odlišuje výrobky a služby jedného podnikateľa od
výrobkov a služieb iných podnikateľov.
Zákon výslovne špecifikuje dôvody zamietnutia zápisu označenia do registra ochranných
známok. Dôvodom zamietnutia návrhu je označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
ktoré nie je graficky znázorniteľné, označenia obsahujúce názvy štátov, označenia druhu
výrobkov alebo služieb, všeobecne známe zemepisné označenia, klamlivé označenia,
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označenia zhodné s ochrannou známkou zapísanou pre inú osobu pre zhodné tovary alebo
služby.
Prihláška obsahujúca nový návrh označenia, ktoré má byť ochrannou známkou Úrad
priemyselného vlastníctva SR preskúma a ak spĺňa zákonné náležitosti zverejní vo Vestníku
ÚPV SR. Od zverejnenia v priebehu troch mesiacov prebieha námietkové konanie a ak neboli
podané námietky Úrad priemyselného vlastníctva označenie zaregistruje, ochranná doba trvá
desať rokov, pričom registráciu je možné obnovovať vždy na ďalších desať rokov.
Medzinárodnú registráciu možno dosiahnuť buď na základe Madridskej dohody o
medzinárodnom zápise ochranných známok (medzinárodný zápis je podmienený registráciou
ochrannej známky v krajine pôvodu) alebo na základe Protokolu k Madridskej dohode
o medzinárodnom zápise ochranných známok (medzinárodná registrácia prebieha na základe
národnej prihlášky, nie je potrebná registrácia ochrannej známky v krajine pôvodu).
Ochranná známka Spoločenstva (CTM Community Trade Mark) je známka, ktorá sa začala
udeľovať na základe nariadenia Rady EÚ č. 40/94, v súčasnosti na základe nariadenia Rady
(ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva, ktorá na základe jediného konania
a zápisu na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu – OHIM, platí na území Spoločenstva,
pričom majiteľom ochrannej známky Spoločenstva môže byť každá fyzická, alebo právnická
osoba, vrátane subjektov verejného práva. Ochranná známka Spoločenstva má jednotný
charakter, má rovnaké účinky v celom Spoločenstve: okrem zapísania, môže byť prevedená,
možno sa jej vzdať, zrušiť ju alebo vyhlásiť za neplatnú, jej používanie môže byť zakázané
len na území celého Spoločenstva.
Ochranná známka na rozdiel od obchodného mena, ktoré ako označenie identifikuje
podnikateľov v právnych vzťahoch, zabezpečuje odlíšenie výrobkov a služieb jedného
podnikateľského subjektu od zhodných alebo podobných výrobkov a služieb vyrábaných
a poskytovaných inými podnikateľmi.
Ochranné označenie výrobkov, na rozdiel od obchodného mena alebo ochrannej
známky, ako označenie, nie je možné vytvárať a vzťahuje sa len na určené výrobky,
ktorých vlastnosti a ďalšie znaky sú spojené určitým geografickým prostredím, ktoré ich
charakterizuje a špecifikuje. Označenie slúži na informovanie spotrebiteľov o geografickom
pôvode výrobku a má byť zárukou určitej očakávanej kvality bez spojenia s konkrétnym
podnikateľom, nezakladá užívateľovi zapísaného označenia výlučné práva, nemôžu byť
predmetov vlastníckeho práva, užívatelia nemôžu ním nakladať, prevádzať, zriaďovať
záložné zmluvy a dojednávať licenčné zmluvy.
Právna úprava je ustanovená v zákone 469/2003 Z.z. o označeniach výrobkov
a zemepisných označeniach výrobkov, v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
110/2008 o definovaní, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín,
nariadení Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych
trhov a osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky.
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č.1151/2012 o systémoch kvality
pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, poľnohospodárske výrobky a potraviny je možné
zapísať a chrániť na úrovni Európskeho spoločenstva. Uvedené nariadenie ruší nariadenie
Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu
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poľnohospodárskych výrobkov a potravín, nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 o zaručených
tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín.
Podľa zákonnej úpravy rozlišujeme ochranné označenia:
1. chránené označenie pôvodu výrobku, ktorým je názov určitého miesta, oblasti alebo vo
výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto
miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo
podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými
faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo
vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine.
Chránené označenie pôvodu predstavuje „ vyššiu“ formu ochrany v porovnaní so zemepisným
označením, výrobok, jeho vlastnosti sú veľmi úzko spojené s geografickým prostredím,
ktorého meno nesie a všetky výrobné procesy od získania suroviny až po konečný produkt sa
uskutočňujú v danej lokalite.
2. chránené zemepisným označením výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo vo
výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto
miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo
charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine.
Na rozdiel od chráneného označenie postačuje, ak sa na vymedzenom zemepisnom území
uskutočnila len jedna výrobná fáza. Napríklad, suroviny používané pri výrobe môžu
pochádzať z iného regiónu a špecifická kvalita, povesť alebo vlastnosť môžu sú dané zemepisným
pôvodom.

3. označením pôvodu vína je názov určitého miesta, regiónu alebo vo výnimočných
prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku, ktorého kvalita alebo vlastnosti sú
výlučne alebo podstatne ovplyvnené zemepisným prostredím s jeho charakteristickými
prírodnými a ľudskými faktormi, ktorý sa vyrába na tomto území, získava sa z odrôd viniča
druhu Vitis vinifera a hrozno, z ktorého sa vyrába, pochádza výlučne z tohto územia,
4. zemepisným označením vína názov určitého miesta, regiónu alebo vo výnimočných
prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku, ktorý má špecifickú kvalitu, povesť alebo
iné charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto územiu, ktorý sa vyrába na
tomto území, získava sa z odrôd viniča druhu Vitis vinifera alebo z odrôd vzniknutých
krížením druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis a najmenej 85 % hrozna použitého na
jeho výrobu pochádza z tohto územia.
Označením pôvodu alebo zemepisným označením je možné chrániť na národnej alebo
medzinárodnej úrovni na základe Lisabonskej dohody vína, liehoviny, minerálne vody,
remeselné výrobky a iné výrobky, na ktorých výslednú kvalitu alebo vlastnosti vplývajú
prírodné podmienky alebo sú spojené s vymedzeným zemepisným územím tradíciou,
povesťou, majú dobré meno, ktoré je možné prisúdiť práve zemepisnému pôvodu napríklad
Modranská majolika, Piešťanské bahno, Trenčianska borovička „ Juniperus“, Budiš, Fatra,
Korytnica, Korytnická, Soľnobanská čipka, Cígeľská prírodná liečivá voda, Baldovská
minerálna voda, Levický zlatý ónyx, Poděbradská minerální voda, tokajské víno zo
slovenskej oblasti, Karlovarská hořká. Prihlášku na registráciu môže podať zväz výrobcov
alebo spracovateľov s právnou subjektivitou bez ohľadu na právnu formu, pre výrobok,
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spracovaný a pripravený v danom území, prihlasovateľ sa stáva držiteľom osvedčenia
o zápise a členovia združenia užívateľmi zapísaného osvedčenia.
Poľnohospodárske výrobky a potraviny je možné zapísať a chrániť ako označenie pôvodu
alebo zemepisné označenie pôvodu len na úrovni Európskej únie. Prechodnú ochranu, od
dátumu podania žiadosti Európskej komisii do vydania rozhodnutia o zápise do registra
vedeného Komisiou, je možné poskytnúť na vnútroštátnej úrovni príslušného členského
štátu ( článok 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1151/2012). V súčasnosti
v registri Európskej komisie sú zapísané ako chránené zemepisné označenia: Skalický
trdelník, Slovenská bryndza, Slovenská parenica, Slovenský oštiepok, Oravský korbáčik,
Tekovský salámový syr, Zázrivský korbáčik.
Liehoviny môžu byť chránené aj na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Európskej komisie,
pričom liehoviny môžu byť na rozdiel od vín, označované len zemepisným označením.
Zapísané liehoviny do registra EK zemepisných označení: Karpatské brandy špeciál, Bošácka
slivovica, Laugarício vodka, Spišská borovička, Slovenská borovička Juniperus, Liptoská
borovička, Slovenská borovička, Inovecká borovička, Demänovka bylinná horká,
Demänovka Bylinný Likér.
Vína môžu byť chránené aj na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Európskej komisie.
Zákon č. 313/2009 Z.z. vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, ustanovuje
podmienky pestovania viniča na registrovaných plochách nachádzajúcich sa vo
vinohradníckych oblastiach, ako aj podmienky výroby vinárskych produktov a ich uvádzania
na trh v záujme zabezpečenia zdravotnej neškodnosti a kvality. Na vína sa ďalej vzťahuje
nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom,
Podľa zákonného vymedzenia územie Slovenska
je kvalifikované za Slovenský
vinohradnícky región, ktorý sa člení do 6 vinohradníckych oblastí: Malokarpatská,
Južnoslovenská, Stredoslovenská, Nitrianska, Východoslovenská a Vinohradnícka oblasť
Tokaj. Zákon 313/2009 Z.z. v členení vinohradníckych produktov okrem iných upravuje
víno s chráneným zemepisným označením (§14 zákona) a víno s chráneným označením
pôvodu (§15zákona ), ktoré podliehajú certifikácii pred uvedením na trh. Certifikácia zahŕňa
dodržiavanie špecifikácie (podľa Čl. 48 nariadenia (ES) č. 479/2008) alebo kontrolu údajov
vo vinohradníckom registri, chemickú analýzu a senzorické hodnotenie vína. Vo všetkých
vinohradníckych oblastiach Slovenského vinohradníckeho regiónu je možné vyrobiť typ vína
s chráneným označením pôvodu. Podľa zákona vinohradnícka oblasť Tokaj je uzavretou
vinohradníckou oblasťou, ohraničená hranicami katastrálnych území obcí Bara, Čerhov,
Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa a Viničky pričom hrozno na
výrobu tokajských vín možno pestovať len na kvalifikovaných honoch. Zákon najprísnejšie
pravidla stanovuje pre vína z Tokaja označené chráneným označením pôvodu.
Prvýkrát v Slovenskej republike boli vymedzené podmienky a požiadavky pestovania
viniča hroznorodého, výroby vína, vrátane obchodu s vínom, označovania vína, balenia vína
ako aj registrácia vinohradov zákonom 332/1996 Z.z. o vinohradníctva a vinárstve
s účinnosťou od 1. januára 1997. Zároveň uvedeným zákonom sa dosiahla aproximácia
väčšiny technických ustanovení nariadenia EHS týkajúce sa spoločnej organizácii trhu
s vínom a podmienok výroby vysokokvalitných vín. V tomto zákone je upravená Tokajská
vinohradnícka oblasť ako jedna zo šiestich vinohradníckych oblasti, vinohradníckeho
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regiónu Slovenska (§ 5 podľa prílohy k zákonu vinohradnícke hony, ktoré sa v tejto oblasti
môžu využívať ako vinice sú vo výmere cca 908 ha).
Nové úpravy vydané EÚ najmä nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej
organizácii trhu s vínom si vyžiadali prijatie šiestich novelizácii uvedeného zákona
a napokon prijatie nového zákona 182/2005 Z.z. o vinohradníctva a vinárstve, ktorého
účelom okrem zosúladenia s právom platným Európskych spoločenstvách, bolo ustanoviť
podmienky pestovania viniča, ustanoviť povinnosti osôb, ktoré pestujú vinič a nakladajú
s vínom a vinárskymi produktmi. V piatej časti zákona (§34 – 39) je vymedzená
Vinohradnícka oblasť Tokaj, rovnako aj vo vykonávacom predpise, vyhláške MP SR č.
232/2005 Z.z. o vinohradníckej oblasti Tokaj ( nie Tokajská vinohradnícka oblasť ako
v predchádzajúcom zákone). Na žiadosť SR Európska komisia zapísala chránené označenie
pôvodu „ Vinohradnícka oblasť Tokaj“ do zoznamu akostných vín uverejnený v Úradnom
vestníku EU (zverejnené 17.2.2006 a 10.5.2007). Dňa 31.júla 2009, deň pred nadobudnutím
nového režimu vinárskych výrobkov a zavedením elektronického registra E-Bacchus, na
žiadosť SR sa zmenilo chránené označenie pôvodu na „Tokajská, Tokajské, Tokajský
vinohradnícka oblasť “ a toto označenie bolo prevzaté do databázy E-Bacchus. Slovenská
republika listom z 30. novembra 2009 požiadala Európsku komisiu o zmenu v databáze
akostných vín ochránených označení pôvodu „Tokajská, Tokajské, Tokajský vinohradnícka
oblasť “ na chránené označenie pôvodu „Vinohradnícka oblasť Tokaj“, opierajúc sa
o vnútroštátnu úpravu (zákon č. 182/2005Z.z.). Európska komisia žiadosti vyhovela
a zmenila zápis v databáze. Maďarsko nesúhlasilo s touto zmenou a rozhodnutie EK napadlo
na Všeobecnom súde s návrhom zrušiť ochranné označenie „ Vinohradnícka oblasť Tokaj
“ v databáze E-Bacchus pre akostné vína vyrobené vo vymedzených obciach vinohradníckej
oblasti Tokaj v Slovenskom vinohradníckom regióne. Všeobecný súd v rozsudku z 8.11.2012
žalobu Maďarska zamietol ako neprípustnú, s odôvodnením,
že označenie
„
Vinohradnícka oblasť Tokaj“, bolo chránené podľa nariadenia EU už pred zápisom do
databázy, sám o sebe nevyvoláva právne účinky. Súdny dvor Európskej únie (zverejnené
13.2.2014) ) na základe odvolania Maďarska vydal rozhodnutie podľa ktorého zápis
slovenského názvu „ Vinohradnícka oblasť Tokaj“ do elektronického registra chránených
označení pôvodu nepredstavuje napadnuteľný akt a nemôže byť spochybniteľný pred súdmi
v Európskej únii.
Historické vinohradnícke územie Tokaj rozdelila štátna hranica po prvej svetovej vojne.
Prvý spor o toto označenie je z roku 1964, následné medzištátne rokovania nezmenili
skutočnosť, že Maďarsko bolo v tomto období výhradným distribútorom tokajských vín na
zahraničných trhoch.
Vstupom do EU zaniká exkluzívna zmluva medzi Maďarskom a EU o vývoze tokajských
vín, Maďarsku i Slovensku bolo uznané ochranné označenie vín z tejto vinohradníckej
oblasti. Ďalej Európska komisia navrhla, aby sa Slovensko a Maďarsko dohodli na
rovnakých pravidlách pre pestovanie viniča, technológiu výroby vína, kontrolu kvality,
rovnaké označovanie, rovnaké fľašovanie pre celú vinohradnícku oblasť „ Tokaj“. Napriek
niekoľkoročných rokovaniam zástupcov oboch štátov na vládne a odbornej úrovni,
k odporúčanej dohode zatiaľ nedošlo.
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Uvedený príklad uplatňovanie nárokov na označenie pôvodu výrobku dvomi štátmi,
historicky pochádzajúceho z jedného územia,
na ktorom pestovanie vinnej révy
a spracovanie vín siaha až do 13. storočia, preukazuje na zložitosť z nich vyplývajúcich
vzťahov a opodstatnenosť ich uplatňovania, pretože s označením pôvodu je spojená nielen
garancia kvality výrobku pre spotrebiteľov ale i vyššia cena pri predaji tohto mimoriadne
kvalitného výrobku.

Záver
Práva na označenie v podobe ochrannej známky, ktorej funkciou je rozlišovať
podnikateľov v právnych vzťahoch, v podobe ochrannej známky, ktorej úlohou je odlišovať
rovnaké alebo podobné tovary a služby, ale pochádzajúce od rôznych výrobcov a v podobe
ochranného označenia a zemepisného označenia výrobku, ktoré garantuje kvalitu, osobitosť,
jedinečnosť výrobku ovplyvnenú jej geografickým pôvodom sú významným priemyselnými
právami, nehmotnými statkami, významnou hodnotou obchodného majetku podnikateľa.

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou spadajúcou do oblasti priemyselného vlastníctva,
zaoberá sa právom na označenie, najmä charakteristikou právnej úpravy označovania
výrobkov vzhľadom na ich zemepisný pôvod na úrovni slovenskej, komunitárnej
a medzinárodnej. Jednotlivé predmety priemyselného vlastníctva môžu byť výsledkom
duševnej tvorivej činnosti jeho pôvodcu/pôvodcov (napr. vynálezy, úžitkové vzory, dizajny)
alebo nie sú výsledkom tvorivej činnosti konkrétnej fyzickej osoby a sú považované za
priemyselné práva na označenie. Do skupiny práv na označenie sú zaradené: obchodné mená,
ochranné známky, označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov. Práva na
označenie okrem iného majú zaručiť podnikateľovi jedinečnosť, konkurenčnú výhodu a pre
spotrebiteľov ľahkú identifikáciu na trhu tovarov a služieb. Príspevok bližšie analyzuje
harmonizovanú
právnu
úpravu
označení
pôvodu
a zemepisných
označení
poľnohospodárskych výrobkov, potravín, liehovín, vín. Na príklade Tokajskej vinohradníckej
oblasti poukazuje na význam chránených označení na úrovni EU, kedy preukázateľný
zemepisný pôvod výrobku s kontrolovanou špecifikáciou výrobku príslušným štátnym
orgánov prináša spotrebiteľom záruku kvality tohto výrobku a pre podnikateľov konkurenčnú
výhodu pri ich obchodnej realizácii.
Kľúčové slová
duševné vlastníctvo, priemyselné práva, obchodné meno, ochranná známka, označenie
pôvodu, zemepisné označenie
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Entrepreneurship in Uzbekistan
ISMAILOVA, Aygul
Abstract
The aim of this paper is to review the legislative basis formation and development of
entrepreneurship in Uzbekistan since 1991 and to analyze the impact of the small and private
enterprises on the national economy from 2001 to 2011. According to the analysis the role of
the small and private entrepreneurship has significantly increased. For example, as a result,
over the last ten years the share of small business and private entrepreneurship in the GDP of
the country increased from 31, 0 % in 2000 to 54.0% in 2011, the total number of employed
people in this sector of the economy over the this monitored period has multiplied twice.
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Introduction
Formation and development of the market relations assumes the free and equal
existence and development of different forms of property in different sectors. Business
represents a large stratum of owners who mainly determines the socio-economic level of
country development. Therefore, Uzbek government started to pay a big attention in
promoting business in the overwhole country since its first days of Independance. Mainly, the
emphasis was directed on the development and creation of entrepreneurship environment.
Thus, the President Uzbekistan has signed a plenty number of laws and resolutions regarding
the development of entrepreneurship. Moreover, the State Property Committee was
established for supporting entrepreneurship. The role of small and private entrepreneurship
has been significantly grown by providing jobs and driving growth on the economy of
Uzbekistan after the adoption of amendments to the Law of the Republic of Uzbekistan № 69II "On guarantees of freedom of entrepreneurial activity" from 25.05.2000. The share of small
businesses to gross domestic product (GDP) increased from 35.0% in 2003 to 54.6% in 2012.
Small businesses are mainly represents in agricultural sector (98.0% of the sector output as
well as in other sectors like construction (70.7% of the sector output), retail trade (45.3%),
and services (44.7%). In 2012, about 9.3 million people worked in small businesses. At the
same time, 37.2% of total investments in 2012 was allocated to small businesses (Asian
Development Bank, 2013). Therefore, the main objective of this paper is to review the
legislative basis formation and development of entrepreneurship in Uzbekistan since 1991 and
to analyze the impact of the small and private enterprises on the national economy from 2001
to 2011.
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Materials and methods
The methodology of the article consists of our theoretical knowledge in the field of the
investigated study. We studied the applicable domestic literature as well as foreign ones. The
work consists of the theoretical part where primary and secondary resources were provided.
Mainly, we used the methods of examination, analysis and comparison. This research
methodology requires relevant data collection from the specified documents and compiling
databases. We obtained data mainly from the Statistical Office of Uzbekistan.

Results and discussion
What does “entrepreneurship” mean?
Entrepreneurship could not be easily defined, for there is variety of definitions offered
by numerous researchers and great amount of scientists recognize the current subject in
different ways (Byrd W.A., 1987, p. 3). Some hold an opinion that entrepreneurship primarily
appears to be innovation or a market stabilizing force, while others reckon it as a risk – taking
by owning and managing a small business (Petrin, 1994). Federico Sancho17 (2010) explains
entrepreneurship as an ability to create a new idea, which successfully transforms the vision
into the reality, mobilize resources, and develop new opportunities by the adoption of new
technology. The explanation suggested by Bernier and Hafsi (2003) considerably resemble to
Federico Sancho‘s, as a system, where a performer tries to form out and realize an idea,
notion, service, product or activity. Additionally to those above mentioned definitions,
Stevenson et al. (1999) emphasize that entrepreneurship encourages running a business even
with minimal/ minor funds. Moreover, other scientists regard entrepreneurship to an
individual’s attempts to implement the plans besides limited possibilities of an entrepreneur.
Apparently, the cases may vary, by becoming better options for some and give a good chance
to build a profitable business or on the contrary it can become a risk of loss for others.
Another point is that entrepreneurs not solely derive benefit for themselves, but they can
become an advantage for a society by creating a new workplaces as well as new products and
services (Iniciativas de Desarrollo Empresarial' 2003).
The legislative basis formation and development of entrepreneurship in Uzbekistan
The first steps of establishment and development of entrepreneurship in Uzbekistan
started in February 1991, with the adoption of the Law "On entrepreneurship in the Republic
of Uzbekistan". The law was aimed at speeding up the processes of formation and
development of market relations on the basis of the full realization of abilities of citizens to
entrepreneurship, improvement of their business activity, and establishment of legal
guarantees entrepreneurship development. It specified the legal basis for the organization,
functioning and development of entrepreneurship in the country (Law "On entrepreneurship
in the Republic of Uzbekistan", 1991).
The adoption of legislative acts, declaring diversity of the national economy, led to the
17
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recognition of the right of private ownership of citizens to the enterprise and created a legal
base for the development of entrepreneurship. During 1992-93, it was held the small
privatization and then as the result of it, completely almost 54 thousand small and medium
enterprises has passed into private ownership of the system of trade, services, local, light and
food industry, road transport, construction and manufacture of building materials. In the rural
area of denationalization carried out through establishment of agricultural firms, dehkan18
farms and other types of business associations on the basis of non-state form of ownership. In
order to provide conditions for formation and development of entrepreneurship in January
1994 was adopted the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures
for further deepening of the economic reforms to ensure the protection of private property and
business development". It marked the next stage in the formation of a favourable
environment for the development class of owners in the country. This document stated the
necessity of preparation the state program on deepening processes of denationalization and
privatization (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated 26.07.95 №1207
"On creation of the Agency for the Protection of the private insurance business and small
business"). According to this document, the joint stock company of closed type has been
converted into society open type, organized by the Republican stock exchange of the real
estate, and Republican stock exchange, which provided free access of citizens to the process
of denationalization and privatization. According to the Decree was allowed to sell on
competitive basis to private ownership of the objects of trade and sphere of service, and also
the land on which they are located, physical and legal entities, including foreign, without
declaring sources of funds used for the acquisition of the privatized objects (Khashimova,
2008).
In order to further deepen economic reforms, accelerating processes of privatization,
development and support of business in February 1994 on the basis of the existing committee
was formed State Committee for State Property Management and Support of entrepreneurship
(Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated 03.12.96 № UP-1407 "On
creation of the Chamber of Manufacturers and entrepreneurship"). In 1994 the mass
privatization of enterprises of all economic sectors was approved by the Cabinet of Ministers
in March 1994. As a result of this implementation, 5127 objects were privatized and 4617
enterprises changed their form of ownership. The total number of privatized state ownership
was more than 98 thousand objects for the period 1992-94.The number of private enterprises
reached 300 thousand, including more than 220 thousand people worked on patents and
individual labour. With the adoption in January 1995 of the Decree of the President of the
Republic of Uzbekistan "On the initiation and promoting entrepreneurship” began the next
stage of the formation of a favourable climate for the development of a class of real owners.
Therefore, in August 1995, it was adopted the State Programme to support the development of
small business and entrepreneurship in the Republic of Uzbekistan (Karimov, 2001).
The adoption of the Law of the Republic of Uzbekistan № 69-II "On guarantees of freedom of
entrepreneurial activity" from 25.05.2000 amended under the acts N328 on May 2, 2012
“Entrepreneurship (also referred to as "entrepreneurial activity") became the core legislation
18
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of entrepreneurial activity in Uzbekistan.

The main subjects of entrepreneurship in Uzbekistan
First of all, it is necessary briefly define the concept of "entrepreneurship” in
Uzbekistan. In accordance with the article 3 of the Law of the Republic of Uzbekistan № 69II "On guarantees of freedom of entrepreneurial activity" from 25.05.2000 amended under the
acts N328 on May 2, 2012 “Entrepreneurship (also referred to as "entrepreneurial activity") is
understood to be a systematic activity which is independently carried on for the purpose of
making a profit by an entrepreneur in his own name, and at his own liability (responsibility)”.
Under this law, an "entrepreneur" is deemed to be a person (natural or legal) recorded in the
Register and a person engaged in business activity on the basis of an authorization to practice
a certain trade (Article 4 of law № 69-II . 2000). The bodies of state power and administration
(with the exception of cases stipulated by the legislation), their officials and other persons
who by law are forbidden to engage in entrepreneurial activity, may not be the subjects of
entrepreneurial activity.
Thus, all the business entities (businesses) under this law can be divided into two groups:
1) natural persons;
2) legal persons;
The business activity of a natural person is called “self-employed entrepreneur”
Self-employed entrepreneur
In accordance with the Article 24 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan,
each citizen has the right to engage in entrepreneurial activity as a self-employed entrepreneur
from the moment of the state registration. Under the Law of the Republic of Uzbekistan "On
guarantees of freedom of entrepreneurial activity", self-employed entrepreneur – an
individual19 carrying out entrepreneurial activities without any establishment of a legal entity,
having no right to hire employees except for the craft activity20, on the basis of the property
beneficially owned by him, as well as by virtue of another proprietary right permitting holding
and (or) using the property.
Despite the fact that the law does not provide rights to employ for self-employed
entrepreneur, it is allowed for them to implement the activity together with other individuals.
In particular, individuals can undertake joint entrepreneurial activity without formation of the
legal entity in the following forms:
family businesses undertaken by spouses on the basis of their common property;
the partnership;
dekhan farms without the legal entity status (article 7 of the above mention № 69-II
Law).

19

Under the natural person understands all the Uzbek citizens, foreign citizens and stateless.
In according with the amendments and additions to the Law N-328 of the Republic of Uzbekistan "On
guarantees of freedom of entrepreneurship “ from May 2, 2012, individual entrepreneurs engaged in handicraft
activities, has the right to involve for the manufacture of goods (works, services) not more than five students
with appropriate payment fee.
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Doing business as a private entrepreneur is very convenient for business activity at the
beginning stages, due to the simplified order of registration, deposit accounts, fixed tax rates
and other benefits. However, for the starters the law allows only a certain range of activities
that can be implemented. Appendix # 1 of the Resolution of the Cabinet of Ministers on
January 7, 2010 № 6 (amended in accordance with the resolution of the Cabinet of the
Republic of Uzbekistan 10.06.2011, № 170) determined the LIST (74 activities plus 24 the
main types of folk artistic craft and decorative and applied arts items) of activities which may
involve self-employed entrepreneurs without any establishment of a legal entity. In addition,
the legislation provides for certain activities - the so-called "licensed" activities that can be
carried out exclusively by legal entities.
However, as a matter of fact, the entrepreneurial legal entity is the main form of doing
business in the country. The article 39 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan defines
a legal person as an organization with its property with the rights of use and liable for its
obligations, perform duties, and be a plaintiff and defendant in court.
All legal entities are divided into two main types:
1) a commercial organization, pursuing a profit as the basic purpose of their activity;
2) non-profit organization that do not gain profit as its business purpose.
The following types of commercial legal entities may be formed under Uzbek law (Baker &
McKenzie – CIS, Limited, 2012):
• Joint stock companies;
• Limited liability companies and additional liability companies;
• General business partnerships and limited business partnerships;
• Production cooperatives; and
• Private enterprises and unitary (state) enterprises.
Small –scale business and private entrepreneurship
There is a great impact of the small-scale business and private entrepreneurship in the overall
economy of Uzbekistan. For example, if in 2000, about 31% of the GDP was accounted for
the share of the actively developing economic segment, in 2011, it reached to 54 per cents.
The share of employed people in this type of business activity of the total number of the
employed population in 2011 was increased to 74, 8% or by 1, 5 times as compared to 2000.
In 2011 small business assimilated investment equal to 5, 8 trillion sums21 (31, 6% of the total
volume of assimilated investment of the Republic). The growth made 17, 5% as compared to
January-December of 2010. Consequently, due to the state support measures, including
introduction of tax benefits and preferences for entrepreneurial activities for the past five
years the number of registered business entities (microfirms and small enterprises, except for
farming enterprises) has grown up from 147,9 thousand in 2007 to 298,9 thousand in 2011
(Yugaj, 2012).

21

Uzbek currency: 1 EUR = 3136.34239 UZS source: http://eur.fxexchangerate.com/uzs/
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To the subjects of small business and private enterprise according to the Law of the Republic
of Uzbekistan "On guarantees of freedom of entrepreneurial activity" are the following:
1) Self-employed entrepreneur;
2) Micro firms;
3) Small enterprises;
Table 1 The number of employees in micro-firms and small enterprises
B ranche s
Wholesale, retail trade and
public catering
Services sphere and other
non-production branches
Mechanic engineering, metallurgy, fuelenergy
and chemical industry, production
and processing of agricultural products,
construction, as well as other industrial and
production sphere
Light and food industry, metal working and
instrument-making industry, woodworking
and furniture industries, building materials
industry, as well as other industrial and
production sphere

Numbe r of e mploye e s
micro-firms small enterprises
5
25
10

20

50

20

100

Source: The Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated
11.10.2003
№ 439 approved the Classification determining the number of employees for each type
of activities of enterprises and organizations related to small business enterprises from Small
business and private entrepreneurship prepared by the State Tax Committee of the Republic
of Uzbekistan. Toshkent. 2012 page 6.
As a result of successfully carried out reforms, small business and private entrepreneurship
today play a key role in the modernization of the national economy.
The main indicators of small and private businesses by industry economy (billion sums)

Fig.1
Source: Yugaj A.B. Small Business of Uzbekistan: Government Regulation for the Purpose of
Development, State Committee on Statistics of the Republic of Uzbekistan, 2012.
84

According to the Figure 1, industrial production increased for the last twelve years by 35
times from 244 billion sums to 8742, 7. The volume of investments has been increasing
annually as well. So, if in 2000 it was equal to 114, 8 billion sums, in 2011 this indicator
reached 5788, 4 billion sums and its growth during this period was more than 50 times. The
same positive tendency of growth can be seen in construction, retail trade, rendering of paid
services and other exports subjects of small business and private entrepreneurship. If consider
the sectors of the national economy of the country, in 2011 the share of small business and
private entrepreneurship in agriculture amounted to 97, 9 %, manufactured products, industry
- 21.0%, investments - by 31.6%, construction - 69,0%, trade and 47.0%, paid services 46,4%, export - 18,8% and import - 37,4% .
As a result, over the last ten years the share of small business and private entrepreneurship in
the GDP of the country increased from 31, 0 % in 2000 to 54.0% in 2011, the total number of
employed people in this sector of the economy over the this monitored period has multiplied
twice after the simplification of the state registration procedures of business entities.
Therefore, twice reduced rates of the state fees for registration and significantly expanded the
list of activities for which limit the average annual number of employees of small enterprises
increased to a hundred people (Resolution № 357, 2003) (see Fig.2). Overall, the share of
income from entrepreneurial activity is over 47% of the total income of the population (the
Decree № UP-4453, 2012).
The number of employed in small and private businesses (hundreds of people)

Fig.2
Source: Yugaj A.B. Small Business of Uzbekistan: Government Regulation for the Purpose of
Development, State Committee on Statistics of the Republic of Uzbekistan, 2012.

Conclusion
The paper was focused on reviewing the legislative basis formation and development
of entrepreneurship in Uzbekistan since 1991 and on the analyzing the impact of the small
and private enterprises on the national economy from 2001 to 2011. The first steps of the
creation of entrepreneurial environment in Uzbekistan started with the adoption of legislative
acts that led to the recognition of the right of private ownership of citizens. Afterwards, a
plenty thousands of enterprises were privatized into private hands. Later on, there was
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established State Committee for State Property Management and Support of entrepreneurship
in order to control and support it. In 2000, the implementation of the Law of the Republic of
Uzbekistan № 69-II "On guarantees of freedom of entrepreneurial activity" led to the increase
of the number small businesses and private enterprises. Thus, the contribution of this form to
the GDP of the country increased from 31, 0 % in 2000 to 54.0% in 2011, the total number of
employed people in this sector of the economy over the monitored period has multiplied twice
from 4467.1 thousands of people to 8913, 5. In the near future we are facing the most
important tasks of further liberalization and promotion of small business. Therefore, there is
still high need on the provision of the cardinal improvement of the business climate in the
country, creation of more favorable conditions for accelerated development of
entrepreneurship. Small business and private entrepreneurship has a decisive influence on
development of economy of various countries. In our Republic, this area became valid solid
foundation of today and tomorrow and will inevitably receive further development.

Abstrakt
Cieľom predkladaného príspevku je zhodnotiť formovanie právneho základu a rozvoj
podnikania v Uzbekistane od roku 1991 a analyzovať vplyv malých a stredných podnikov na
národnej úrovni od roku 2001 do 2011. Vzhľadom na analýzu, úloha malého a súkromného
podnikania sa výrazne zvýšila. Napríklad, ako výsledok, za posledných viac ako 10 rokov,
podiel malého a súkromného podnikania na HDP krajiny sa zvýšil z 31,0% v roku 2000 na
54,0% v roku 2011, celkový počet zamestnaných ľudí v tomto sektore ekonomiky za
spomínané obdobie sa znásobil dvakrát.
Kľúčové slová
malé a súkromné podnikanie, podnikanie v Uzbekistane, predmet podnikania
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The analysis of the agrarian land reforms in Uzbekistan during the soviet
era and after transition
ISMAILOVA, Aygul – BAYNAZAROV, Elmurod
Abstract
The aim of this paper is to review the development of land tenure process in Uzbekistan from
the times of socialism up to current days. Based on the results of the analysis we found out
that structure of land tenure in Uzbekistan before 1917 was different. After the
implementation of the agrarian reforms in December 1925 by Soviet government, the land
was nationalized in Uzbekistan. However, during transition period the structure of land tenure
after the establishment of new land reforms significantly diversified in Uzbekistan. Success of
the land reforms is very important for Uzbekistan in providing stable growth in the country.
Given analysis is based on data from official statistical organizations, international
organizations and other research materials.
Key words
Reforms, land tenure, planned economy, market economy, agriculture

Introduction
Land tenure performs by establishing different kinds of land reforms. Therefore, the land
reforms are flexible and necessary tool for implementation of land management.
Establishment of good legal foundations and in turn its fulfilment can lead to good
distribution of farm structure and support the rights of users as well as owners. Therefore the
role of land reforms performs as main instrument in agricultural land management.
In the framework of our research work as a research object, we chose the land reforms in
Uzbekistan. The main objective of this research paper is to analyze the development of the
land reforms pre, during and after socialistic regime, to study the impacts of land reforms on
the of farm structure.

Materials and methods
The methodology of the article consists of our theoretical knowledge in the field of the
investigated study. We studied the applicable domestic literature as well as foreign ones. The
work consists of the theoretical part where primary and secondary resources were provided.
Mainly, we used the methods of examination, analysis and comparison. This research
methodology requires relevant data collection from the specified documents and compiling
databases in order to analyze the material and arrive at a more complete understanding of the
land tenure and its impact on structure of farms. We obtained data mainly from the Statistical
Office of Uzbekistan. Moreover, the following legal regulations were used: The Constitution
of the Republic of Uzbekistan (December 8, 1992); The Land Code N599-1 from 30.04.1998;
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The Law N 97-XII “On Land” from 20.06.1990 (with amendments and additions entered by
the Laws of the Republic of Uzbekistan from 20.4.91, 20.11.1991, 7.05.93, 6.06.94, 23.09.94,
6.05.95 and 31.08.95); Law on “Peasant Farms” adopted in July 1992; The Law on “Peasant
farms” from 30.04.1998 with amendments from 2004; The Law on agricultural cooperatives
from 30.04.1998; The Law on „Dekhkan farms“, adopted in 30.04.1998 and others.

Results and discussion
The importance of land reforms
Agricultural economists emphasize land reforms as one of the most important items. Thus,
they claim that there is a close relationship between land reforms and agricultural
performance. However, land reforms mean different things for different people and in
different circumstances. For some countries as Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Slovakia, the
privatization of communal or state lands in order to make them available for commercial use
is introduced as land reform. However, for the others, it is a state ownership or partly state
ownership (Uzbekistan, Belarus, and Turkmenistan) (Wegren, 2005).
A lot of authorities bring more restricted definitions. For example, according to the following
authors as Ghai, Khan, Lee and Radwan (1979), the “Land reforms” comprises:
1. Compulsory takeover of land, usually,
a. by the state
b. from the biggest landowners
c. with partial compensation;
2. State can have transfer rights of land, for example it may sell or rent land for private
farming in smaller units than before (distributions reform); or the land may be cultivated
jointly as co-operative, collective or state farming (collectivist reform) (Ghai et al., 1979).
Csaci and Forgas (2008) reviewed from the Rodrick’s article that the impact of individual
decisive factors of performance cannot be found as a cross – country study. According to the
each individual country, the performance is respectively constrained. Taking into
consideration this fact, it seems undoubtful to place priority on land reforms in countries
where markets relationship does not work properly and where the public sector has not been
set up to provide public goods urgently needed in rural areas for making private investment
profitable and for provision of social services so far provided by large farmers.
To summarize, the land reforms could be defined in a different way by various researchers or
scientists, but as a whole, it can be strong strategy of encouragement and economic
development and environmental quality.
The historical background of land reforms
Historically, social changes and economic development had a considerable impact on the land
reforms. Between the 18th and 19th centuries, the transformation from feudalism to the
commercial capitalism experienced uncountable changes in the field of land reforms. For
example, the class cooperation by enclosure laws of the 19th century created a new era of
industrialization and economic growth in England. However, in France peasant resistance did
not lead to the capitalism but to “renter landlordism”. If dating back to Asian countries,
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throughout the 19th century, for example, Japanese path observed a class of the battles
between landlords and peasantry. Thus, tax and rent system, charged by landlords and state,
led to the development of industrialization (Wegren, 2005).
The main land reforms during the 20th century happened under unusual circumstances,
namely, as part of a social revolution (Mexico, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Russia in 1917,
China in 1949), as the outcome of war (Japan, Taiwan, South Korea, Eastern and Central
Europe after 1945), as part of the process of liberation from a colonial power (Kenya, Algeria,
eastern and central Europe after 1989) or as part of a process of systemic change (Ethiopia,
Vietnam, China in 1978) (Griffin et al., 2001).
At the begining of the 21st century, the collapse of the Soviet Union and the creation of the
Commonwealth of Independent States generated to the creation of the new land tenure in
many of these former blocks. Therefore, the land reforms became one of the main tools of the
transition program. It is particularly similar for the CIS countries because of their outstanding
agrarian nature, which leads to a high dependence of the rural population on agriculture and
land. The land reform in CIS included privatization of land (which belonged to the state
during the Soviet era) and restructuring of large-scale collective farms – the hallmark of
Soviet agriculture – into family farms or other market-oriented organizational forms. This
approach to land reform emphasizes individualization of agriculture — and not just
privatization of land in the formal sense of ownership transfer from the state to private owners
or the establishment of sophisticated land titling and registration systems. Despite the
generally common form of inherited structure from soviet era, different countries followed
different implementation paths, which resulted in a substantial divergence of outcomes
(Lerman, 2008).
The land reforms during the 20th century in Uzbekistan
Before the era of communist rule, the Uzbek territory had their own inherited land structure.
There were different types of land ownership for example: waqfy22, mulk23 and state land
(Hojamuradov, 2013). Тhe Khan or Emir owned all undeveloped land and the public land was
administered locally. The land was inherited to all the children (Eckert and Elwert, 1995).
After 1917, when Uzbekistan became one of the socialistic country, the land structure and its
usage radically started to change. Thus, on the base of these reforms the land was nationalized
in December 1925 in Uzbekistan.
In Uzbekistan as in all other Soviet republics, mainly two types of farms dominated during the
system of the Soviet Union. Most of the area was cultivated under the control of collective
farms (kolkhozes) and state farms (sovkhozes)24. Subsequently, the farmer lost all rights to
land and turned into a “mercenary" who carried the state order.

22

Waqf (Arabic ) in Muslim countries - property ( preimusch. land), tax-free and inalienable , granted in the
form of a gift or bequest or religious charities. by EdwART,, 2009 .
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/43833/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%84#sel=5:1,6:9
23
Mulk - (hold) view private ownership of land in the countries of the Middle East in the middle ages and
modern time from Historical dictionary. 2000. http://dic.academic.ru/dic.nsf/hist_dic/12170
24
Soviet law distinguishes the two forms in the following way: sovkhozes are state-owned enterprises that
employ workers similarly to a Western corporation; kolkhozes are collectively-owned and managed enterprises
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Thus, the farmers (fermerskie hozyatva or peasant farms)25 formed on a piece of the plot,
rented by kolkhozes. In fact, the first farms were considered as tenants at collective and state
farms. Manufactured goods handed on the base of the contract to the collective or state farms.
The Soviet power, thus, bound these tenants with these large scaled farms by taking full
control under their activities. Also farms created on base of loans received from the state.
There have been cases that farms were created using private funds. Most farmers had bank
accounts, and pay taxes.
Mainly, these farmers were very accountable for the state. This situation prevented the free
development of farming. Despite all the difficulties, farming in Uzbekistan was growing very
fast and it was difficult to stop this gait (Hojamuradov, 2013).
Besides tenants and large scaled collective farms, there were so called small private
farms26(beforethe adoption the Law on „Dekhan farms“ in 1998, they did not have defined
legal status). A much smaller area was cultivated by household-plots of that small private
farms of less than one hectare, and on these plots, the ‘owners’ were allowed to produce their
own products (Djanibekov et al 2010). Despite the fact that these farms had tiny piece of land,
the role of this household plots had been considerably increased during the last decades of the
Soviet era. They cultivated just 3 % of arable land, however gross agricultural product
accounted for 20-25% annually during the years between 1980 and 1990. Mainly, these
household plots were concentrated in livestock production. For example, since 1970, the
households in Uzbekistan owned more cattle in comparison with the cattle of collective and
state farms together. Except livestock production, small household plots particularised in
horticulture. For instance, they were producing 30% of the total output of potatoes, 45% of
vegetables, 60% of fruits and barriers throughout the period from 1980 till 1989. The main
producers of cotton and grain were so coexisted large scale collective and state farms. Thus,
these small household plots produced only 5% of grain production to feed their animals.
Basically, they sold their production to the three main consumers: local large scale farms (i);
state – controlled consumer crop network (ii); nearby town so called BAZAARs (local
markets) – the rest of the production (iii) (Lerman, 2008).
In conclusion, the history of land reforms is really saturable and manyfold so that each period
reflects its specific impact on that individual country.
The legislative framework for agrarian reforms after 1989
In Uzbekistan, two years before reaching Independence (1991), early land reforms started.
Subsequently, the adoption and expansion of Gorbachev's policies to increase and improve
food production and improve farm efficiency in 1989 in Uzbekistan led to the first attempts of
the land reform. On the base of these attempts, the number of household plots started to
increase. Therefore it resulted to the increase of the productivity of farmers. For instance, the
total area in the household sector increased by 60% from 250 thousand ha to 400 thousand ha

that the members have entered voluntarily and share the profits. In later Soviet times, there was little real
difference between the two types (Bloch, 2002).
25
After adoption „Law on Peasant farms“ in 30.04.1998 they were renamed as peasant farms in Uzbekistan
26
After adoption „Law on Dekhan farms“ in 30.04.1998 they were recognized as Dekhkan farms in Uzbekistan
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as the maximum plot size on irrigated land was raised to 0.25 ha from pre-1990 norms of 0.16
ha in collective farms and 0.08 ha in state farms (Lerman, 2008).
The Law “On Land” N 97-XII from 20.06.1990 and later on the amendments and additions to
the Law "On Land" N439-XII from 20.11.1991, Law of the Republic of Uzbekistan from
26.04.1996 N 231-I, Law of the Republic of Uzbekistan from 23.09.1994 N 2022-XII, as
amended by Law of the Republic of Uzbekistan from 06.05.1995 № 70-1 of the Republic of
Uzbekistan were one of the first legalisations (but now they are dead letter from 1998, after
adoption of the Land Code N599-1) where the land stated to be owned by the state, except the
following cases. Land plots may be transferred into ownership:
 legal and physical persons, including foreign, in the privatization of objects of trade and
services, together with the land plots on which they are located;
 foreign legal and natural persons - employees of diplomatic corps, journalists, accredited
in the Republic of Uzbekistan, staff of permanent missions, firms, companies and
international organizations of the persons working on a permanent basis in enterprises
with foreign investments, as well as a person permanently resident in the Republic and
having views residence during the implementation of the premises, together with the land
plots on which they are located; (Part entered in accordance with the Law of the Republic
of Uzbekistan from 23.09.1994, N 2022-XII, in edition of Law from 06.05.1995, №70-1)
 diplomatic missions and equivalent international organizations accredited in the Republic
of Uzbekistan, when implemented in ownership of buildings or parts of buildings used
for space missions including the residence of the head of the mission, together with the
land plots on which they are located, as well as land plots for construction of buildings
these offices. (Paragraph introduced in accordance with the Law of the Republic of
Uzbekistan from 26.04.1996, N 231-I).
 Citizens of the Republic of Uzbekistan shall have the right to a land plot, which are
defined by this Law and other the legislative acts of the Republic of Uzbekistan (Article 2
from the Law “On Land” N 97-XII, 1990).
Additionally to that above mentioned legal acts, there was a change in the structure of the
farm and the new farm structure – the peasant farm – began to emerge in 1991, as members of
large-scale collective and state farms. The Organization of farms was carried out step by step
with an evolutionary method (Lerman, 2008). On the base of the new “Law on Peasant
Farms” adopted in July 1992 was ensured the legal status of this new form of family farms.
The implementation of this new law led to a significant increase in the number of registered
peasant farms from less than 2,000 in 1990-1991 to 50,000 in 2000-2001 and then to nearly
200,000 in 2006. The average size of peasant farms doubled over the years, rising from less
than 10 hectares in the early 1990 to about 20 hectares of arable land in the early 2000s
(comparable to the average farm of 20 ha in Ukraine and 40 ha in Russia) (Lerman, 2008).
Land State Ownership in Uzbekistan
The adoption of the new Uzbek Constitution in December 1992 reaffirmed the land ownership
and subsequently approved its culminated power after the implementation of the new Land
Code in 1998 (Lerman, 2008). According to this Code, agricultural land is allocated to the
users by the state, but without any rights of transfer. Lifetime inheritable possession of land
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handed by families cannot be sold, given away as a gift, or exchanged; land leased from the
state by individual users cannot be subleased (a form of subleasing – “intrafarm leasing” – is
allowed only to worker families within a shirkat). Users pay for the use of state-owned land in
the form of land tax of lease payments, but no “downpayment” is required when land is
allocated (Land Code, 1998)
Moreover, there is defined three main forms of ownership in the Law of Property, as amended
in 1994. These are private property, collective (shirkat) property, and state property (including
municipal). Property of foreign investors and international organizations is introduced as a
distinct, fourth category. Private property in Uzbek law is the property of individuals. The
definition of collective property is broader than usual: it includes partnerships, cooperatives,
joint-stock companies, and all shareholder structures in general (Lerman, 2008).
There are several main reasons of the state ownership in Uzbekistan. The first one is the
efficient maintenance of water for irrigation of agricultural land. Therefore, the role of water
is very crucial for uzbek agriculture. The main store of water for Uzbek agriculture are huge
glaciers covering more than 8,000 sq. km in the high mountains in the East by providing
more than 95% of the water used for irrigation. There is not a great contribution from the
ground water resources to supply for irrigation, because they are mainly used to water desert
pastures27 from wells. Water is pumped from reservoirs as well as from the two main rivers of
Amu Darya and Syr Darya, in quantities fixed by multilateral agreements with Uzbekistan’s
neighbors. Therefore, water has always been considered as the state owned resource and on
the base of this, the irrigation system is built, run, and operated by the state. However, the
farmers can not set the limits of the water for crops but the scientists of the research
institutions set the norms of the needed valume of water for irrigation of crops. The
government analysed the cost of delivery through the regional canal network, and farms pay
10,000-20,000 som ($7.5-$15) per hectare per year for irrigation water (Lerman, 2008).
The second reason is to avoid the speculation in land and accumulation of large plots in the
hands of absentee owners (as it was in the main Eastern Europe countries for example,
Slovakia). The last but not the least one is that state ownership of the land is supported with
high costs of melioration, operation and maintenance of irrigation systems and difficult
ecological problems in the region due to the shrinking of the Aral Sea (Lerman, 2008).
Changing of farm structure after 1998
The culmination process of the agrarian reforms reached in 1998. During this year there were
adopted a number of crutial laws that led to the significant changes in the farm structure
afterwards. For examle: the Land Code from, the Law on „Peasant farms“ but was amended in
2004, the Law on ‘‘Agricultural cooperatives“, the Law on „Dekhan farms“ were adoted in
April 30, 1998. On the base of these new legislations, the three types of farms were
formulated in Uzbekistan. The traditioanal household plots (they had less than one hectar of
land during soviet era and they cultivated just 3 % of arable land, however gross agricultural
product accounted for 20-25% annually during the years between 1980 and 1990) were
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More than 60% of the territory is desert, arid, and semiarid areas, and arable land accounts for less than 10%
of total area (World Bank, 2001 from Bloch papers, 2002).
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renamed as “dekhkan farms”28. The large – scale collective and former state farms were
recognized as agricultural production cooperatives (Shirkats)29.
The Law on „Peasant farms“ more specifically defined the difference between peasant farms
and dekahn farms. However, before there was not a big differnce. For instance, in peasant
farms, the land was leased, however in dekhan farms, it was owned. After the implementation
of these new laws the objects and functions signigicantly started to enlarge and difersify.
Thus, Table 1 characterizes the changes in these three main types of farms after 1998.
Table 1 Main characterics and some changes in the farms structure in Uzbekistan
Dekahn farms on
the base of the
Land Law in 1990
(now it is a dead letter from 1998,
after adop tion of the Land Code
N599-1 )

Dekhan
Peasant farms on the
farms after
base of Land Law in
adoptation of 1990 (now it is a dead letter from
the Land
1998, after adop tion of the Land
Code N599-1 )
Code in 1998

Definition

A partially commercial farms based
on a household plot

Labor

family members

Land
allocation

arable land in the village

Land tenure

Lifetime inheritable possession

Owners

Workers of agricultural entreprises,
rural employers, pensioners

Production
specialization

livestock, vegetables

Size of land

0,25 ha for irrigated
land, 0,5 ha for non
irrigated land

0.35 ha is the
fixed size of
land for these
farms

Peasant farms after
adoptation of the Land
Code N599-1 in 1998

Shirkat (agricultural
entreprises) in 1998

A large scale corporate
an independent commercial
farms based on
farm organized as a legal
membership shares
body
with private ownership
of assets
no rights for hired
labour

Lease period max 10
years

mainly family labor + rights
for hired labour

Members, hired
workers

Prime shirkat land aquired
in return for membership
shares; also reserved land ,
utilized shirkat land, lands
of unprofitable shirkats,
land in particular irrigated
areas

Prime agricultural land
around villages

long term lease from 10 50 years

Permanent possession
for agricultural
purposes

any adults person with
sufficient agricultural
qualifications or experience; Members-shareholders
typically former worker of
agricultural entreprise
any crop or livestock

Mainly, scale crops
(wheat, cotton)

0,45 ha - 30 ha. The plot
dependce on the usage
purpose

Source: Own proceeding on the base of the Table 2.1 from the Discussion Paper No. 7.08
Agricultural Development in Uzbekistan: The Effect of Ongoing Reforms by Zvi Lerman,
2008, page 5.
The following agrarian reforms took place between 2003 and 2007. The main goal of this
reform was to “Complete disbandment of large-scale farms” through the complete
transformation of shirkats into private farms. Shirkats and private farms were the main types
of farm during that period. The last, but not the least important stage took place from 2008 –
2009 and from 2009 it is expected to continue through present time. The main purpose of that
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Dekhkan (small farms) is a family of small-scale farms that produce products based on personal labour of
family members.
29
Agricultural Cooperative (shirkat) ( agricultural entreprises) - an independent economic entity with the rights
of a legal entity, based on mutual basis and mostly family (collective) contract, voluntary association of citizens
for the production of agricultural products (Statistical Collection, 2013).
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reform was amalgamation of small farms into medium-sized farms. The dominant farm type
is the private farm (Djanibekov et al, 2010).

Conclusion
The paper was focused on analysing the impact of the agrarian land reforms on the
structure of the agricultural farms over the period from soviet era till up to current days.
According to this analisis, land reforms in Uzbekistan had to face different stages throughout
the this monitored period. As it can be seen from our survey, the main changes in the structure
of the agricultural farms were analyzed after the implementation of the new land and water
reforms in December 1925, where the land was nationalised by Soviet government. In that
period of time was created new collective and state farms and their role started to increase.
Beside these two types of farms were private small scaled farms and peasant farms. Private
farms owned less than 1 ha of land and mainly specialized on the livestock production. The
peasant farms mainly leased land plots from these dominated new two types collective and
state farms and strongly depended on them. After the getting Independance in 1991, the
increase of the size of the land plots farms led to the growth of the agricultural production.
Basically, there were implemented four main agrarian land reforms throughout the last two
decades. The main peak changes were observed after the adoption of Land Code in 1998,
where three main types of farms were recognised.
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Duševné vlastníctvo na Slovensku vo svetle platnej právnej úpravy
Intellectual property in Slovakia and the present legal regulation
LAZÍKOVÁ, Jarmila
Abstract
The Civil Law of Slovakia includes more sub-branches of the private law, such as family law,
obligation law, property law, law of succession and Intellectual Property Law. Some of them
are regulated outside the Civil Code, in the special codes and laws. The Intellectual property
law is one of them. The intellectual property law provides a legal protection to the various
intangible assets which are the results of the creative intellectual activities of the individuals.
The paper analyses the selected legal institutions of the intellectual property law and tries to
systematise the legal regulations related to the intellectual property on the national, European
union´s as well as international level.
Key words
Intellectual property law, legal regulations, intangible assets, patents, invention

Úvod
Právo duševného vlastníctva je jedným z pododvetví občianskeho práva hmotného a
poskytuje právnu ochranu širokému spektru nehmotných statkov, ktoré sú výsledkom tvorivej
duševnej činnosti človeka. Vzhľadom na túto skutočnosť právo duševného vlastníctva
tvorí súhrn právnych noriem upravených v rôznych právnych predpisov nielen vnútroštátnej,
ale aj únijnej a medzinárodnej povahy.
Právo duševného vlastníctva možno zo systematického hľadiska rozdeliť na dve oblasti
a to oblasť autorského práva a oblasť práv priemyselného vlastníctva. Autorské právo vrátane
práv príbuzných autorskému právu a práv súvisiacich s autorským právom je upravené
v zákone č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon).
Na rozdiel od autorského práva právo priemyselného vlastníctva poskytuje právnu ochranu
nehmotným statkom rôznej povahy, od tvorivého technického riešenia až po ochranné
označenia. Preto sú tieto jednotlivé nehmotné statky upravené v samostatných právnych
predpisoch. Právo priemyselného vlastníctva tak možno rozdeliť na dve podoblasti a to práva
na výsledky duševnej tvorivej činnosti (vynálezy, úžitkové vzory, dizajny, topografie
polovodičových výrobkov, nové odrody rastlín) a práva na označenia (ochranná známka,
označenie pôvodu výrobku, zemepisné označenie výrobku a zaručená tradičná špecialita).
Uvedený výpočet však nemožno považovať za taxatívny, nakoľko neustále vznikajú
a vytvárajú sa nové nehmotné statky, ktoré nemožno subsumovať pod žiadny z už legislatívne
upravených nehmotných statkov a ktoré ešte iba čakajú na svoje legislatívne ukotvenie
v systéme práva duševného vlastníctva (napr. know-how, doménové meno, logo).
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Materiál a metódy
Právo duševného vlastníctva je tvorené súhrnom právnych noriem, ktoré poskytujú právnu
ochranu nehmotným statkom. Už zo samotného názvu „duševné vlastníctvo“ vyplýva, že
predmetom jeho právnej ochrany budú špecifické statky, ktoré nemajú materiálnu povahu,
ktoré by umožňovala predmet tohto vlastníctva fyzicky uchopiť a držať (ius possidendi).
Právo predmet vlastníctva držať je jedno z troch základných práv vlastníka, ktoré mu
priznáva Občiansky zákonník v rámci právnej úpravy vecných práv. Ten však upravuje
vlastnícke právo iba k hmotným statkom, k veciam a preto na predmety duševného vlastníctva
možno tieto ustanovenia Občianskeho zákonníka použiť iba subsidiárne. Je to dôvod, prečo si
predmety duševného vlastníctva vyžadujú osobitnú právnu úpravu v samostatných predpisoch
a tiež dôvod vyčlenenia duševného vlastníctva ako samostatného pododvetvia Občianskeho
práva.
Článok sa zameriava na analýzu právnych vzťahov v oblasti duševného vlastníctva,
osobitne na príklade patentového práva poukazuje na systematiku právnych predpisov
v oblasti duševného vlastníctva. Okrem medzinárodných právnych noriem, právnych noriem
Európskej únie a Slovenskej republiky príspevok vychádza z odborných publikácií v danej
oblasti a z prác dostupných na internete.

Výsledky a diskusia
1. Nehmotné statky ako predmet právnej úpravy duševného vlastníctva
Nehmotné statky sú statky, ktoré nemajú svoju materiálnu (hmotnú) podobu, ktorá by
umožňovala tieto statky držať, užívať (požívať) a disponovať s nimi rovnako ako s hmotnými
statkami. Existuje množstvo rôznych nehmotných statkov, nie každý z nich však môže byť
predmetom práva duševného vlastníctva (napr. česť, zdravie, poviedka, počítačový program,
biotechnológie, nová odroda rastliny). Už z uvedeného výpočtu možno vyvodiť rozdielnu
povahu týchto nehmotných statkov, z čoho vyplýva potreba rozdielneho zaobchádzanie s nimi
ako aj potreba rozdielnej právnej ochrany. Kým počítačový program je nehmotný statok,
s ktorým možno voľne obchodovať; česť alebo zdravie človeka si síce zaslúži právnu
ochranu, ktorá však nemôže dovoliť, aby tieto nehmotné statky boli predmetom obchodných
vzťahov medzi fyzickými alebo právnickými osobami. Z uvedeného vyplýva, že predmety,
ktorým právo duševného vlastníctva poskytuje právnu ochranu, môžu byť iba tie nehmotné
statky, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:
- sú výsledkom duševnej tvorivej činnosti človeka, ktorý má právo rozhodnúť ako
s výsledkom svojej tvorivej činnosti bude ďalej nakladať, či ho využije sám, resp. ho
umožní využívať iným subjektom,
- preto musia byť tieto nehmotné statky vyjadrené v takej podobe, aby ich mohli vnímať
svojimi zmyslami aj ostatní ľudia;
- dokážu uspokojiť niektoré ľudské potreby (napr. estetické, ekonomické, sociálne), čím
sa vytvára po takýchto statkoch dopyt a na základe ich ponuky a dopytu na trhu sa
vytvorí ich cena, ktorá vyjadruje ich majetkovú hodnotu;
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preto musia mať určitú majetkovú hodnotu, t.j. hodnotu, ktorú možno vyjadriť
v peniazoch;
- na základe toho sú, resp. môžu byť predmetom odplatných, príp. bezodplatných
záväzkových právnych vzťahov medzi subjektmi práva (napr. môžu byť predmetom
licenčnej zmluvy, predmetom zmluvy o prevode práv k týmto predmetom, predmetom
zmluvy o zriadení záložného práva a pod.).
Nehmotné statky sa líšia od hmotných statkov predovšetkým tou skutočnosťou, že nemajú
hmotnú podobu a teda ich nemožno viazať na jednom mieste v určitom čase. Ich nehmotná
podoba im umožňuje, aby sa využívali kdekoľvek na svete hoci aj v tom istom čase. Ide o tzv.
potenciálnu ubikvitu (všadeprítomnosť) nehmotných statkov. Táto skutočnosť je dôležitá
najmä vo vzťahu k zabezpečeniu primeranej právnej ochrany práv majiteľa predmetu
duševného vlastníctva pred zneužitím tretími osobami, ktoré nemajú právo daný predmet
využívať.
-

1.1 Subjekt právneho vzťahu v duševnom vlastníctve
Špecifikom v práve duševného vlastníctva je skutočnosť, že predmety duševného
vlastníctva môže vytvárať iba človek, fyzická osoba, ktorá je schopná tvorivej duševnej
činnosti. Právnické osoby (obchodné spoločnosti, občianske združenia, nadácie a pod.) nie sú
schopné tvorivej činnosti, napriek tomu im zákon priznáva niektoré majetkové práva vo
vzťahu k predmetom duševného vlastníctva. Zákon im priznáva spôsobilosť na práva
a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony v okamihu ich vzniku v plnom rozsahu a trvajú až
do ich zániku. Vznik a zánik právnických osôb sa viaže spravidla na zápis do príslušného
registra a následný výmaz z toho registra. Dôvod, prečo aj tieto subjekty majú zákonom
priznané niektoré práva duševného vlastníctva spočíva najmä v tom, že hoci tieto subjekty nie
sú schopné samé vytvoriť nehmotný statok, spravidla sú to práve ony, kto sa nemalou mierou
sa podieľa na príprave vhodného tvorivého a pracovného prostredia pre fyzické osoby. Inak
povedané, mnohé vynálezy, dizajny, autorské diela, či odrody rastlín by nevznikli, ak by
právnické osoby neboli poskytli materiálno – technické a finančné podmienky potrebné pre
tvorivú činnosť.
Vyššie uvedené je dôvodom pre rozlišovanie dvoch druhov subjektov v práve duševného
vlastníctva a to pôvodného subjektu, ktorý je tvorcom (pôvodcom) predmetov duševného
vlastníctva a týmto subjektom je iba fyzická osoba a odvodeným subjektom, ktorý svoje práva
k predmetom duševného vlastníctva odvodzujú od pôvodcu.
1.2 Objekt právneho vzťahu v duševnom vlastníctve
Objektom právneho vzťahu sú veci, práva alebo iné majetkové hodnoty. Vec je každý
hmotný predmet odlišný od človeka a ovládateľná prírodná sila (legálna definícia
z Občianskeho zákonníka z roku 1950). Nakoľko ide o hmotné predmety, nemožno do tejto
kategórie zaradiť predmety práva duševného vlastníctva, ktorými sú iba nehmotné statky.
Právo môže byť predmetom právneho vzťahu iba vtedy, ak to jeho povaha pripúšťa,
najčastejšie pôjde o pohľadávku, t.j. právo veriteľa požadovať plnenie od dlžníka. Iná
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majetková hodnota predstavuje všetko, čo môže byť predmetom právneho vzťahu, ale
nemožno to subsumovať pod pojem vec ani právo. Práve do tejto kategórie sa zaraďujú aj
predmety duševného vlastníctva (vynálezy, ochranné známky, autorské diela a pod.).
Jednotlivé právne predpisy k predmetom duševného vlastníctva obsahujú legálne definície
a zákonné podmienky, ktoré nehmotné statky musia spĺňať, aby sa mohli považovať za
konkrétny predmet duševného vlastníctva (napr. dizajn musí byť nový a mať osobitý
charakter).
Nehmotné statky, ktoré sú predmetom duševného vlastníctva, musia byť vyjadrené
v podobe vnímateľnej ľudskými zmyslami. Táto podoba môže byť efemérna (napr. prednes
umeleckého diela) alebo trvalá, zachytená na niektorom hmotnom nosiči (napr. popis
vynálezu, zostrojenie technológie, ktorej súčasťou je vynález, vedecké dielo zachytené
v knihe alebo na CD). Najmä v druhom prípade, kedy je nehmotný statok zachytený na
hmotnom nosiči, je potrebné rozlišovať vlastníctvo k hmotnému substrátu (kniha), ktorý
obsahuje nehmotný statok (vedecké dielo) a vlastníctvo k nehmotnému statku, ktorý je
predmetom práv duševného vlastníctva. Osoba, ktorá získa knihu napríklad kúpu alebo
darovaním, stáva sa vlastníkom knihy, ale nemá oprávnenie nakladať s nehmotným statkom –
vedeckým dielom, ktoré je v knihe zhmotnené, napr. nemôže vyhotovovať rozmnoženiny
tejto knihy a predávať alebo požičiavať ich.
1.3 Obsah právneho vzťahu v duševnom vlastníctve
Obsah právneho vzťahu tvoria práva a povinnosti subjektov právneho vzťahu. Kým
v prípade vecného vlastníctva (vlastníctva k hmotným statkom) uvažujeme len o majetkových
právach, v prípade duševného vlastníctva rozlišujeme osobnostné (príp. osobné a zmiešané)
a majetkové práva.
Majetkové právo umožňuje predovšetkým realizovať majetkovú hodnotu predmetu
duševného vlastníctva, napr. predmet duševného vlastníctva odplatne alebo bezodplatne
previesť, založiť alebo udeliť súhlas na dočasné používanie inej osobe, ale najmä právo
využívať predmet duševného vlastníctva vo vlastnej réžii a tiež domáhať sa ochrany svojho
predmetu duševného vlastníctva. To zodpovedá triáde práv k hmotným statkom v oblasti
vecného vlastníctva upraveného v Občianskom zákonníku, ktorý umožňuje vlastníkovi vec
držať – užívať a požívať – nakladať s ňou. Avšak právo vec držať nebude možné doslovne
preniesť do práva duševného vlastníctva, nakoľko nehmotný statok nemožno fyzicky uchopiť
a ochrániť ho tak pred neoprávneným zásahom tretích osôb. Preto zákon priznáva majiteľom
nehmotných statkov, ktoré patria do duševného vlastníctva, určitú dobu ochrany, počas ktorej
nik iný ako majiteľ nehmotného statku, resp. osoba, ktorá má oprávnenie zo zákona alebo od
majiteľa nehmotného statku nemôže využívať a nakladať s týmto chráneným predmetom
duševného vlastníctva. Doba ochrany sa líši v závislosti od druhu predmetu duševného
vlastníctva (napr. u vynálezov je 20 rokov, pri dizajnoch maximálne 25 rokov, pri úžitkových
vzoroch maximálne iba 10 rokov). Toto dočasné monopolné právo chráni majiteľa
nehmotného statku pred jeho neoprávneným užívaním nehmotného statku treťou osobou,
čomu majiteľ nehmotného statku nevie zabrániť ochranou, ktorú môže uplatniť vo vzťahu
100

k hmotným veciam (napr. zabezpečením v uzamknutom priestore, v bezpečnostnej schránke
v banke).
Druhé oprávnenie z triády vlastníckych práv – vec užívať a požívať – je možné aplikovať
aj vo vzťahu k nehmotným statkom. Aj tu však možno badať isté rozdiely medzi hmotným
a nehmotným statkom. Hmotný statok užívaním alebo požívaním možno zničiť, spotrebovať,
poškodiť alebo fyzicky opotrebovať. Nehmotné statky možno opotrebovať iba morálne a to aj
v prípade, že sú zachytené v hmotnom substráte, napr. knihu s vedeckým dielom možno
zničiť, poškodiť, stratiť, ale vedecké dielo aj potom zostane zachované a existuje naďalej.
Tretie oprávnenie – s vecou disponovať – znamená právo vlastníka veci vec scudziť
(predať, darovať, zameniť), vec požičať, prenajať alebo inak s ňou disponovať. Predmety
duševného vlastníctva môžu byť predmetom zmluvných vzťahov, najčastejšie pôjde v ich
prípade o licenčné zmluvy. Prevod práv duševného vlastníctva na iný subjekt je obmedzený,
napr. v autorskom práve neprichádza podľa súčasnej právnej úpravy do úvahy vôbec,
v prípade práv priemyselného vlastníctva možno previesť iba majetkové práva na iný subjekt,
osobné práva zostávajú nemôžu byť predmetom zmluvy o prevode práv k duševnému
vlastníctvu (napr. právo na pôvodcovstvo k vynálezu). Teda majetkové práva k predmetom
priemyselného vlastníctva sú prevoditeľné, okrem toho môžu byť predmetom dedenia,
predmetom exekúcie, ale i predmetom zabezpečovacích inštitútov, akým je napr. záložné
právo. Je však dôležité uvedomiť si, že tieto majetkové práva sú časovo obmedzené. Doba
ochrany je rozdielna podľa toho, o aký predmet priemyselného práva ide, napr. patentová
ochrana trvá najviac 20 rokov, ochrana ochrannej známky je 10 rokov s možnosťou
predĺženia vždy znova o ďalších desať rokov. Okrem vyššie vymenovaných majetkových
práv majiteľa predmetu duševného vlastníctva
Osobnostné, resp. osobné práva sú typické iba vo vzťahu k predmetom duševného
vlastníctva. Patrí sem napr. právo na autorstvo, príp. pôvodcovstvo, právo rozhodnúť
o zverejnení diela alebo vynálezu, právo na nedotknuteľnosť predmetu duševného vlastníctva.
V práve priemyselného vlastníctva hovoríme o osobných právach, ktoré sa priznávajú len
pôvodcovi nehmotného statku. Osobné práva nemožno previesť na inú osobu ani počas života
pôvodcu a neprechádzajú na dedičov pôvodcu ani po jeho smrti. Časovo sú neobmedzené, t.j.
nezanikajú smrťou pôvodcu. Osobné práva sú však významnou zložkou obsahu právneho
vzťahu iba k predmetom na výsledky duševnej tvorivej činnosti (vynálezy, dizajny, nové
odrody rastlín a pod.). V oblasti priemyselných práv na označenie sa kladie dôraz na
majetkové práva; osobné práva sú spravidla bezvýznamné (napr. nie je dôležité, kto vytvoril
ochrannú známku, ale ktorý podnikateľ ju používa a aké tovary a služby sa ňou označujú).
V práve priemyselného vlastníctva sa rozlišuje aj tretia skupina práv tvoriacich obsah
právneho vzťahu a to sú tzv. zmiešané práva, ktoré majú osobnú povahu, avšak na rozdiel od
osobných práv s nimi možno disponovať aj v tom zmysle, že ich je možné previesť na inú
osobu, resp. prechádzajú smrťou pôvodcu na dediča. Patrí sem napr. právo prihlásiť predmet
na právnu ochranu, právo prednosti skôr podanej prihlášky na právnu ochranu a právo na
udelenie ochrany, ak nehmotný statok spĺňa zákonom stanovené podmienky.
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2

Systém práva duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva možno rozdeliť na dve základné samostatné oblasti. Prvou je
autorské právo, ktoré sa ďalej delí na:
1. autorské právo v užšom slova zmysle,
2. právo výkonných umelcov (právo príbuzné autorskému právu),
3. právo výrobcov zvukových a zvukovo – obrazových záznamov a právo vysielateľov
(práva súvisiace s autorským právom).
Druhou oblasťou sú priemyselné práva, ktoré možno rozdeliť na:
1. priemyselné práva na výsledky duševnej tvorivej činnosti, kam patria:
a) vynálezy,
b) úžitkové vzory,
c) dizajny,
d) topografie polovodičových výrobkov,
e) nové odrody rastlín;
2. priemyselné práva na označenie, kam patria:
a) ochranné známky,
b) označenie pôvodu výrobku,
c) zemepisné označenie výrobku,
d) obchodné meno,
e) zaručená tradičná špecialita.
Existujú aj ďalšie nehmotné statky, ktoré však nemajú zatiaľ svoje legislatívnu podobu
(napr. know-how, doménové mená, logá). Možno očakávať, že rozvoj vedy a techniky
prinesie nové nehmotné statky, ktoré nebude možné zaradiť do už existujúceho systému práva
duševného vlastníctva. Preto uvedený systém práva duševného vlastníctva je definitívne
uzavretý, ale zostáva otvorený pre potenciálne nové nehmotné statky. Navyše v súčasnosti
prebiehajú vedecké polemiky, či počítačové programy je vhodné chrániť ako dielo podľa
autorského práva alebo je treba zvoliť ich patentovú ochranu. Nie je vylúčené, že výsledkom
tejto polemiky by mohla byť absolútne nová právna úprava ochrany počítačových programov.
3

Patentové právo hmotné

Patentové právo (právo vynálezov) je tvorené súhrnom právnych noriem, ktoré upravujú
právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením, právnou ochranou a uplatnením
vynálezu, ktorý je predmetom patentovej prihlášky alebo patentu. Základnými právnymi
predpismi v oblasti patentového práva sú:
- zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných označeniach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon),
- vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných označeniach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
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zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o
dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č.
577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z.,
- zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za
udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o
poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá
a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Problematike duševného vlastníctva sa venuje pozornosť aj na medzinárodnej úrovni;
k najvýznamnejším medzinárodným zmluvám týkajúcich sa patentového práva patria:
- Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva (Vyhláška č. 64/1975 Zb.),
- Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva (Vyhláška č. 69/1975
Zb.),
- Zmluva o patentovej spolupráci (Oznámenie FMZV č. 296/1991 Zb.),
- Štrasburská dohoda o medzinárodnom patentovom triedení (Vyhláška č. 110/1978
Zb.),
- Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na
účely patentového konania (Vyhláška č. 212/1989 Zb.),
- Dohovor o patentovom práve, Vykonávací predpis k Dohovoru o patentovom práve a
Vyhlásenia dohodnuté diplomatickou konferenciou a prijaté diplomatickou
konferenciou 1. júna 2000 (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej
republiky č. 99/2005 Z. z.),
- Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda TRIPS)
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.)
- Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor)
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 47/2008 Z. z.)
- Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 590/2007 Z. z.),
- Poplatkový poriadok k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 575/2007 Z. z.)
- Dohoda o vzájomnom zabezpečení utajenia vynálezov týkajúcich sa obrany, na ktoré
bola podaná žiadosť o udelenie patentu (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky č. 599/2004 Z. z.).
Právna úprava patentového práva je úzko spojená aj s vnútorným trhom EÚ a ovplyvňuje
obchodovanie na vnútornom trhu Únie, preto danej problematike venuje pozornosť aj právo
Európskej únie. Patria sem najmä tieto únijné právne predpisy:
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo 17. decembra 2012,
ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej
ochrany,
- nariadenie Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva
posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na
platný režim prekladov,
- Dohoda o jednotnom patentovom súde (2013/ C175/01),
-
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nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o
dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá,
nariadenie (ES) č. 1610/96 Európskeho parlamentu a Rady z 23. júla 1996 o vytvorení
dodatkového ochranného osvedčenia pre výrobky na ochranu rastlín,
smernica č. 98/44/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. júla 1998 o právnej
ochrane biotechnologických vynálezov,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 zo 17. mája 2006 o
udeľovaní nútených licencií na patenty týkajúce sa výroby farmaceutických výrobkov
určených na vývoz do krajín s problémami v oblasti verejného zdravia,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 2006 o
liekoch na pediatrické použitie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1768/92,
smernica 2001/20/ES, smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004.

3.1 Vynález verzus patent
V práve priemyselného vlastníctva je nevyhnutné rozlišovať medzi pojmom vynález
a patent; Rozdiel medzi týmito pojmami je značný. Patent je verejná listina vydaná Úradom
priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ÚPV SR), ktorou sa preukazuje majetkové právo
majiteľa patentu, ktorý je jediným oprávneným subjektom využívať patentové technické
riešenie alebo udeliť súhlas na jeho využívanie tretej osobe. Vynález je technické riešenie,
ktoré spĺňa znaky stanovené zákonom na to, aby mu bola udelená právna ochrana v podobe
patentovej listiny. Patent teda poskytuje právnu ochranu technickému riešeniu (vynálezu).
Podľa ustanovenia § 5 patentového zákona sa patenty udeľujú na vynálezy zo všetkých
oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.
Existujú však nehmotné statky, ktoré by síce spĺňali kritériá patentovateľnosti, ale z rôznych
dôvodov sú za patentovateľnosti vylúčené. Ich taxatívny výpočet obsahuje ustanovenie § 6
ods. 1 patentového zákona. patenty sa neudeľujú na:
a) odrody rastlín a plemená zvierat,
b) biologické spôsoby vytvárania rastlín a zvierat,
c) chirurgické a terapeutické spôsoby liečenia ľudského alebo zvieracieho tela, diagnostické
metódy alebo metódy prevencie chorôb, využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na výrobky, najmä na látky alebo zmesi využiteľné pri
niektorom z uvedených spôsobov liečenia, diagnostiky alebo prevencie chorôb,
d) vynálezy, ktoré sa týkajú ľudského tela v rôznych štádiách vzniku či vývoja, alebo sa
týkajú len objavenia niektorého z prvkov ľudského tela vrátane sekvencie alebo čiastkovej
sekvencie génu,
e) vynálezy, ktorých obchodné využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo s
dobrými mravmi.
Patentový zákon však nevylučuje z patentovateľnosti biotechnologický materiál a
biotechnologické postupy; naopak, explicitne uvádza, že patenty sa udeľujú aj na tieto
biotechnologické vynálezy (§ 5 ods. 5 patentového zákona).
Vynález je technické riešenie ako výsledok duševnej tvorivej činnosti človeka, ktorý spĺňa
štyri kritériá definované patentovým zákonom:
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- oblasť techniky,
- novosť,
- vynálezcovská činnosť,
- priemyselná využiteľnosť.
Oblasť techniky zákon výslovne nedefinuje, uvádza iba, že patenty je možné udeľovať na
vynálezy zo všetkých oblastí techniky. Vynález sa môže výsledku nejakého výrobného
postupu, či procesu, ale môže ním byť i samotný výrobný proces, resp. časť výrobného
procesu. Patentový zákon však negatívnym výpočtom vylučuje niektoré nehmotné statky
z patentovania, pretože ich nepovažuje za vynález. Podľa ustanovenia § 5 ods. 3 za vynález
nemožno považovať:
- objavy, vedecké teórie a matematické metódy;
- estetické výtvory;
- plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier, obchodnej činnosti;
- programy počítačov;
- podávanie informácií.
Novosť je druhým základným kritériom pre udelenie patentu. Podľa patentového zákona je
vynález nový, ak nie je súčasťou stavu techniky. Podľa § 7 ods. 2 sa za stav techniky
považuje všetko, čo bolo kdekoľvek na svete pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi
právo prednosti, sprístupnené na verejnosti akýmkoľvek spôsobom. Z uvedeného teda
vyplýva, že novosť vynálezu sa skúma ku dňu podania patentovej prihlášky. Z uvedeného
platí výnimka stanovená patentovým zákonom (§ 7 ods. 4) a to skutočnosť, že za stav
techniky sa nepovažuje také sprístupnenie vynálezu verejnosti, ku ktorému došlo pred menej
ako šiestimi mesiacmi od podania prihlášky a ktoré vyplýva zo zrejmého zneužitia vzhľadom
na prihlasovateľa alebo vyplýva zo skutočnosti, že prihlasovateľ vystavil vynález na úradnej
výstave podľa medzinárodných zmlúv.
Tretím kritériom je vynálezcovská činnosť. Podľa § 8 patentového zákona
o vynálezcovskej činnosti možno hovoriť iba vtedy, ak pred odborníka nevyplýva zrejmým
spôsobom zo stavu techniky. Tu sú kľúčové dva pojmy – „odborník“ a „vyplýva zrejmým
spôsobom zo stavu techniky.“ Odborníkom na účely tohto ustanovenia sa považuje priemerný
kvalifikovaný odborník v danej technickej oblasti. Pojem „vyplýva zrejmým spôsobom zo
stavu techniky“ treba vnímať ako všetko to, na čo nie sú potrebné nadpriemerné mimoriadne
schopnosti odborníka v danej technickej oblasti.
Posledným štvrtým kritériom je priemyselná využiteľnosť. Podľa ust. § 9 patentového
zákona sa vynález považuje za priemyselne využiteľný, ak sa jeho predmet môže vyrábať
alebo využívať v ktoromkoľvek odvetví, najmä v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva.
3.2 Pôvodca verzus majiteľ vynálezu
Podobne ako sa rozlišuje pojem vynález a patent, je potrebné rozlišovať aj subjekty
patentového právneho vzťahu a to pôvodcu a majiteľa vynálezu. Pôvodca je fyzická osoba,
ktorá vynález vytvorila svojou vlastnou tvorivou duševnou činnosťou. Majiteľ vynálezu je
osoba, ktorá podala patentovú prihlášku, na základe ktorej jej bol udelený patent na vynález.
Majiteľom patentu môže byť pôvodca sám ale aj iná osoba, ak pôvodca previedol svoje práva
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k vynálezu na inú osobu. Istú výnimku predstavuje podnikový vynález, t.j. vynález, ktorý
vytvoril zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu alebo vzťahu k nemu obdobnému.
Ak pôvodca vytvoril vynález v pracovnom pomere, právo na vynález má zamestnávateľ,
ak sa zamestnanec (vynálezca) a zamestnávateľ nedohodli inak. Zamestnancovi – pôvodcovi
zostáva však právo na pôvodcovstvo. Zamestnávateľ má podľa zákona trojmesačnú lehotu, do
kedy si musí svoje právo na vynález uplatniť. Táto lehota plynie od doručenia písomného
oznámenia zamestnanca, ktorým zamestnanec informuje svojho zamestnávateľa o vytvorení
riešenia, ktoré by mohlo byť vynálezom. Ak tak zamestnanec neurobí, hrozia mu sankcie
podľa patentového zákona (náhrada škody vrátane ušlého zisku, primerané zadosťučinenie,
odstránenie následkov konania). Patentový zákon priznáva právo k vynálezu
zamestnávateľovi a to od momentu, keď urobí písomné vyhlásenie voči zamestnancovi
(pôvodcovi), že si uplatňuje svoje právo k vynálezu. Ak zamestnávateľ v trojmesačnej lehote
neurobí písomné vyhlásenie, ktorým by si uplatnil právo k vynálezu, prechádza právo
k vynálezu späť na zamestnanca.
Pôvodca vynálezu má zákonný nárok na odmenu za vynález voči zamestnávateľovi. Výška
odmeny závisí od technického a hospodárskeho významu vynálezu a prínosu, ktorý sa jeho
použitím dosiahol. Pritom sa berie ohľad na materiálny podiel zamestnávateľa na vytvorení
vynálezu a na obsah pracovných úloh pôvodcu. Právo na primeranú odmenu vzniká
momentom uplatnenia si práva zamestnávateľa k vynálezu.
Aj majiteľov patentu na vynález môže byť viac, v takom prípade ide o podielové
spoluvlastníctvo, na ktoré sa uplatňujú subsidiárne ustanovenia Občianskeho zákonníka, t.j.
ak patentový zákon nestanovuje niečo iné.30 Každý zo spolumajiteľov má právo využívať
vynález sám na vlastný účet. Avšak bez súhlasu ostatných spolumajiteľov patentu nemôže
poskytnúť súhlas na jeho využívanie tretej osobe, ak sa majitelia patentu nedohodli inak.
V prípade absencie takejto dohody bude potrebný súhlas všetkých spolumajiteľov na
uzavretie licenčnej zmluvy. Podobne aj na prevod patentu sa vyžaduje súhlas všetkých
spolumajiteľov. Ak však ide iba o prevod podielu k patentu, spolumajiteľ patentu môže svoj
podiel previesť na tretiu osobu len po uplatnení predkupného práva ostatných spolumajiteľov.
To neplatí, ak je nadobúdateľ jeho blízkou osobou.
Ak spolumajiteľ nemá dedičov, resp. právneho nástupcu, prechádza jeho smrťou
(zánikom) jeho podiel na ostatných spolumajiteľov v pomere zodpovedajúcom ich
spoluvlastníckym podielom.
3.3 Práva a povinnosti z vynálezu
Práva a povinnosti z vynálezu tvoria obsah patentového práva. Práva k vynálezu možno
rozdeliť do troch skupín a to práva osobnej, zmiešanej a majetkovej povahy.
Medzi osobné práva patrí právo na pôvodcovstvo, nedotknuteľnosť vynálezu a právo
rozhodnúť o jeho zverejnení alebo utajení. Osobné práva sú časovo neobmedzené
a neprevoditeľné, ba dokonca neprechádzajú na iné subjekty ani dedením. Môže ich teda
nadobudnúť len fyzická osoba a to vytvorením vynálezu.
30

Judikatúra súdov vylúčila možnosť, aby bol patent v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
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Zmiešané práva môžu patriť pôvodcovi vynálezu alebo tretej osobe, ktorá je oprávnená na
základe zákona (napr. v prípade podnikového vynálezu) alebo na základe zmluvy o prevode
práv k vynálezu podať prihlášku. Tejto osobe zároveň podaním prihlášky vzniká právo
prednosti a tiež právo na udelenie ochrany, ak sú splnené zákonom stanovené kritériá na
udelenie patentu a procesné úkony spojené s prihlasovaním vynálezu.
Majetkové práva k vynálezu zahŕňajú právo pôvodcu, resp. majiteľa patentu využívať
vynález sám alebo poskytnúť súhlas na používanie vynálezu tretej osobe, či previesť patent na
vynález na inú osobu, príp. zriadiť k patentu na vynález záložné právo a napokon aj domáhať
sa ochrany svojich práv k vynálezu. Majetkové práva k vynálezu sú prevoditeľné, môžu byť
predmetom zabezpečenia záväzkov, či predmetom dedenia a taktiež môžu byť predmetom
exekúcie.
K povinnostiam majiteľa patentu patrí najmä povinnosť platiť udržiavacie poplatky od
tretieho roka vzniku právnej ochrany v zmysle zákona č. 495/2008 Z. z. o poplatku za
udržiavanie platnosti patentu a to najmä vtedy, ak je udelený súhlas majiteľom patentu tretej
osobe, resp. viacerým tretím osobám na jeho využívanie na základe licenčnej zmluvy. Majiteľ
patentu je povinný na základe písomnej žiadosti adresovanej Úradu priemyselného vlastníctva
SR zabezpečiť zápis licencie, záložného práva, prevodu alebo prechodu patentu či súdneho
sporu do registra.
3.4 Vznik a zánik patentovej ochrany
Práva k vynálezom na rozdiel od autorských práv vznikajú formálne, t.j. registráciou
v príslušnom registri vedenom správnym orgánom. V prípade vnútroštátnej právnej ochrany
je týmto orgánom ústredný orgán štátnej správy – Úrad priemyselného vlastníctva SR so
sídlom v Banskej Bystrici. Napriek tomu nie všetky práva vznikajú až momentom registrácie
vynálezu. Napríklad právo na pôvodcovstvo vzniká už samotným vytvorením nehmotného
statku, ale pôvodcovstvo k vynálezu sa potvrdzuje až právoplatným rozhodnutím správneho
orgánu o udelení ochrany.
Významné právne následky v súvislosti so vznikom práv k vynálezom sú spojené aj
s podaním patentovej prihlášky. Podaním patentovej prihlášky vzniká práva priority. Toto
právo zabezpečuje prednosť toho, kto podal prihlášku ako prvý voči tomu, kto by neskôr
podal prihlášku zhodného nehmotného statku. Druhou významnou skutočnosťou, ktorá
nastáva podaním prihlášky je začatie plynutia doby ochrany, ak bude právna ochrana
prihlasovanému predmetu priznaná.
Podaním prihlášky na registráciu vynálezu v jednom z členských krajín Parížskeho
dohovoru zostáva zachované právo prednosti prihlasovateľovi získané touto prihláškou aj
v ostatných členských štátoch dohovoru. Prihlasovateľ si získané právo prednosti môže
uplatniť v ostatných členských štátoch tým, že si v nich prihlási svoj vynález do 12 mesiacov
od podania prvej patentovej prihlášky.
Udelením patentu na vynález vzniká dočasné monopolné právo majiteľa patentu
k vynálezu. V zmysle ust. § 15 ods. 1 patentového zákona bez súhlasu majiteľa patentu nikto
nesmie
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a) vyrábať, využívať, používať, ponúkať alebo uvádzať na trh, alebo na tento účel
skladovať či dovážať výrobok, ktorý je predmetom patentu,
b) využívať výrobný postup, ktorý je predmetom patentu, alebo ponúkať taký chránený
spôsob na využívanie inej osobe,
c) vyrábať, využívať, ponúkať alebo umiestňovať na trhu, alebo na tento účel skladovať
či dovážať výrobok priamo získaný chráneným spôsobom,
d) dodávať alebo ponúkať na dodanie osobe neoprávnenej využívať vynález prostriedky
slúžiace na uskutočnenie vynálezu, ak porušovateľ práva vie alebo s ohľadom na
okolnosti má vedieť, že tieto prostriedky sú určené alebo vhodné na uskutočnenie
vynálezu; to neplatí, ak sú tieto prostriedky na trhu dostupné a dodávateľ nenavádzal
neoprávnenú osobu na konanie v rozpore s vyššie uvedenými bodmi.
Patentová ochrana zaniká:
- uplynutím platnosti patentu. Patent platí najdlhšie 20 rokov odo dňa podania prihlášky.
Túto dobu nie je možné predĺžiť (istú výnimku predstavujú dodatkové ochranné
osvedčenia).
- márnym uplynutím lehoty ustanovenej na zaplatenie správneho poplatku za
udržiavanie platnosti patentu.
- odo dňa účinnosti vzdania sa patentu. Majiteľ patentu sa môže vzdať patentu
písomným oznámením doručeným ÚPV SR. Ak ide o spolumajiteľa, prechádza jeho
podiel na ostatných spolumajiteľov. Vzdanie sa patentu nadobúda účinnosť dňom
doručenia oznámenia majiteľa patentu na Úrad priemyselného vlastníctva SR.
Po zániku patentu sa vynález stáva voľným a môže ho ktokoľvek používať bez
potreby predchádzajúceho udelenia súhlasu na jeho využitie a bez povinnosti platiť odmenu
alebo náhradu odmeny. Nik si však nemôže privlastniť pôvodcovstvo k voľnému vynálezu.
3.5 Dodatkové ochranné osvedčenia
Dodatkové ochranné osvedčenie nie je samostatným predmetom duševného vlastníctva, ale
chráni vynález po skončení patentovej ochrany. Patentová ochrana vynálezu trvá maximálne
20 rokov a túto lehotu nemožno predĺžiť. Táto lehota plynie už od momentu podania
prihlášky, nie až od momentu udelenia patentovej ochrany. Preto v prípade niektorých
vynálezov sa môže stať, že doba ochrany priznaná patentovým právom je neprimerane krátka
v porovnaní s dobou návratnosti investície a byrokratickou cestou, ktorou musel vynález
prejsť, kým mu bola udelená patentová ochrana a povolenie uviesť výrobok obsahujúci
vynález na trh. Táto skutočnosť sa týka najmä humánnych a veterinárnych liečiv a prípravkov
na ochranu rastlín, ktoré nemôžu byť uvedené na trh bez zákonom predpísaných oprávnení.
O tieto oprávnenia je možné žiadať až po podaní patentovej prihlášky, t.j. po začatí plynutia
doby ochrany, inak by dané liečivo alebo prípravok nespĺňali kritérium novosti. Udelenie
oprávnenia na uvedenie liečiv a prípravkov na ochranu rastlín na trh vyžaduje určitý čas kvôli
rôznym pozorovaniam a testovaniam, ktoré mu predchádzajú s cieľom zabezpečiť ochranu
a bezpečnosť zdravia ľudí, zvierat, rastlín a životného prostredia. Po absolvovaní týchto
administratívnych postupov zostávajúca doba patentovej ochrany zďaleka nemusí zodpovedať
dobe potrebnej pre návratnosť investície. Preto pre tieto vynálezy je možné požiadať
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o dodatočnú dobu ochrany, avšak už nie v podobe patentovej ochrany ale tzv. dodatkového
ochranného osvedčenia, ktoré bezprostredne nadväzuje na patentovú ochranu.
Právna úpravu dodatkových ochranných osvedčení je v súčasnosti v nariadeniach
Európskej únie, ktoré majú prednosť pred vnútroštátnou právnou úpravou a ktoré nie je
možné nijakým spôsobom prebrať do vnútroštátnej právnej úpravy. Preto slovenský
zákonodarca právnu úpravu dodatkových ochranných osvedčení v patentovom zákone zrušil.
Nariadenia Európskej únie, ktoré sú na území všetkých členských štátov rovnako a priamo
použiteľné a účinné, zabezpečia jednotnú právnu úpravu tohto nehmotného statku v celej EÚ.
V súčasnosti je právna úprava dodatkových ochranných osvedčení upravená v nariadení
Európskeho parlamentu a Rady č. 469/2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá
a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1610/96 o vytvorení dodatkového ochranného
osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín.
Dodatkové ochranné osvedčenie je verejná listina vydaná Úradom priemyselného
vlastníctva SR na liečivá a výrobky na ochranu rastlín, ktoré môžu byť uvádzané na trh len na
základe povolenia vydaného príslušným orgánom. Dodatkové ochranné osvedčenia môžu byť
vydané len majiteľovi patentu alebo jeho právnemu nástupcovi. Majiteľ dodatkového
ochranného osvedčenia má rovnaké práva a povinnosti ako majiteľ patentu.
3.5.1 Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá
Liečivo je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 469/2009 o dodatkovom
ochrannom osvedčení pre liečivá akákoľvek látku alebo zlúčenina, o ktorej sa uvádza, že má
liečebné alebo preventívne vlastnosti vo vzťahu k ochoreniam ľudí alebo zvierat, ako i každá
látka alebo zlúčenina, ktoré môže byť podaná človeku alebo zvieraťu s cieľom stanovenia
liečebnej diagnózy alebo obnovenia, zlepšenia alebo úpravy fyziologických funkcií človeka
alebo zvieraťa.
Podmienky, ktoré musí výrobok ako liečivo spĺňať na získanie dodatkového ochranného
osvedčenia, sú nasledovné:
- výrobok je chránený platným patentom (žiadosť o dodatkové osvedčenie je potrebné
podať do 6 mesiacov od získania oprávnenia na uvedenie výrobku na trh; ak sa
oprávnenie získalo ešte pred udelením patentu, musí byť žiadosť o osvedčenie podaná
do 6 mesiacov odo dňa udelenia patentu),
- výrobok získal platné oprávnenie na uvedenie na trh ako liečivo (t. j. ako humánny
alebo veterinárny liek),
- na výrobok nebolo ešte vydané dodatkové ochranné osvedčenie,
- platné oprávnenie na uvedenie na trh ako liečivo je prvým takýmto oprávnením.
Osvedčenie nadobúda účinnosť po uplynutí zákonnej doby platnosti patentu a to na
obdobie rovnajúce sa dobe, ktorá uplynula medzi dňom podania prihlášky patentu a dňom
prvého oprávnenia na uvedenie výrobku na trh, skrátenej o päť rokov. Maximálna doba
ochrany však nemôže prekročiť lehotu piatich rokov odo dňa jeho účinnosti. Dobu platnosti
dodatkového ochranného osvedčenia na lieky na pediatrické použitie možno predĺžiť o šesť
mesiacov, ale iba raz.
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3.5.2 Dodatkové ochranné osvedčenie pre prípravky na ochranu rastlín
Prípravok na ochranu rastlín predstavuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
č. 1610/96 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín
aktívne látky a prípravky, ktoré obsahujú jednu alebo viac aktívnych látok spracované vo
forme, v akej sa dodávajú užívateľovi, určené na:
- ochranu rastlín alebo rastlinných výrobkov pred všetkými škodlivými organizmami
alebo pred ich pôsobením, ak toto nariadenie nestanovuje inak,
- ovplyvňovanie životných procesov rastlín iných ako je výživa rastlín (napr. regulátory
rastu rastlín),
- ochranu rastlinných výrobkov, ak takéto látky a výrobky nepodliehajú osobitným
ustanoveniam Rady alebo Komisie o ochranných prostriedkoch,
- zničenie nežiaducich rastlín,
- zničenie časti rastlín, kontrolu alebo zabránenie nežiaduceho rastu rastlín.
Podmienky, ktoré musí výrobok ako prípravok na ochranu rastlín spĺňať na získanie
dodatkového ochranného osvedčenia:
- výrobok je chránený platným patentom (žiadosť o dodatkové ochranné osvedčenie je
potrebné podať do 6 mesiacov od získania oprávnenia na jeho uvedenie na trh; ak sa
oprávnenie získalo ešte pred udelením patentu, musí byť žiadosť o osvedčenie podaná
do 6 mesiacov odo dňa udelenia patentu),
- bolo vydané platné oprávnenie na uvedenie tohto výrobku na trh ako prípravku na
ochranu rastlín,
- na výrobok nebolo ešte vydané osvedčenie,
- oprávnenie na uvedenie výrobku na trh je prvým oprávnením na uvedenie výrobku na
trh ako prípravku na ochranu rastlín.
Osvedčenie nadobúda účinnosť po uplynutí zákonnej doby platnosti patentu a to na
obdobie rovnajúce sa dobe, ktorá uplynula medzi dňom podania prihlášky patentu a dňom
prvého oprávnenia na uvedenie výrobku na trh, skrátenej o päť rokov. Maximálna doba
ochrany však nemôže prekročiť lehotu piatich rokov odo dňa jeho účinnosti.
4 Európska patentová ochrana
V oblasti patentového práva EÚ dlho existovali iba nariadenia o dodatkových ochranných
osvedčeniach na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a smernica upravujúca harmonizáciu
patentovateľnosti biotechnologických vynálezov, ktorá bola transponovaná do vnútroštátnych
právnych úprav členských štátov; v prípade Slovenska do samotného patentového zákona.
Na úrovni EÚ sa však dlho diskutovalo aj o vytvorení tzv. patentu Spoločenstva a zavedení
patentového súdnictva. Výsledok týchto diskusií vyústil do prijatia:
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo 17. decembra 2012,
ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej
ochrany,
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nariadenie Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva
posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na
platný režim prekladov,
- Dohoda o jednotnom patentovom súde (2013/ C175/01).
Už v roku 2000 Komisia prijala návrh nariadenia Rady o patente Spoločenstva na
vytvorenie jednotného patentu, ktorým sa by zabezpečila jednotná patentová ochrana v celej
EÚ a v roku 2010 Komisia prijala návrh nariadenia Rady o režime prekladov pre patenty
Európskej únie, ktorým sa ustanovuje režim prekladov uplatniteľný na patenty Európskej
únie. Na zasadnutí Rady v roku 2010 sa preukázalo, že neexistuje jednomyseľnosť členských
štátov vo veci týkajúcej sa režimu prekladov. Návrh nariadenia o režime prekladov nebolo
možné prijať, keďže táto dohoda bola potrebná pre konečnú dohodu o jednotnej patentovej
ochrane v Únii. Preto sa skupina členských štátov rozhodla riešiť vzniknutú situáciu
prostredníctvom posilnenej spolupráce. Rada svojím rozhodnutím č. 2011/167/EÚ z 10.marca
2011 povolila 25 členským štátom posilnenú spoluprácu na účely vytvorenia jednotnej
patentovej ochrany. Tejto spolupráce sa nezúčastnilo Španielsko a Taliansko, pretože odmietli
akceptovať len tri jazykové režimy prekladov (angličtinu, nemčinu a francúzštinu). V roku
2012 bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo 17.
decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej
patentovej ochrany a nariadenie Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa
vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom
na platný režim prekladov. Hlavným cieľom nariadenia č. 1257/2012 je vytvoriť európsky
patent s jednotným účinkom pre územie všetkých členských štátov EÚ, ktoré sa zúčastňujú
tejto posilnenej spolupráce. Podľa preambule tohto nariadenia hlavnou črtou európskeho
patentu s jednotným účinkom by mal byť jeho jednotný charakter, t. j. mal by zabezpečovať
jednotnú ochranu a mať rovnaký účinok vo všetkých zúčastnených členských štátoch a
zároveň s európskym patentom s jednotným účinkom sa v plnom rozsahu a vo všetkých
zúčastnených členských štátoch zaobchádza ako s národným patentom zúčastneného
členského štátu. Uvedené nariadenie nevylučuje právo členských štátov udeľovať národné
patenty, prihlasovatelia patentov majú tak možnosť vybrať si národný patent, európsky patent
s jednotným účinkom, európsky patent s účinnosťou v jednom zmluvnom štáte alebo vo
viacerých zmluvných štátoch Európskeho patentového dohovoru. Avšak po nadobudnutí
účinnosti jednotnej patentovej ochrany členské štáty zúčastnené na posilnenej spolupráci by
mali zabezpečiť, že udelený európsky patent nenadobudne účinok na ich území ako národný
patent s cieľom zamedziť duplicitnej patentovej ochrane.
V roku 2013 uzavreli členské štáty zúčastnené na posilnenej spolupráci medzinárodnú
dohodu o jednotnom patentovom súde. Túto medzinárodnú dohodu podpísalo aj Taliansko,
z členských štátov ju nepodpísalo Poľsko a Španielsko. V súčasnosti je potrebné, aby dohodu
ratifikovalo aspoň 13 signatárskych štátov, aby sa dohoda spolu s vyššie uvedenými
nariadeniami mohli aplikovať v praxi. Európsky patentový súd má právomoc rozhodovať
spory týkajúce sa európskych patentov a európskych patentov s jednotným účinkom.
Európsky patentový súd pozostáva zo Súdu prvého stupňa, Odvolacieho súdu a kancelárie.
Súd prvého stupňa sa skladá z ústrednej divízie, z miestnych a regionálnych divízií. Ústredná
divízia má sídlo v Paríži, jej dve sekcie v Londýne a v Mníchove. Miestna divízia sa zriaďuje
-
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v zmluvnom štáte na základe jeho žiadosti. Regionálne divízie sa zriaďujú pre dva alebo
viaceré zmluvné štáty na ich žiadosť. Odvolací súd má svoje sídlo v Luxemburgu. Zároveň sa
tohto medzinárodnou dohodou zriadilo aj Stredisko pre mediáciu a rozhodcovské konanie
v patentových veciach. Stredisko má dve sídla a to v Ľubľane a v Lisabone.
5 Medzinárodná patentová ochrana
Ochrana práv duševného vlastníctva je obmedzená teritoriálne, t.j. platí len na území toho
štátu, ktorý ju majiteľovi nehmotného statku priznal. Ak má teda majiteľ patentu
registrovaného na Slovensku záujem o patentovú ochranu aj za hranicami štátu, musí o ňu
požiadať buď cestou národných orgánov danej krajiny alebo prostredníctvom
medzinárodných inštitúcií, ktoré na základe medzinárodných zmlúv poskytujú právnu
ochranu vynálezom.
Žiadateľ o patentovú ochranu postupuje cestou národných úradov pre registráciu práv
duševného vlastníctva spravidla iba vtedy, ak krajina, v ktorej chce registrovať svoj vynález
nie je zmluvnou stranou žiadneho medzinárodného dohovoru, na základe ktorého sa v tomto
štáte poskytuje patentová ochrana. Je to z toho dôvodu, že tento postup je časovo aj finančne
nákladný, treba počítať s ďalšími transakčnými nákladmi (napr. nákladmi na preklad
dokumentov, nákladmi na patentových zástupcov, nákladmi na administratívne poplatky
v každej jednej krajine).
Väčšina žiadateľov o patentovú ochranu v zahraničí využíva cestu medzinárodných
registrácií. Žiadatelia z členských štátov Európskeho patentového dohovoru (Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 47/2008 Z. z.) môžu na základe jednej
prihlášky získať patentovú ochranu vo všetkých zmluvných štátoch tohto Dohovoru.
V súčasnosti dohovor ratifikovalo 38 štátov, avšak účinky európskeho patentu uznávajú na
základe žiadosti aj Bosna a Hercegovina a Čierna Hora. Slovensko je zmluvnou krajinou
tohto dohovoru od 1.7.2002. Na základe tohto dohovoru bola zriadená Európska patentová
organizácia, ktorá má dve inštitúcie a to Európsky patentový úrad so sídlom v Mníchove
a správnu radu, ktorá dohliada na činnosť úradu.
Prihláška sa podáva cestou ÚPV SR alebo priamo na Európsky patentový úrad v jednom
z jeho úradných jazykov, t.j. anglicky, nemecky, francúzsky alebo v akomkoľvek inom
svetovom jazyku, ale do 3 mesiacov od podania prihlášky je potrebné zabezpečiť jej preklad
do úradného jazyka EPO. Konanie o európskej patentovej prihláške je spoplatnené. Je
potrebné zaplatiť tzv. prihlasovací poplatok, rešeršný poplatok, poplatok za každý zmluvný
štát, v ktorom sa ochrana požaduje, preto je v prihláške potrebné uviesť, v ktorých štátoch sa
ochrana požaduje a ďalšie (pozri aktuálny Poplatkový poriadok k Dohovoru o udeľovaní
európskych patentov, ktorý sa spravidla každoročne mení). Podobne ako ÚPV SR na
Slovensku aj Európsky patentový úrad vykonáva dvojfázový prieskum. Až na základe
vecného prieskumu sa rozhodne o udelení európskeho patentu. Rozhodnutie sa zverejňuje
v Európskom patentovom vestníku. Proti rozhodnutiu je možné podať námietky do 9
mesiacov od zverejnenia.
O patentovú ochranu je možné žiadať aj cestou Medzinárodného úradu Svetovej
organizácie duševného vlastníctva (WIPO so sídlom v Ženeve) a to na základe
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medzinárodného Dohovoru o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty PCT).
Podaním medzinárodnej prihlášky má možnosť prihlasovateľ získať patentovú ochranu až
v 148 krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o patentovej spolupráci. Medzinárodnú
prihlášku je možné podať cestou národných úradov (v prípade Slovenska je to ÚPV SR) alebo
priamo na Medzinárodnom úrade WIPO v Ženeve.
Konanie o medzinárodnej patentovej prihláške začína podaním medzinárodnej prihlášky
a zaplatením správneho poplatku. Prihláška sa podáva v anglickom, francúzskom alebo
nemeckom jazyku. Ak je podaná v inom jazyku, je potrebné do jedného mesiaca od podania
prihlášky zabezpečiť jej preklad do jedného z uvedených jazykov.
Druhý krokom na ceste získania medzinárodnej patentovej ochrany je medzinárodná
rešerš, ktorú spravidla vykonáva Orgán pre medzinárodnú rešerš. Ten zároveň pripraví aj
posudok o patentovateľnosti vynálezu. Cieľom je zistiť, či sú zverejnené také dokumenty
a publikácie, ktoré by mohli mať negatívny dopad na patentovateľnosť prihlasovaného
vynálezu.
Na základe výsledkov rešerše sa prihlasovateľ môže rozhodnúť, v ktorej krajine požiada
o udelenie patentu, resp. či oň vôbec požiada alebo vezme svoju prihlášku späť. Ak sa
prihlasovateľ rozhodne pokračovať v konaní a nevezme prihlášku späť, nasleduje zverejnenie
prihlášky.
Ďalšia časť je len fakultatívna, t.j. vykoná sa iba v prípade, že o ňu prihlasovateľ požiada.
Ide o predbežný prieskum, ktorého výsledkom je správa o patentovateľnosti, ktorá poskytuje
podrobnejšie informácie o pravdepodobnosti získania patentovej ochrany vo vybraných
krajinách. Cieľom predbežného prieskumu je podať predbežný názor na otázku, či je vynález
nový, či sa vyznačuje vynálezcovskou činnosťou a či je priemyselne využiteľný. Správa
o predbežnom prieskume je zaslaná všetkým zvoleným úradom, ktoré prihlasovateľ uviedol
v žiadosti.
Posledný krok medzinárodného prihlasovania patentov je tzv. národná fáza konania. Táto
fáza prebieha podľa požiadaviek národnej alebo regionálnej legislatívy. Dohovor PCT
neumožňuje zatiaľ priebeh jediného správneho konania napr. pred Medzinárodným úradom
WIPO, ktorý by končil udelením medzinárodnej patentovej ochrany vo všetkých zvolených
krajinách patentového dohovoru. V každom prípade je však pre prihlasovateľa veľkou
pomocou už to, že sa vykonáva rešerš a v prípade záujmu aj vecný prieskum jediným úradom,
pričom následná národná fáza má už len formálny charakter.

Záver
Právo duševného vlastníctva je upravené v rôznych právnych predpisoch vnútroštátnej
povahy, ale aj v rôznych prameňoch medzinárodného práva verejného a v neposlednom rade
aj práva Európskej únie. Duševné vlastníctvo predstavuje potenciálny zdroj ekonomického,
sociálneho a kultúrneho rozvoja spoločnosti, preto ho nemožno ignorovať ani v súvislosti
s prehlbujúcou sa integráciou na európskom kontinente.
Neustále sa zvyšujúce tempo rozvoja vedy a techniky rozširuje okruh nehmotných statkov,
ktorým právo duševného vlastníctva poskytuje právnu ochranu. S touto skutočnosťou počítal
už Parížsky dohovor o ochrane priemyselných práv prijatý v roku 1883. V čl. 1 ods. 2 uvádza
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predmety ochrany priemyslového vlastníctva len demonštratívnym výpočtom. Sú to patenty
na vynálezy, úžitkové vzory, priemyslové vzory alebo modely, továrenské alebo obchodné
známky, známky služieb, obchodné meno a údaje o proveniencii tovaru alebo označení jeho
pôvodu. V čase vzniku Parížskeho dohovoru ešte neexistovali nehmotné statky, akými sú
nové odrody rastlín alebo topografie polovodičových výrobkov, či zaručené tradičné
špeciality, ktoré sú dnes súčasťou priemyselných práv.
Je potrebné chrániť si výsledky svojej vlastnej tvorivej duševnej činnosti pred
neoprávnenými zásahmi, k čomu je nevyhnutné poznať aspoň základné mantinely práv
a povinností, ktoré im právne normy vnútroštátneho, medzinárodného i európskeho únijného
práva poskytujú.

Abstrakt
Občianske právo pozostáva z viacerých pododvetví súkromného práva, kam patrí rodinné
právo, záväzkové právo, vecné právo, dedičské práva a aj právo duševného vlastníctva. Právo
duševného vlastníctva je upravené v osobitných právnych predpisoch mimo Občianskeho
zákonníka. Právo duševného vlastníctva poskytuje právnu ochranu rôznych nehmotným
statkom, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti človeka. Článok analyzuje vybrané
právne inštitúty duševného vlastníctva a pokúša sa zosystematizovať právnu úpravu týkajúcu
sa duševného vlastníctva na národnej, únijnej aj medzinárodnej úrovni.
Kľúčové slová
právo duševného vlastníctva, právna úprava, nehmotné statky, patent, vynález
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Nadobúdanie vlastníckeho práva k poľnohospodárskej pôde cudzincami na
Slovensku
Acquisition of the property rights to the agricultural land in Slovakia by the
foreigners
LAZÍKOVÁ, Jarmila - BANDLEROVÁ, Anna
Abstract
The land is a natural heritage of each country which has an obligation to protect its land. The
Slovak Constitution enables to adopt the laws which can stipulate the restrictions of the
property rights of the individuals in the cases of agricultural and forest land. These restrictions
are related mainly the foreigners which want to buy the agricultural or forest land. The paper
analysis the development of the legal regulations of the currency law related to the acquisition
of the land by the foreigners. Nowadays, there is in the legislation process the new proposal of
the law regulating the agricultural land acquisition by the foreigners and the Slovak residents
as well.
Key words
agricultural land, foreigners, currency law, land acquisition

Úvod
Pôda predstavuje prírodné bohatstvo a dedičstvo každej krajiny. Je nespochybniteľné, že
každá krajina má nielen právo, ale aj povinnosť starať sa o ochranu tohto prírodného zdroja.
Následky tejto ochrany sa však prejavujú v obmedzeniach práv jednotlivcov na území danej
krajiny. Túto skutočnosť zohľadňuje aj Ústava SR. V slovenskom právnom poriadku vo
všeobecnosti platí, že každý subjekt občianskoprávneho vzťahu môže vlastniť hnuteľné i
nehnuteľné veci. Výnimku stanovuje Ústava SR už v čl. 4, kedy nerastné bohatstvo, jaskyne,
podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo výlučnom vlastníctve Slovenskej
republiky. Zároveň v čl. 20 ods. 2 dodáva, že zákon môže určiť, ktorý ďalší majetok môže byť
iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb. Rovnako zákon môže určiť aj
to, že určité veci môžu byť len vo vlastníctve občanov SR alebo právnických osôb so sídlom
na území SR. Práve toto posledné obmedzenie sa dotýka poľnohospodárskej a lesnej pôdy.

Materiál a metódy
Článok sa zameriava na analýzu vývoja právnej úpravy devízového zákona vo vzťahu
k nadobúdaniu pôdy cudzincami od transformácie ekonomiky v 90. rokoch 20. storočia až po
súčasnosť. Zároveň analyzuje návrh novej právnej úpravy nadobúdania vlastníckeho práva
k poľnohospodárskej pôdy, ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese.
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Výsledky a diskusia
1 Nadobúdanie nehnuteľností cudzozemcami pred vstupom SR do EÚ
Po transformácii socialistického hospodárstva na trhovú ekonomiku koncom roka 1990 bol
prijatý zákon č. 528/1990 Zb. devízový zákon s účinnosťou od 1.1.1991. Podľa ustanovenia
§25 tohto zákona mohol devízový cudzozemec (t.j. osoby, ktoré nemali v krajine svoje
bydlisko alebo sídlo) mohli nadobúdať nehnuteľnosti na území Slovenska iba dedením alebo
ak tak stanovili osobitné predpisy (napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov
niektorých majetkových krívd, zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k
niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby). Dané obmedzenie sa vzťahovalo na
všetky nehnuteľnosti, t.j. pozemky aj stavby spojené pevne so zemským povrchom. To však
spôsobovalo výrazné problémy nielen v dôsledku prijatia reštitučných a privatizačných
predpisov, ale najmä v rodinných vzťahoch, napr. rodičia počas svojho života nemohli
darovať alebo predať svoje nehnuteľnosti svojim deťom, ak nemali bydlisko na území
Slovenska (resp. českých krajín v čase spoločnej Českej a Slovenskej federatívnej republiky).
Preto zákonodarca pristúpil k novele devízového zákona (zákon č. 228/1992), ktorá zaviedla
taxatívne stanovené výnimky, kedy devízový cudzozemec smel nadobudnúť do vlastníctva
nehnuteľnosti na území krajiny. Podľa novelizovaného ustanovenia § 25 devízový
cudzozemec mohol nadobúdať od 1.7.1992 vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v Českej a
Slovenskej Federatívnej Republike iba:
a) dedením,
b) pre diplomatické zastúpenie cudzieho štátu za podmienky vzájomnosti,
c) ak ide o nehnuteľnosť nadobúdanú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z
ktorých iba jeden je devízovým cudzozemcom, alebo ak má nadobudnúť nehnuteľnosť
devízový cudzozemec - fyzická osoba od manžela, rodičov alebo prarodičov,
d) výmenou tuzemskej nehnuteľnosti, ktorú vlastní, za inú tuzemskú nehnuteľnosť, ktorej
hodnota neprevyšuje hodnotu pôvodnej nehnuteľnosti,
e) pokiaľ má predkupné právo z titulu podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti,
f) pokiaľ ide o stavbu, ktorú devízový cudzozemec vystaval na vlastnom pozemku,
g) pokiaľ tak výslovne ustanovuje osobitný zákon (napr. zákon č. 403/1990 Zb. o
zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov,
zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné
právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. o
podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb.)
V prípade podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou i naďalej platilo, že v prípade ich
likvidácie bolo nutné previesť nehnuteľnosť, ktorú tento podnik vlastnil, len na devízového
tuzemca.
Avšak už od 24.6.1991 bol už účinný zákon č. 229/1991 Zb. o o úprave vlastníckych
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskeho majetku (ďalej len zákon o pôde), podľa
ktorého nebolo možné pôdu previesť do vlastníctva devízových cudzozemcov (ust. § 3). Pod
pojmom pôda sa rozumela poľnohospodárska a lesná pôda. Toto ustanovenie bolo lex
specialis k ustanoveniu § 25 devízového zákona. Z toho vyplýva, že vyššie uvedené výnimky
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sa nevzťahovali na prevod poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Inak povedané, devízoví
cudzozemci mohli v uvedených taxatívne stanovených dôvodoch nadobudnúť vlastnícke
práva k nehnuteľnostiam na Slovensku s výnimkou prevodu poľnohospodárskej a lesnej pôdy.
Dňa 28.7.1993 nadobudla účinnosť ďalšia novela ustanovenia § 25 devízového zákona.
Zákon č. 161/1993 Z. z. rozšíril taxatívne stanovené možnosti devízových cudzozemcov
nadobúdať nehnuteľnosti v krajine v písm. c) o súrodencov devízového tuzemca, ktorí nemali
bydlisko na území Slovenska (resp. českých krajín).
Tento stav platil až do 1.10.1995, kedy vstúpil do účinnosti nový devízového zákona č.
202/1995 Z. z., ktorého úlohou bolo liberalizovať medzinárodný obchod s kapitálom.
Uvedený zákon bol prijatý až po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, preto sa pojem
tuzemsko vzťahoval už iba na územie Slovenskej republiky. Namiesto pojmu devízový
tuzemec a devízový cudzozemec sa zaviedli pojmy tuzemec, ktorým sa rozumie právnická
osoba so sídlom na území Slovenska alebo fyzická osoba s trvalým pobytom na území
Slovenska, ako aj organizačná zložka tuzemca v zahraničí. Z toho a contrario sa ostatné
subjekty považujú za cudzozemcov.
Podľa ustanovenia § 19 nového devízového zákona ponecháva v platnosti taxatívne
stanovené možnosti získania nehnuteľností cudzozemcami, ktoré stanovil predchádzajúci
devízový zákon v poslednom platnom znení. Na rozdiel od neho však umožnil nadobúdať
nehnuteľnosti bez obmedzenia cudzozemcom, ktorí boli občanmi Slovenskej republiky.
Dôvodová správa k zákonu vysvetľuje, že dôvodom na nadobúdanie nehnuteľností len v
taxatívne vymenovaných prípadoch pre ostatných cudzozemcov je rozdielna kúpna sila
tuzemcov a cudzozemcov a cenová úroveň nehnuteľností v tuzemsku a zahraničí. Výnimku
predstavovala iba poľnohospodárska a lesná pôda, nakoľko podľa ustanovenia § 3 zákona o
pôde pôdu nebolo možné previesť do vlastníctva devízových cudzozemcov a to ani v prípade,
že boli občanmi Slovenskej republiky. V prípade prevodu poľnohospodárskej a lesnej pôdy
platili obmedzenia pre cudzozemcov, ktorí boli občanmi Slovenskej republiky v zmysle ust.
§19 devízového zákona ja naďalej.
Dané ustanovenie však nebránilo cudzozemcom prenajať si nehnuteľnosti na Slovensku,
resp. založiť si právnickú osobu so sídlom na Slovensku, ktorá mala postavenie tuzemca a
teda bez obmedzenia mohla nadobúdať vlastnícke práva k nehnuteľnostiam na území
Slovenskej republiky.
Dňa 1.4.1998 vstúpila do účinnosti novela devízového zákona č. 45/1998 Z. z., ktorá
pobočkám zahraničných bánk, považovaných za cudzozemcov, umožnila nadobúdať
vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na Slovensku okrem už uvedených prípadov aj na základe
zmluvy o dielo, ak tieto nehnuteľnosti majú slúžiť ako prevádzkové priestory banky. Avšak
takéto priestory nemohla banka predať alebo prenajať skôr než po uplynutí 10 rokov odo dňa
ich nadobudnutia.
Dňa 1.1.2000 vstúpila do účinnosti ďalšia novela devízového zákona č. 388/1999 Z. z.,
ktorá zmenila ustanovenie § 19 devízového zákona v troch základných bodoch. Po prvé,
pobočkám zahraničných bánk sa umožnilo získať prevádzkové priestory aj kúpou, nielen
zmluvou o dielo, ako tomu bolo dovtedy. Po druhé, umožnilo sa získavať prevádzkové
priestory aj ďalším finančným inštitúciám, ako boli poisťovne, obchodníci s cennými
papiermi a pod. Po tretie, možno sa domnievať, že aplikácia ustanovenia § 3 zákona o pôde
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ako lex specialis k ustanoveniu § 19 devízového zákona nebola v praxi úplne jednoznačná.
Preto zákonodarca prikročil k vyjasneniu vzťahov medzi nimi. Podľa novelizovaného ust. §
19 ods. 1 devízového zákona cudzozemec s výnimkou cudzozemca, ktorý je občanom
Slovenskej republiky, môže nadobudnúť vlastnícke práva k nehnuteľnostiam v tuzemsku iba
a) dedením,
b) pre diplomatické zastúpenie cudzieho štátu za podmienky vzájomnosti,
c) ak ide o nehnuteľnosť nadobúdanú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z
ktorých iba jeden je cudzozemec, alebo ak má cudzozemec nadobúdať nehnuteľnosť
od manžela, súrodencov, rodičov alebo prarodičov; to neplatí, ak sa na nadobúdanie
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vzťahuje osobitný predpis,
d) výmenou tuzemskej nehnuteľnosti, ktorú vlastní, za inú tuzemskú nehnuteľnosť, ktorej
cena zistená podľa osobitného predpisu neprevyšuje cenu pôvodnej nehnuteľnosti
zistenú podľa osobitného predpisu,
e) ak má predkupné právo z titulu podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti; to
neplatí, ak sa na nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vzťahuje osobitný
predpis,
f) ak ide o stavbu, ktorú cudzozemec vystaval na pozemku vo svojom vlastníctve,
g) ak tak výslovne ustanovuje osobitný zákon.
Dôvodová správa k zákonnej novele č. 388/1999 Z. z. vysvetľuje, že ustanovenia § 19 ods.
1 písmena c) a e) sa doplnili o odvolávku na osobitný zákon, ktorým je zákon o pôde, ktorý
neumožňuje cudzozemcom nadobúdať vlastnícke právo k poľnohospodárskej pôde prevodom,
aj keď ide o cudzozemca s občianstvom SR. Z uvedeného vyplýva, že odvolávkou na zákon o
pôde chcel zákonodarca zrejme povedať, že ani slovenský cudzozemec nemôže nadobúdať
pôdu do vlastníctva prevodom, hoci pri ostatných nehnuteľnostiach mu táto výnimka dikciou
zákona „s výnimkou cudzozemca, ktorý je občanom Slovenskej republiky“ bola udelená.
Možno však skonštatovať, že z gramatického znenia dikcie zákona takýto výklad nevyplýva.
Naopak, doplnený dôvetky iba budia dojem, že išlo o explicitné potvrdenie postavenia
ustanovenia § 3 zákona o pôde ako lex specialis. Ak chcel zákonodarca dosiahnuť efekt
uvedený v dôvodovej správe, bolo potrebné vylúčiť aplikáciu voľného prevodu
poľnohospodárskej a lesnej pôdy vo vzťahu k slovenským cudzozemcom v osobitnom
ustanovení. Výraz „to neplatí“ sa v cit. dikcii zákona nedá jednoznačne vztiahnuť na dikciu
„s výnimkou cudzozemca, ktorý je občanom Slovenskej republiky.“
Od 1.1.2001 vstúpila do účinnosti ďalšia novela devízového zákona č. 442/2000 Z. z.,
ktorá doplnila ustanovenie § 19 ods. 3: „Cudzozemec so sídlom v členskom štáte Európskej
únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorý má v
tuzemsku zriadenú organizačnú zložku na vykonávanie činností podľa osobitného zákona,
môže okrem prípadov nadobúdania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa odsekov 1 a
2 nadobúdať aj vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku, ktoré sú nevyhnutné na
získanie prevádzkových priestorov pre túto organizačnú zložku.“
Išlo o liberalizačný krok, ktorým sa umožnilo, aby cudzozemec so sídlom v krajinách
Európskej únie a krajinách OECD mohol nadobudnúť nehnuteľnosť v tuzemsku, ktorú
potrebuje pre svoju organizačnú zložku zriadenú v tuzemsku za účelom podnikania.
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Nerozlišuje sa, či ide o stavbu alebo pozemok, musí však ísť o nehnuteľnosti, ktoré sú
nevyhnutné ako prevádzkové priestory na predmet jeho podnikania v tuzemsku.
2 Nadobúdanie nehnuteľností cudzozemcami po vstupe SR do EÚ
Dňa 1.5.2004 vstúpila Slovenská republika do Európskej únie, ktorej základným cieľom je
vybudovať vnútorný trh, v ktorom by fungoval voľný pohyb tovarov, služieb, osôb i kapitálu.
Tejto skutočnosti bolo treba prispôsobiť aj devízový zákon, pretože Slovenská republika sa
zaviazala zosúladiť svoj právny poriadok ku dňu vstupu do Únie s primárnou a sekundárnou
legislatívou EÚ a teda aj s ustanoveniami o voľnom pohybe kapitálu. Slovenská republika
požiadala o dve prechodné obdobia a to:
• v trvaní 5 rokov zachovať existujúce obmedzenia vzťahujúce sa na nadobúdanie
vlastníckeho práva cudzozemcov k nehnuteľnostiam v SR využívaným na vedľajšie
bývanie;
• v trvaní 10 rokov zachovať existujúce obmedzenia vzťahujúce sa na nadobúdanie
vlastníckeho práva cudzozemcov k poľnohospodárskej a lesnej pôde.
Zmluva o pristúpení akceptovala len druhú požiadavku v trvaní 7 rokov pričom, ak sa
dodatočne preukáže, že po uplynutí prechodného obdobia na Slovensku bude hroziť závažné
narušenie trhu s poľnohospodárskou pôdou, Komisia na žiadosť Slovenskej republiky
rozhodne o predĺžení prechodného obdobia najviac o tri roky. Slovenská republika však
nemohla zaviesť reštriktívnejšie opatrenia voči príslušníkom členských štátov EÚ, než aké
platili do dňa pristúpenia Slovenskej republiky do EÚ. Výnimku tvorili príslušníci z
členských štátov EÚ, ktorí sa rozhodli hospodáriť na poľnohospodárskej na Slovensku. Títo si
mohli takúto pôdu prenajať a po troch rokoch odo dňa platnosti Zmluvy o pristúpení, ak celý
tento čas na nej hospodárili, napokon kúpiť.
V roku 2011, kedy malo uplynúť sedemročné prechodné obdobie, požiadala Slovenská
republika o predĺženie v zmysle dohody o pristúpení. Komisia vydala rozhodnutie
2011/241/EÚ zo 14.4.2011, ktorým sa predĺžilo prechodné obdobie týkajúce sa nadobúdania
poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Podľa čl. 1 tohto rozhodnutia „prechodné obdobie
týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy na Slovensku uvedené v kapitole 3 prílohy
XIV k aktu o pristúpení z roku 2003 sa predlžuje do 30. apríla 2014.“
Z vyššie uvedeného dôvodu bolo ustanovenie § 19 devízového zákona zrušené a nahradené
novým ustanovením § 19a devízového zákona. Podľa nového ustanovenia cudzozemec bez
ohľadu na občianstvo k SR mohol nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v
tuzemsku s dvoma výnimkami, ktoré stanovil zákon. Prvou výnimkou bola poľnohospodárska
a lesná pôda nachádzajúca sa za hranicou zastavaného územia obce. Z toho a contrario
vyplývalo, že ak sa pozemok s poľnohospodárskou pôdou (najmä záhrady, ale i orná pôda)
nachádzal v zastavanom území obce, cudzozemec mal právo nadobudnúť k nemu vlastnícke
právo za rovnakých podmienok ako občan SR s bydliskom na jej území. Toto obmedzenie sa
však nevzťahovalo na slovenských cudzozemcov ani na štátneho príslušníka členského štátu
Európskej únie, ak mal na základe registrácie právo na prechodný pobyt, a zároveň ide o
nadobudnutie vlastníckeho práva k pôde, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond, a na
ktorej hospodári najmenej tri roky po nadobudnutí platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej
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republiky k Európskej únii. Druhú výnimku predstavovali nehnuteľnosti, ktorých
nadobúdanie je obmedzené osobitnými predpismi (napr. banský zákon, vodný zákon, zákon o
ochrane prírody a krajiny, cestný zákon).
Táto zmena si vyžiadala aj novelu ustanovenia § 3 zákona o pôde, podľa ktorého pôdu
nemožno previesť do vlastníctva cudzozemcov, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Týmto
osobitným zákonom (lex specialis) sa stal devízový zákon. Inak povedané, kým dovtedy
platilo ust. § 19 devízového zákona ako lex generalis a ust. § 3 zákona o pôde ako lex
specialis, nové znenie devízového zákona spôsobilo zámenu všeobecnej a špeciálnej právnej
normy. Od tohto momentu ust. § 3 zákona o pôde je ustanovením lex generalis k ust. § 19a
devízového zákona.
Súčasné znenie ustanovenia § 19a devízového zákona zaviedla zákonná novela č. 554/2004
Z. z., ktorá vstúpila do účinnosti 1.1.2005. Predchádzajúca dikcia zákona totiž opomenula
zachovať právo cudzozemcov nadobúdať nehnuteľnosti pri dedení. Tento nedostatok
odstraňuje ostatná novela devízového zákona. Z uvedeného vyplýva, že cudzozemec bez
ohľadu na občianstvo môže nadobudnúť vlastnícke právo k poľnohospodárskej a lesnej pôde
dedením.
3 Nadobúdanie nehnuteľností cudzozemcami po uplynutí prechodného obdobia
Dňa 30.4.2014 uplynulo prechodné obdobie, ktoré si Slovenská republika vyžiadala v
obchodovaní s poľnohospodárskou a lesnou pôdou mimo zastavaného územia obce vo vzťahu
k občanom ostatných členských štátov EÚ. Na túto skutočnosť musí reagovať aj slovenský
zákonodarca adekvátnou zmenou ustanovenia § 19a devízového zákona. V súčasnosti je v
legislatívnom procese nový návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskej pôde
na Slovensku a jeho súčasťou je aj návrh zmeny ustanovenia § 19a devízového zákona a § 3
zákona o pôde.
Súčasný návrh zákona počíta so zrušením ustanovenia § 3 zákona o pôde, podľa ktorého
pôdu nemožno previesť do vlastníctva cudzozemcov, ak osobitný predpis nestanovuje inak.
Týmto osobitným predpisom je ust. § 19a devízového zákona a podľa jeho nového znenia
cudzozemec môže nadobúdať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na Slovensku okrem
nehnuteľností, ktorých nadobúdanie je obmedzené osobitnými predpismi. Ide napríklad o
zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy,
zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch ako aj nový návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva
poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tým sa ustanovenie
§ 3 zákona o pôde stáva obsolentným, nakoľko spôsob nadobúdania pôdy majú upravovať iné
právne predpisy.
Z pôvodného ust. § 19a devízového zákona zostane tak v platnosti iba druhá výnimka, t.j.
obmedzí sa nadobúdanie nehnuteľností, ktoré vyžadujú osobitnú právnu ochranu z pohľadu
prírodného alebo kultúrneho dedičstva (napr. chránené územia, kultúrne pamiatky), ktoré sú v
zmysle Ústavy buď vo vlastníctve štátu alebo určených právnických osôb.
Avšak nakoľko aj samotná pôda je prírodným bohatstvom krajiny, slovenský zákonodarca
v záujme jej ochrany navrhuje prijať osobitný predpis, ktorý by reguloval nadobúdanie
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poľnohospodárskej pôdy do vlastníctva fyzických a právnických osôb bez ohľadu na to, či ide
o tuzemca alebo cudzozemca.
K navrhovanej právnej úprave možno mať hneď na úvod dve výhrady. Po prvé, slovenský
zákonodarca úplne opomenul lesnú pôdu v pripravovaných novelách a návrhu zákona.
Pozornosť zameral iba na poľnohospodársku pôdu a to napriek tomu, že lesy a lesná pôda
zaberajú takmer polovinu územia SR. Navrhovateľ novej právnej úpravy však tento svoj
postoj nijako nevysvetľuje, preto sa možno domnievať, že túto skutočnosť iba opomenul. Po
druhé, Európska únia požaduje od SR voľný pohyb kapitálu (vrátane obchodovania s
nehnuteľnosťami) iba pre krajiny EÚ. Avšak slovenský zákonodarca prikročil k radikálnemu
kroku a zliberalizoval obchod s nehnuteľnosťami vrátane poľnohospodárskej a lesnej pôdy
pre všetkých cudzozemcov, t.j. aj pre občanom s tretích krajín mimo EÚ. Avšak na druhej
strane navrhuje ako protiváhu tohto kroku komplikované nadobúdanie poľnohospodárskej
pôdy vo všeobecnosti, teda aj pre slovenských tuzemcov.
Podľa návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskej pôde nestačí na kúpu
alebo darovanie poľnohospodárskej pôdy iba uzatvoriť danú zmluvu so subjektom, ktorého si
vlastník pôdy zvolí, ale je potrebné uskutočniť množstvo byrokratických postupov, ktoré celý
proces transakcie predĺžia a tak časovo, ale najmä finančne zaťažia.
Návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskej pôde sa vzťahuje iba na
prevod vlastníckeho práva k poľnohospodárskej pôde. Z uvedeného vyplýva, že:
1. sa vzťahuje na právne úkony kúpy a darovania pôdy. Výslovne to uvádza ust. § 3
návrhu zákona, teda zákonodarca nevzťahuje aplikáciu daného návrhu zákona na
zámenu pozemkov. Z toho a contrario sa návrh zákona nevzťahuje na prechod
vlastníckeho práva, či už dedením v prípade smrti vlastníka – fyzickej osoby alebo
prechodom práv a povinností na právneho nástupcu v prípade zániku právnickej osoby
s právnym nástupníctvom (t.j. zlúčením, splynutím, rozdelením, resp. v niektorých
prípadoch zmenou právnej formy).
2. sa vzťahuje len na poľnohospodársku pôdu; teda nie lesnú pôdu. Poľnohospodárskou
pôdou sa rozumie pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty a pozemok zastavaný stavbou na
poľnohospodárske účely do účinnosti zákona o pôde (t.j. do momentu, kedy užívacie
vzťahy boli preferované pred vlastníckymi vzťahmi počas obdobia socialistického
zriadenia). Zákonodarca však stanovuje taxatívne výnimky, vo vzťahu ktorým sa daný
zákon neuplatní; ide o:
a. záhrady bez ohľadu na ich umiestnenie,
b. pozemok v zastavanom území obce bez ohľadu na jeho druh (orná pôda,
vinica, chmeľnica, lúka a pod.),
c. pozemok mimo zastavaného územia obce, ak je:
i. určený na iné ako poľnohospodárske využitie,
ii. možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená osobitnými
predpismi (napr. zákonmi o ochrane prírody),
iii. jeho výmera menšia ako 2 000 m2 (ide o pozemky, ktoré už
v súčasnosti poľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane
poľnohospodárskej pôdy nemožno vytvoriť, napriek tomu mnohé ešte
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existujú ako pozostatky z minulosti); náklady na ich prevod podľa
navrhovanej právnej úpravy by prevýšili hodnotu pozemku, preto
zákonodarca vyňal ich prevod z návrhu zákona;
iv. priľahlý k stavbe, s ktorou tvorí tento pozemok jeden funkčný celok
s cieľom zabrániť tomu, aby sa majiteľom stavby stala jedna osoba
a majiteľom priľahlého pozemku druhá osoba, čím by sa návrh zákona
minul svojím účinkom.
3. subjektom právnych vzťahov vo veci prevodu poľnohospodárskej pôdy môže byť
akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na jej občianstvo, bydlisko alebo
sídlo. Výnimku predstavuje ust. § 7, podľa ktorého pôdu nemožno previesť do
vlastníctva nadobúdať štátu, občana štátu, fyzickej osoby s pobytom alebo právnickej
osoby so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje nadobúdať vlastnícke
práva k pozemkom na jeho území občanom SR, ako i fyzickým a právnickým osobám
s pobytom alebo sídlom na území SR; to neplatí pre štáty EÚ, EHP a Švajčiarsko
a osoby s pobytom alebo sídlom na území týchto štátov. Postup, ktorý obsahuje návrh
zákona, nie je potrebné dodržať, ak ide o prevod pôdy:
a. do vlastníctva osoby, ktorá podniká v poľnohospodárstve aspoň tri roky pred
dňom uzavretia kúpnej alebo darovacej zmluvy k poľnohospodárskej pôde
v obci, kde sa táto pôda nachádza; táto podmienka neplatí, ak ide o mladého
poľnohospodára, avšak v takom prípade musí kúpna alebo darovacia zmluva
obsahovať záväzok, že počas troch rokov od nadobudnutia tejto pôdy, túto
pôdu neprenajme, nepredá ani nedaruje. Zákon však už nerieši nedodržanie
tohto záväzku zo strany mladého poľnohospodára. Ak by sa mladý
poľnohospodár rozhodol túto pôdu predať alebo darovať pre uplynutím troch
rokov, zrejme by okresný úrad zamietol návrh na vklad do katastra
nehnuteľností; avšak v prípade uzatvorenia nájomnej zmluvy, ktorá nepodlieha
zápisu do katastra, zrejme žiadna sankcia mladému poľnohospodárovi nehrozí.
b. spoluvlastníkovi
poľnohospodárskeho
pozemku;
spoluvlastník
má
k poľnohospodárskej pôde predkupné právo v zmysle ust. § 140 Občianskeho
zákonníka, preto sa navrhovaný postup prevodu poľnohospodárskeho pozemku
naňho nemôže vzťahovať. Zákonodarca tak jednoznačne vyriešil vzťah ust. §
140 ObčZ a ust. § 4 navrhovaného zákona. Zároveň sa tak prispeje k možnému
znižovaniu množstva nesmierne malých spoluvlastníckych podielov
k poľnohospodárskej
pôde.
Napokon
nevyňatie
spoluvlastníkov
z navrhovaného postupu prevodu pôdy by predstavoval neprimerane tvrdý
zásah do ich vlastníckeho práva.
c. blízkej osobe, ktorou je podľa ust. § 116 ObčZ príbuzný v priamom rade,
súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa
pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z
nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.
Postup prevodu vlastníckeho práva k poľnohospodárskej pôde upravuje ust. § 4 až 6
návrhu zákona. Vlastník poľnohospodárskej pôdy, ktorú chce predať alebo darovať a nejde o
niektorú výnimku uvedenú vyššie je najprv povinný svoju ponuku zverejniť v registri ponúk
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na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a to najmenej na
dobu 15 dní. Zároveň je povinný zverejniť na rovnakú dobu túto ponuku aj na úradnej tabuli
obce, kde sa pozemok nachádza ako aj na úradných tabuliach susedných obcí. To platí, ak
pozemok nemá väčšiu výmeru ako 1 ha. Ak má pozemok výmeru väčšiu ako 1 ha, ponuka
pôdy musí byť zverejnená okrem webového sídla ministerstva aj v tlačenom periodiku s
okresnou pôsobnosťou, resp. ak ho niet, v periodiku s celoštátnou pôsobnosťou.
Prednostné právo na nadobudnutie ponúkanej pôdy má podľa navrhovaného zákona
poľnohospodár, ktorý podniká v poľnohospodárstve najmenej už tri roky, resp. mladý
poľnohospodár bez ohľadu na počet rokov podnikania na pôde zo susednej obce k obci, kde
sa prevádzaný pozemok nachádza. Ak si neuplatní žiadny z nich právo na nadobudnutie
ponúkanej pôdy, môže o pôdu prejaviť záujem takýto poľnohospodár bez ohľadu na miesto
podnikania. Okrem poľnohospodárov má právo prejaviť záujem o pôdu v rovnakom poradí
ako príslušný poľnohospodár aj jeho zamestnanec, ktorý pracuje u poľnohospodára najmenej
tri roky alebo osoba, ktorá vykonáva u poľnohospodára určitú funkciu na základe mandátnej
zmluvy (napr. konateľ, člen predstavenstva a pod.). Ak o pôdu neprejaví záujem
poľnohospodár bez ohľadu na miesto podnikania alebo jeho zamestnanec, môže vlastník
previesť pôdu aj na inú osobu.
Záujemca o nadobudnutie vlastníctva k pôde je povinný uviesť svoj záujem v registri na
webovom sídle ministerstva a zároveň odoslať ponuku na prevod vlastníkovi pôdy a to
najneskôr do 5 dní od ukončenia zverejnenia ponuky v registri na webovom sídle
ministerstva. V opačnom prípade platí nevyvrátiteľná domnienka, že o prevod pozemku nemá
záujem.
Splnenie uvedených podmienok pri prevode vlastníckeho práva k pozemku overuje
okresný úrad, v obvode ktorého sa pozemok nachádza. Žiadosť o overenie predkladá
nadobúdateľ pôdy ešte pred uzavretím zmluvy. Okresný úrad vydá osvedčenie o splnení
podmienok do 30 dní od doručenia žiadosti. Predmetné osvedčenie je potom prílohou k
zmluve o prevode vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku.
Pokiaľ navrhovaná právna úprava bude schválená parlamentom, podľa nášho názoru, sa
hlboko dotkne dispozičného práva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy , stane sa brzdou v
rozvoji trhu s poľnohospodárskou pôdou, zúži okruh možných nadobúdateľov
poľnohospodárskej pôdy a to nie len zo strany cudzincov, ale aj občanov SR, jej dôsledkom
budú okrem zvýšenia transakčných nákladov pri nadobúdaní poľnohospodárskych pozemkov
aj komplikácie pri administratívnom procese nadobúdania pozemkov a v neposlednom rade
bude mať za dôsledok aj zvýšenie právnych sporov na súde.

Záver
Vývoj pozemkových vzťahov na Slovensku je poznačený pozemkovou politikou príslušnej
doby a jeho výsledkom je súčasný stav pozemkového vlastníctva, najmä enormná
rozdrobenosť pozemkového vlastníctva do nespočetných veľmi malých spoluvlastníckych
podielov. Pozemková politika SR sa snaží tento stav zlepšiť obmedzeniami vo vzťahu k
deleniu pozemkov, pozemkovými úpravami, devízovými opatreniami vo vzťahu k
cudzozemcom ako aj súčasným návrhom zákona o nadobúdaní vlastníctva k
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poľnohospodárskym pozemkom. Aplikačná prax ukáže, či sa navrhovaná právna úprava, ak
bude prijatá, a ktorá výrazne zasahuje do dispozičného práva vlastníka pozemku stretne s
cieľom, ktorý zákonodarca uvádza na zdôvodnenie prijatia tohto zákona a ktorým má byť
ochrana poľnohospodárskej pôdy.

Abstrakt
Poľnohospodárska pôda je prírodným dedičstvom každej krajiny, ktorá má povinnosť túto
pôdu chrániť. Ústava SR umožňuje prijať zákony, ktoré obmedzujú vlastnícke práva
jednotlivcov, ak predmetom právneho vzťahu je poľnohospodárska alebo lesná pôda. Doteraz
tieto obmedzenia sa vzťahovali predovšetkým na cudzozemcov, ktorí mali záujem o kúpu
poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy na Slovensku. Článok analyzuje vývoj právnej úpravy
devízového zákona vo vzťahu k nadobudnutiu vlastníckych práv k pôde cudzozemcov.
Zároveň poukazuje na návrh novej právnej úpravy nadobúdania poľnohospodárskej pôde,
ktorá je v súčasnosti v legislatívnom procese a ktoré sa dotkne v prípade jej prijatia nielen
cudzozemcov, ale i rezidentov Slovenskej republiky.
Kľúčové slová
poľnohospodárska pôda, cudzinci, devízový zákon, nadobúdanie vlastníckeho práva k pôde
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Inštitucionálna podpora v oblasti rozvoja chovateľstva
Institutional support in the field of animal breeding development
MALATINEC, Tomáš
Abstract
Public institutions have an important meaning in animal breeding development policy. In the
Slovak Republic, production of public values in the field of agro-biodiversity and agrarian
cultural heritage maintenance in rural areas is besides to the state institutions left to public
interest organisations or breeding organizations as well. Within the European perspectives, it
is the ELBARN - European Livestock Breeds Ark and Rescue Net which focuses on this
manners. Currently, there is a need to strengthen competences of the relevant institution´s net,
mainly in the field of marketing and sales support of products, which are created by farmers.
Keywords
animal breeding, rural development, institutional support, legislation

Úvod
Chov hospodárskych a okrasných druhov zvierat možno zaradiť k tradičným aktivitám
realizovaným vo vidieckom prostredí s dlhodobou tradíciou. Udržanie pestrej palety
hospodárskych a okrasných plemien zvierat prispieva k zachovanie agro-biodiverzity vo
vidieckom prostredí, pričom uvedený cieľ sa stáva súčasťou nemalého počtu strategických
dokumentov Európskej Únie. Pôvodné plemená hospodárskych a okrasných zvierat chované
a šľachtené v rozmanitých vidieckych regiónoch Európskej Únie predstavujú agrárne kultúrne
dedičstvo, ktorého potenciál možno okrem iného využiť i v rámci lokálnych ekonomických
aktivít a tiež v spojitosti s vidieckym turizmom, či agroturistikou. Dosahovanie ekonomických
benefitov chovateľmi, efektívne využívanie prírodného potenciálu vidieckych oblastí na účely
chovateľstva, ako i rozvoj chovateľstva a podpora chovu pôvodných druhov hospodárskych
a okrasných plemien zvierat a nemenej i zabezpečenie produkcie verejnej hodnoty na tomto
úseku prostredníctvom efektívneho inštitucionálneho systému si vyžaduje primeranú
pozornosť a podporu. Inštitucionálne zabezpečenie na tomto úseku prestavujú kompetentné
štátne inštitúcie, inštitúcie záujmovej samosprávy, ale i príslušné záujmové združenia
a chovateľské organizácie. Nemalé úsilie v uvedenej oblasti vynakladá i Európska Únia.
Súčasnú výzvu predstavuje také nastavenie legislatívy a inštitucionálneho systému na
národnej i európskej úrovni, ktoré efektívne povedie k naplneniu cieľa, ktorým je zachovanie
agro-biodiverzity na úseku chovateľstva hospodárskych a okrasných plemien zvierat.
Legislatívu v tejto oblasti však nemožno obmedziť len na kompetenčné korpusy jednotlivých
zodpovedných inštitúcií, ale je potrebné kreovať a zapracovať i efektívny kontrolný a sankčný
mechanizmus, účinnú ochranu práva v oblasti plemenitby hospodárskych a okrasných zvierat
a legislatívne zakotvenie R&D v oblasti podpory a rozvoja chovateľstva. Cieľom
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predkladaného príspevku je poukázať na aktuálnu inštitucionálnu sieť v oblasti podpory
chovateľstva hospodárskych a okrasných zvierat a identifikovať potenciálne posilnenie
inštitucionálneho zabezpečenia.

Materiál a metódy
Predkladaný príspevok sa opiera o aktuálne informácie vzťahujúce sa k inštitucionálnemu
zabezpečeniu podpory chovateľstva hospodárskych a okrasných druhov zvierat v Slovenskej
republike s ohľadom na európske perspektívy v uvedenej oblasti. Cieľom je priblížiť aktuálne
inštitucionálne kapacity v oblasti chovateľstva, ktoré považujeme za jednu z parciálnych
možností využitia prírodného potenciálu vidieckych oblastí a budovania ich sociálneho
kapitálu. Na základe zostavenia ,,inštitucionálnej mozaiky“ možno prijať stanovisko
k účinnosti aktuálnej politiky v oblasti podpory chovateľstva a možné zmeny ,,pro future“.
Prostredníctvom analýzy aktuálne platnej a účinnej legislatívy a tiež sudcovského výkladu
v príslušnej problematike sa snažíme poukázať i na legislatívne aspekty podpory
chovateľstva.

Výsledky a diskusia
Ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky je v oblasti chovateľstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR bolo zriadené zákonom SNR č. 347/1990 Z.z. v znení neskorších
predpisov a zákonom SNR č. 453/1992 Z.z.. Rámcová náplň ministerstva ako ústredného
orgánu štátnej správy vyplýva z § 9 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. V súvislosti
s chovateľstvom a v súlade s dikciou § 9 zákona č. 575/2001 Z.z. možno prezentovať
kompetenčné zastrešenie MPRV SR v oblasti poľnohospodárstva, veterinárnej kontroly,
veterinárnej inšpekcie a veterinárneho dozoru, plemenárskeho dozoru, či rybárstva v oblasti
akvakultúry. V rámci organizačnej štruktúry možno v súvislosti s predmetným úsekom
chovateľstva vyzdvihnúť predovšetkým Sekciu poľnohospodárstva (Odbor živočíšnej výroby)
a Sekciu rozvoja vidieka a priamych platieb. Špecializovanú štátnu správu s kompetenciami
na úseku chovateľstva predstavuje Štátna veterinárna a potravinová správa SR (40 územných
obvodov Regionálnych veterinárnych a potravinových správ, 3 hraničné kontrolné stanice, 4
veterinárne a potravinové ústavy a 2 ďalšie riadené organizácie) a Plemenárska inšpekcia SR
(3 pracoviská). V rámci výpočtu záujmových združení v oblasti chovateľstva možno ešte
predtým uviesť na margo inštitucionálnej podpory rozvoja chovateľstva na Slovensku i štátne
podniky Národný žrebčín Topoľčianky - štátny podnik, Plemenárske služby SR - štátny
podnik a Závodisko – štátny podnik. Vnútornú organizáciu MPRV SR na úseku chovateľstva
spadajúceho do Sekcie poľnohospodárstva možno s ohľadom na ďalšie kreovanie záujmových
združení rozdeliť na špecializované úseky (MPRV SR, 2014):
 hydina a vajcia, bežce
 hovädzí dobytok
 ošípané
 mlieko
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V rámci uvedených špecializovaných úsekov sa následne kreujú záujmové združenia
v súlade s § 20f Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov),
či na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov alebo
vznikajú v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov. V súlade so zákonom č. 194/1988 Z.z. o šľachtení a plemenitbe
hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov sú potom tieto chovateľské organizácie po splnení
podmienok (§6 ods. 1 cit. zákona) schvaľované a uznávané MPRV SR za uznané chovateľské
organizácie. Takýmito sú:
 Únia hydinárov Slovenska
 Zväz chovateľov ošípaných na
Slovensku
 Slovenská holnsteinská asociácia
 Zväz chovateľov pinzgauského
dobytka na Slovensku
 Zväz
chovateľov
slovenského
strakatého dobytka
 Zväz chovateľov mäsového dobytka
na Slovensku
 Slovenský
zväz
prvovýrobcov
mlieka
 Slovenský mliekarenský zväz
 Zväz chovateľov oviec a kôz na
Slovensku
 Združenie chovateľov rýb na
Slovensku
 Slovenský zväz včelárov
 Zväz chovateľov koní na Slovensku
V prípade získania statusu uznanej chovateľskej organizácie sa táto stáva v tomto
smere záujmovou samosprávou s produkciou verejnej hodnoty na príslušnom úseku
v súlade so zákonom č. 194/1988 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov. Základné dokumenty explicitne ustanovujú kompetencie a jednotlivé
úseky činnosti uznaných chovateľských organizácií, ktoré sa tákajú verejného záujmu
a zabezpečovania verejnej hodnoty v súlade s príslušnou politikou MPRV SR.
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Uznaným chovateľským organizáciám vzniká na základe dikcie § 6 ods. 1 zákona č.
194/1991 Zb. právo na vykonávanie úloh starostlivosti a rozvoja šľachtenia a plemenitby
taxatívne uvedené v §3 ods. 1 písm. d), h), i) a j):
 stanovenie šľachtiteľského programu, ktorý obsahuje program šľachtenia a plemenitby
určitého druhu alebo plemena čistokrvných hospodárskych zvierat s vytýčeným chovným
cieľom, metódami a postupmi jeho realizácie
 vedenie plemenných kníh
 vedenie plemenných registrov
 vedenie plemenárskej evidencie
Na základe zverených úloh na uvedených úsekoch, možno na konanie uznaných
chovateľských organizácií ako záujmovej samosprávy (subsystému verejnej správy) aplikovať
procesné normy správneho práva (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov – Správny poriadok). V súlade napríklad s rozhodnutím Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky – rozsudok č. 2Sdo/4/2012, možno takýto výkon zverených
verejných úloh považovať za záujmovú samosprávu s cieľom zabezpečenia verejného záujmu.
Z uvedeného následne vyplývajú ďalšie legislatívne aspekty dotýkajúce sa správneho
rozhodovania v rámci činnosti uznaných chovateľských organizácii. Je potrebné dodať, že
takéto organizácie, či záujmové združenia (uznané chovateľské organizácie) vznikajú za
účasti zákona č. 194/1988 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
prostredníctvom ktorého sa im zveruje možnosť konania v oblasti verejnej správy. Táto
činnosť má za cieľ slúžiť v prospech spoločnosti, nie výlučne jednotlivca.
V rámci analýzy inštitucionálnych kapacít na úseku podpory rozvoja chovateľstva
nemožno opomenúť Slovenskú poľnohospodársku univerzitu. Ako vzdelávacia a výskumná
inštitúcia sa podieľa i na parciálnych úsekoch rozvoja chovateľstva. Ako príklad možno
uviesť je pozíciu v Uznávacej komisii pre hydinu, ktorá bola kreovaná na základe zákona č.
194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Uznávacia komisia
pre hydinu je orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Okrem skôr uvedených inštitucionálnych kapacít v oblasti podpory a rozvoja
chovateľstva v Slovenskej republike funguje i záujmové združenie občanov Slovenský zväz
chovateľov (ďalej SZCH), ktoré vzniklo v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov. Toto združenie na základe dobrovoľného členstva
združuje chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien
a druhov zvierat, ďalej ich rozvíjať šľachtením, ochraňovať ohrozené druhy zvierat a vytvárať
nové plemená a nižšie zootechnické jednotky. (Stanovy SZCH, 2014) Stanovy deklarujú
taktiež prispievanie k spoločenskému úsiliu o tvorbu a ochranu životného prostredia
prostredníctvom odborného riadenia tejto organizácie a chovateľskej činnosti. SZCH je
právnickou osobou s právnou subjektivitou (§3 Stanovy SZCH) a právna subjektivita môže
byť priznaná i nižším jednotkám, ktorými sú chovateľské kluby a oblastné organizácie.
V porovnaní s predchádzajúcimi chovateľskými organizáciami sa SZCH vo väčšej miere
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zameriava na rozvoj ,,drobnochovateľstva“ vrátane okrasných plemien hydiny, holubov
a vtáctva.
Okrem národnej inštitucionálnej siete možno v rámci predkladanej analýzy podotknúť
i snahy Európskej Únie v tejto oblasti. Európska Únia sa snaží vytvoriť a implementovať
účinnú politiku zameranú na udržanie a rozvoj chovateľstva pôvodných plemien zvierat
v európskych regiónoch. Zameriava sa pritom na podporu manažmentu chovateľstva
a podporu v rámci marketingových aktivít vo vzťahu k produktom, ktoré dosahujú chovatelia,
ale tiež sa snaží zabezpečiť podporu nevyhnutných služieb pre týchto chovateľov. Cieľom sa
stalo vytvorenie Európskej archy hospodárskych živočíšnych druhov a záchrannej siete
(ELBARN – European Livestock Breeds Ark and Rescue Net). Účelom je udržať a zachovať
biodiverzitu v rámci plemien pôvodných hospodárskych plemien zvierat a tak prispieť k
zachovanie agrárneho kultúrneho dedičstva v európskych regiónoch. Slovenská republika má
v rámci ELBARN siete evidovaných šesť plemien:
 ovce
- CIGAJA
 kozy
– HNEDÁ KRÁTKOSRSTÁ KOZA
 hydina
– ORAVKA
 hovädzí dobytok
– SLOVENSKÝ STRAKATÝ
- SLOVENSKÝ PINZGAUSKÝ
 ošípané
– SLOVENSKÉ ČIERNOSTRAKATÉ
Budovanie tejto podpornej a záchrannej siete bolo projektovou iniciatívou za účasti
Nariadenia Rady ES/870/2004, ktorým sa zavádza program spoločenstva na uchovávanie,
opis, zber a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve. Podľa úvodných
ustanovení uvedeného nariadenia má Európska Únia za to, že biologická a genetická
rozmanitosť v poľnohospodárstve je dôležitá pre udržateľný rozvoj poľnohospodárskej
výroby a vidieckych oblastí. Kroky v uvedenej oblasti prispievajú i k napĺňaniu predsavzatí
a cieľov v rámci Konvencie o biologickej rozmanitosti a Stratégie spoločenstva pre
biodiverzitu. (Nariadenie Rady ES/870/2004) Efektívna inštitucionálna podpora v tejto oblasti
práve z uvedených dôvodov prispieva k naplneniu očakávaných cieľov. Ak je ambíciou
európskych či národných rozvojových politík iniciovať rozvoj a vyžívanie potenciálu
vidieckych oblastí, chovateľstvo a jeho podpora by mali zastávať stabilné miesto
v programovaní takýchto politík.
V Slovenskej republike bolo k 30.04.2014 registrovaných 33810 aktívnych fariem,
z toho 32920 tvorili farmy s chovom hospodárskych zvierat. V porovnaní so stavom
k 31.03.2014 bol zaznamenaný 0,35% nárast. Z porovnania posledných štatisticky
spracovaných mesiacov (máj a apríl 2014) vyplýva i mierny nárast počtov hospodárskych
zvierat. Najmarkantnejší reprezentovali bežce (2,40%) a hydina (2,02%). Aj z uvedeného
možno odvodiť potrebu vhodne nastavených inštitucionálnych kapacít na podporu rozvoja
chovateľstva, ktoré by vykonávali a zastrešovali i kompetencie s verejných záujmom
v zmysle udržania biodiverzity a agrárneho kultúrneho dedičstva. Tieto sú v Slovenskej
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republike v súčasnosti na začiatku ambicióznej výzvy efektívne a predovšetkým účinne
podporovať chovateľov a dosahovanie verejnej hodnoty na uvedenom úseku.

Zhrnutie
Inštitucionálna podpora zohráva významné miesto v politike podpory chovateľstva
a udržania agrárneho dedičstva vo vidieckych oblastiach. Vzhľadom na evidované plemená
zvierat v sieti ELBARN, ktoré patria k slovenským pôvodným plemenám, je zrejmé, že
Slovensko disponuje potenciálom aj v tejto oblasti. Kreovanie efektívnej inštitucionálnej siete
prispieva k rozvoju chovateľstva. Pozitívnym míľnikom v Slovenskej republike je kooperácia
medzi štátnymi orgánmi a záujmovou samosprávou v rámci chovateľských organizácií.
Pozornosť štátnych inštitúcií by však nemala byť sústredená len na udržanie diverzity
chovaných plemien, ale i na marketingovú a odbytovú podporu chovateľov. Uznané
chovateľské organizácie s tvorbou verejnej hodnoty na úseku chovateľstva vznikajú za účasti
zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
ktorý im zveruje pôsobnosť v oblasti vykonávania úloh starostlivosti a rozvoja šľachtenia
a plemenitby. V rámci inštitucionálnej siete zohráva významnú úlohu i Slovenská
poľnohospodárska univerzita, ako vzdelávacia a výskumná inštitúcia s účasťou na
implementácii politiky podpory rozvoja chovateľstva. Snahy o zachovanie agrárneho
dedičstva a agro-biodiverzity zastrešuje na európskej úrovni sieť ELBARN. K návrhom ,,pro
future“ možno zaradiť posilnenie kompetenčného korpusu príslušných verejných inštitúcií
v oblasti politiky marketingu a odbytovej politiky chovateľov, ako aj implementáciu
kontrolných mechanizmov zabezpečujúcich dozor nad chovom pôvodných druhov s cieľom
zistiť aktuálne problémy a potreby chovateľov a tak partikulárne prispieť k rozvoju
vidieckych oblastí.

Abstrakt
Verejné inštitúcie predstavujú významnú súčasť politiky podpory rozvoja chovateľstva.
V Slovenskej republike sa tvorba verejnej hodnoty na úseku chovateľstva v
oblasti zachovania agro-biodiverzity a agrárneho kultúrneho dedičstva vo vidieckych
oblastiach okrem štátnych inštitúcii zveruje i záujmovej samospráve a chovateľským
organizáciám. V rámci európskych perspektív sa uvedenou problematikou zaoberá sieť
ELBARN – European Livestock Breeds Ark and Rescue Net. V súčasnosti je potrebné
posilniť kompetencie príslušnej inštitucionálnej siete predovšetkým v oblasti marketingu
a podpory odbytu produktov, ktoré vytvárajú chovatelia.
Kľúčové slová
chovateľstvo, rozvoj vidieka, inštitucionálna podpora, legislatíva
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Štátna správa veterinárnej a potravinovej oblasti z pohľadu reforiem v SR
Veterinary and food sector from the perspective of reforms in Slovakia
MARIŠOVÁ, Eleonóra - MALATINEC, Tomáš - GREŠOVÁ, Lucia
Abstract
Public administration of the Slovak Republic during the reform process has undergone several
changes, and since the establishment of an independent state in 1993, or later after joining the
European Union in 2004. Its structure is changing and evolving depending on the political and
administrative aspects. The European Commission recommends the Slovak Republic to
continue with the reform of public administration. Government had decided to introduce a
new structure of government - Program of ESO (effective, reliable, open government),
declared under the Government's Policy Statement (Government Resolution no. 164/2012),
which should bring its greater efficiency at lower costs and also improve access to
governmental bodies. Conclusions of research conducted by the Department of Law within
the research project VEGA 1/0514/11 shows that the current reform of government based on
the positive experience of change in the structure of trade license offices established by law
No.257/2007 Coll. since 1 October 2007. The reform declares intention to citizen could at
one point (contact point at the district office) to equip their entire agenda. ESO program is
being applied to organizational change consisting in the inclusion of specialized local
government under the general local government. Public administration in the veterinary and
food and health sector, concerning the health requirements for animal health and animal
products, food business operation in order to promote and protect human health and consumer
protection on the market, still remains at specialized regional offices, with its own structure
and competencies. They are integrated into the regional offices (regional state veterinary and
food administration, regional health authorities). Reform can thus be evaluated largely only as
a formal, without satisfying the declared objective - the citizen is expected to manage all their
applications in one contact point at the district office.
Key words
public administration, local state administration, veterinary, food and health administration,
reform

Úvod
Reformný proces vo verejnej správe Slovenska smeruje ku skvalitneniu služieb občanom,
nižšej administratívnej a finančnej náročnosti a k demokratizácií verejnej správy. Súčasné
potreby verejnej správy sú naďalej zamerané hlavne na jej efektívnosť, výkonnosť,
racionálnosť a hospodárnosť. V spojitosti so stratégiou Europe 2020, Európska Komisia
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odporúča Slovenskej republike pokračovať v zahájenej reforme verejnej správy a dosiahnuť
celkové efekty v zmysle zlepšenia jej kvality a efektívnosti. Z dokumentu EK, ktorý sa
zameriava na komparatívne hodnotenie modernizácie verejnej správy na Slovensku vyplývajú
nasledovné kľúčové požiadavky, ktorých splnenie vedie k vyššej kvalite v oblasti verejnej
správy a jej inštitúcií: absencia korupcie, pracovné nasadenie smerujúce k súťaživosti,
transparentná politika verejného obstarávania, efektívne právne prostredie, nezávislosť
a efektívnosť súdnictva, účelné posilnenie inštitucionálnych a administratívnych kapacít,
redukcia administratívnej záťaže a zlepšenie kvality legislatívy štruktúrne podporujúcej
ekonomický rast a zamestnanosť. Na základe uvedeného
v nasledujúcich častiach
diskutujeme na tému prebiehajúcej reformy v spojitosti so zámerom vlády vybudovať
efektívny systém komunikácie fyzických a právnických osôb s verejnou správou budovaný na
princípoch organizácie práce systémom oddelenia „front office“ a „back office“ služieb.
Reforma sa realizuje zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinným od 1.1.2013 a zákonom č.
180/2013 z.z. o organizácii miestnej štátnej správy SR s účinnosťou od 1.10.2013, čím
zanikla dezintegrovaná špecializovaná miestna štátna správa reprezentovaná zložitou
a neprehľadnou štruktúrou rôznych úradov v území. Orgány štátnej správy v potravinovej
a veterinárnej oblasti však do tejto fázy reformy neboli zatiaľ zahrnuté a naďalej vykonávajú
svoje kompetencie ako sústava špecializovaných orgánov štátu .

Materiál a metódy
Cieľom príspevku je skúmanie uskutočnených reforiem, ktorými prešla verejná správa
v Slovenskej republike po roku 2004 a v súčasnosti, s účinnosťou od roku 2013 dochádza
k ďalšej etape reformy zameranej na skvalitnenie štátnej správy. Pri analyzovaní cieľov
a postupu súčasnej reformy od r.2013 sa opierame o názory Klimovský,(2012),Hrtánek
(2013) Marišová (2013), Košičiarová (2004) a výsledky výskumného projektu VEGA
1/0514/11, zameraného na živnostenské úrady, ktorých štruktúra prešla zmenou
v predchádzajúcom reformnom procese. Analyzujeme postup súčasnej reformy a zaoberáme
sa možnou integráciou špecializovaných orgánov štátnej správy v oblasti potravinárstva
a veterinárstva do novokreovaných okresných úradov. Prihliadame však na skutočnosť, že
takáto štruktúra nemá tradíciu v SR ani v období pred rokom 1989, keď tieto úrady mali
charakter špecializovaných štátnych inštitúcií a neboli súčasťou ani vtedajších okresných
národných výborov. Súčasne analyzujeme problém postavenia okresných úradov (v sídlach
krajov), ktoré sa dostanú do pozície odvolacieho orgánu proti rozhodnutiam tých istých
okresných úradov v prvoinštančnom konaní. Podľa nášho názoru by tento princíp nemal byť
uplatňovaný v sektore potravinárstva a veterinárstva po integrovaní týchto špecializovaných
orgánov štátnej správy do okresných úradov a odvolacími orgánmi by mali byť po zrušení
Úradu verejného zdravotníctva a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy príslušné
ministerstvá. Týmto by bol plne rešpektovaný princíp dvojinštančnosti konania v zmysle § 59
Správneho poriadku.
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Výsledky a diskusia
Novozriadené okresné úrady vykonávajú s účinnosťou od 1.10.2013 svoje kompetencie
prostredníctvom svojich špecializovaných odborov, a to na úrovni tzv.miestnej štátnej správy.
Účelom tejto štrukturálnej zmeny bolo zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie
štátnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na jednom
úrade v mieste bydliska, resp. sídla klienta a vytvorenie centier verejnej správy s vysokou
mierou digitalizácie a implementácie schválených projektov. Programové vyhlásenie vlády
Slovenskej republiky vo svojej časti „Úlohy verejnej správy“ ráta aj so zmenami v ústrednej
štátnej správe, napríklad so zlučovaním ministerstiev. V programovom vyhlásení vlády však
absentuje zmienka o určení princípu, ktorý by stanovil kritériá pre organizačné zmeny
v ústrednej štátnej správe. Program ESO je teda len čiastkovým naplnením programového
vyhlásenia vlády, zvlášť pre miestnu štátnu správu (Hrtánek,2013).
Jednotlivé opatrenia reformy ESO sú postupne implementované až do roku 2020 nasledovne:
I.Integrácia špecializovanej miestnej štátnej správy
II.Sprevádzkovanie klientskych centier pre občanov
III. Optimalizácia výkonu štátnej správy, optimalizácia procesov a štruktúr ústredných
orgánov štátnej správy, optimalizácia procesov a výkonu samosprávy , čo by sa malo
zrealizovať do konca r.2020.
Novoprijatá legislatíva v rámci reformy ESO však neustanovuje koncept centier verejnej
správy s integrovaným digitalizovaným systémom prepojenia jednotlivých štátnych úradov na
miestnej úrovni. Podľa Hrtánka (2013) , koncept vytvorenia „Centra verejnej správy“ súvisí
s potrebou vytvorenia jednotného systému obslužných miest s vysokou mierou digitalizácie,
pričom v týchto centrách si občania vybavia všetku svoju agendu. V kontexte uvedeného sa
zámer vlády zužuje len na zrušenie II. stupňa špecializovanej miestnej štátnej správy, ktorá sa
bude deliť do ústrednej štátnej správy a do centier verejnej správy, ktoré sa zhodujú
s bývalými obvodnými úradmi všeobecnej miestnej štátnej správy. Naznačená reforma ESO
preto znamená len čiastkovú organizačnú zmenu vo fungovaní miestnej štátnej správy,
navyše, je príklonom k centralizácii, na rozdiel od doterajšej reformy decentralizácie verejnej
správy. Súhlasíme s názorom autora, že ide o organizačnú zmenu len v rámci miestnej štátnej
správy, ktorá sa vďaka programu ESO zníži o II. úroveň špecializovanej miestnej štátnej
správy, tým však dôjde len k čiastočnému naplneniu cieľov, ktoré si vo verejnej správe
stanovila vláda Slovenskej republiky v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky.
Navyše, úrady verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa stále nie sú
začlenené do integrovaných okresných úradov a teda v rámci II. Etapy reformy ESO nemožno
počítať s poskytovaním služieb v klientskych centrách aj pre tento výkon štátnej správy tak,
ako je to deklarované v programe ESO. Je otázne, či transformácia týchto úradov bude
realizovaná súčasne s budovaním klientskych centier (legislatíva k začleneniu úradov
v oblasti potravinárstva a veterinárstva zatiaľ nie je pripravená),alebo až v III. etape v rámci optimalizácie procesov a štruktúr ústredných orgánov štátnej správy.
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Skôr, ako sa budeme venovať analýze kompetencií týchto špecializovaných úradov
v potravinovej a veterinárnej oblasti, uvádzame legislatívne kroky vlády, ktorými sa
realizovalo zriadenie klientskych centier a výskumom v rámci projektu VEGA
1/0514/11,pričom sme dospeli k pozitívnemu hodnoteniu tohto zámeru vlády.
V rámci živnostenských úradov od 1. októbra 2007 na Slovensku fungujú Jednotné kontaktné
miesta (JKM). Tie vznikli vo všetkých členských štátoch, na základe odporučenia Smernice
2006/123/EC o službách na vnútornom trhu za účelom uľahčenia vstupu slovenských
a zahraničných záujemcov o podnikanie v oblasti služieb na slovenský trh. Spolu tvoria sieť
„EUGO Network“. Cieľom JKM je poskytnúť pomoc širokej skupine podnikateľov pri
vybavovaní oprávnení na podnikanie a počas výkonu ich podnikateľskej činnosti. Poskytujú
služby pre podnikateľov podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia, podnikateľov
podnikajúcich na základe osobitných predpisov a pre zahraničné osoby. Úlohy JKM plnia
všetky odbory živnostenského podnikania. Usporiadanie orgánov živnostenskej správy má
v súčasnosti štruktúru, ktorá sa zaviedla na ostatných úsekoch štátnej správy zákonom č.
345/2013 Z.z. a od 1.10.2013 sú integrované do novovzniknutých okresných úradov ako
špecializované odbory. Z realizovaného výskumu zisťujeme, že živnostenské úrady po
vytvorení JKM novelou živnostenského zákona v r. 2007 a od 1. júna 2010, kedy prišlo
k rozšíreniu služieb poskytovaných JKM, pracujú efektívnejšie. Úrady sú prepojené s inými
subjektmi ako sú daňové úrady, zdravotné poisťovne či obchodný register. Chýba však
prepojenie na Sociálnu poisťovňu. Pred zriadením JKM sa podnikatelia museli prihlásiť na
príslušnom daňovom úrade, zdravotnej poisťovni, obchodnom registri, v súčasnosti však
všetky doklady stačí odovzdať na JKM, ktorý je prepojený na spomínané inštitúcie. Aj výpis
z registra trestov, si už vyžiada priamo JKM od príslušných úradov daného členského štátu
EU. Posun nastal aj v oblasti dĺžky správneho konania, tu sa výrazne znížila administratívna
náročnosť a dĺžka správneho konania. V snahe priblížiť JKM ľudom, od 1. januára 2012
funguje jedno elektronické JKM Ministerstva vnútra, ktoré poskytuje podrobné informácie o
podmienkach vstupu do podnikania pre služby zahrnuté v smernici o službách. Taktiež
umožňuje elektronicky požiadať o vznik oprávnenia na podnikanie prostredníctvom
Ústredného portálu verejnej správy SR.
Slovenská republika podriaďuje svoje kroky pri
riadení štátnej správy na úseku živnostenského podnikania ambicióznemu cieľu zlepšenia
podnikateľského prostredia tak, že do roku 2020 sa chce zaradiť medzi 15 najlepších krajín
EÚ čo do ukazovateľov podnikania a obchodu. Reforma verejnej správy, osobitne štátnej
správy pri tom zohráva významnú úlohu, nakoľko sa prioritne snaží zjednodušiť prístup
občanov a podnikateľov k informáciám a službám ako aj odbremeniť ich od nadmernej
administratívnej záťaže. Podporuje sa elektronizácia verejnej správy (poplatky za elektronické
podania za účelom zriadenia živnostenského oprávnenia boli zrušené), skrátil sa čas vydania
živnostenského oprávnenia, atď. Cieľom je 25% zníženie administratívnej záťaže
podnikateľov. (Európska Komisia, 2012) Aktuálne vykonávaná štátna správa na úseku
živnostenského podnikania bola podľa nášho názoru modelom pre postupnú reformu
i v špecializovanej štátnej správe, nakoľko z výsledkov realizovaného výskumu vyplynulo
pozitívne hodnotenie podnikateľmi.
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V rámci Programu ESO (efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa), boli Krajské
špecializované úrady zrušené s účinnosťou od 1.1.2013 a ich kompetencie prešli na
špecializované obvodné úrady v sídle kraja. Obvodné špecializované úrady boli zrušené
s účinnosťou od 1.10.2013 a boli nahradené okresnými úradmi (72). Zrušením
špecializovaných obvodných úradov došlo k ich integrácií - presunu pôsobnosti na
integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým názvom okresný úrad, ktorý sa odvíja od
názvu územia, na ktorom vykonáva štátnu správu. V rámci reformy ESO by malo dôjsť
k integrácii ďalších špecializovaných orgánov štátnej správy, teda aj orgánov štátu v oblasti
veterinárnej a potravinovej správy, ako sme však už uviedli, časový horizont zatiaľ nebol
definovaný. V súčasnosti tieto orgány štátnej správy pôsobia ako špecializované úrady
v nasledovnej štruktúre :
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministerstvo zdravotníctva,
b) Úrad verejného zdravotníctva
c) regionálne úrady verejného zdravotníctva,
d) Štátna veterinárna a potravinová správa,
e) regionálne veterinárne a potravinové správy
Ak porovnávame štruktúru týchto orgánov štátnej správy a tých, ktoré boli reformou
k 1.10.2013 integrované do okresných úradov, zisťujeme, že úrady v oblasti zdravotníctva,
potravinárstva a veterinárstva sú špecifické, nakoľko namiesto krajskej úrovne v príslušných
krajoch, sú pre túto oblasť zriadené úrady s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré nahrádzali
krajskú úroveň riadenia - Úrad verejného zdravotníctva a Štátna veterinárna a potravinová
správa s celoštátnou pôsobnosťou. V regiónoch sú zriadené úrady verejného zdravotníctva
v počte 36 a regionálne veterinárne a potravinové správy v počte 40. Pôsobenie týchto úradov
koordinuje Úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave a Štátna veterinárna a
potravinová správa so sídlom v Bratislave.
Kompetencie týchto orgánov s celoštátnou pôsobnosťou možno rozčleniť do dvoch skupín,
a to na riadiace, koordinačné , kontrolné kompetencie vo vzťahu k podriadeným regionálnym
úradom, a rozhodovacie kompetencie vo vzťahu k právnickým a fyzickým osobám, ako
účastníkom správneho konania. K rozhodovacím kompetenciám je však potrebné uviesť, že
sú dvojakého charakteru, nakoľko tieto úrady s celoštátnou pôsobnosťou vykonávajú svoje
kompetencie v taxatívne určených oblastiach v prvoinštančnom, ale aj v druhoinštančnom
konaní. V druhoinštančnom konaní realizujú nielen rozhodovaciu činnosť vo vzťahu
k účastníkom konania, ale aj kontrolnú činnosť preskúmavacieho charakteru vo vzťahu
k podriadeným regionálnym úradom.
Štátna veterinárna a potravinová správa so sídlom v Bratislave ( ŠVPS) v rámci riadiacich,
kontrolných a koordinačných kompetencií ,najmä:
a)riadi, usmerňuje, koordinuje a kontroluje výkon štátnej správy, ktorý uskutočňujú
regionálne veterinárne a potravinové správy a ústav kontroly veterinárnych liečiv, určuje
137

dokumentované postupy veterinárnych kontrol , vykonáva vnútorný audit veterinárnych
kontrol, ktoré vykonávajú regionálne veterinárne a potravinové správy a ústav kontroly
veterinárnych liečiv;
b)riadi, usmerňuje a kontroluje úradné veterinárne laboratóriá a Inštitút vzdelávania
veterinárnych lekárov, kontroluje, koordinuje a usmerňuje kontrolné subjekty
c)rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálna
veterinárna a potravinová správa a ústav kontroly veterinárnych liečiv,
d)vykonáva hraničnú veterinárnu kontrolu prostredníctvom schválených hraničných
inšpekčných
staníc
a
veterinárnych
inšpektorov,
e)predkladá ministerstvu národné pohotovostné plány, ktorými sa určujú opatrenia pri
podozrení na chorobu alebo pri výskyte chorôb zvierat, národné pohotovostné plány vo
veterinárnej oblasti.
ŠVPS má však rozhodovaciu pôsobnosť v prvoinštančnom konaní najmä v nasledovných
prípadoch :
a)vykonáva hraničnú veterinárnu kontrolu prostredníctvom schválených hraničných
inšpekčných staníc a veterinárnych inšpektorov,
b)prejednáva priestupky, ukladá pokuty a opatrenia podľa osobitného predpisu30) na základe
skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti,
c)vydáva rozhodnutie o schválení a zrušuje rozhodnutie o schválení pre hraničné inšpekčné
stanice pri dovoze z tretích krajín, postupy vykonávané na zvieratách,zariadenia fyzických
osôb - podnikateľov a právnické osoby, ktoré vykonávajú postupy na zvieratách, chovajú
alebo dodávajú zvieratá na účely takého postupu alebo chovajú zvieratá na účely zachovania
druhov,
d)vydáva rozhodnutie o schválení a zrušuje rozhodnutie o schválení pri obchode s inými
členskými štátmi alebo pri vývoze do tretích krajín pre kontrolné miesta pri preprave zvierat,
inseminačné
stanice,
tímy
na
odber
a
prenos
embryí.
Okrem uvedených kompetencií pôsobí ako druhostupňový orgán štátnej správy a teda
rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálna
veterinárna a potravinová správa a ústav kontroly veterinárnych liečiv.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ)
má podobne, ako Štátna veterinárna
a potravinová správa, postavenie orgánu s celoštátnou pôsobnosťou a je nadriadeným
služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Jeho kompetencie možno
kvalifikovať taktiež do 2 skupín.
ÚVZ v rámci riadiacich, kontrolných a koordinačných kompetencií ,najmä:
a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú hranice územného
obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vo veciach, o ktorých podľa tohto
zákona
rozhoduje
výlučne
úrad
verejného
zdravotníctva,
b) riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi
verejného zdravotníctva,
138

c) nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia pri ohrozeniach verejného
zdravia podľa ak ich treba vykonať v rozsahu presahujúcom územnú pôsobnosť regionálneho
úradu verejného zdravotníctva,
d) podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie a návrh na vykonanie opatrení ak sa
ohrozenie verejného zdravia vyskytne na území, ktoré presahuje územnú pôsobnosť
regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
e)informuje Európsku Komisiu o výsledkoch kontroly kvality vody určenej na ľudskú
spotrebu, na ktorú bola povolená prvá výnimka, a o odôvodnení povolenia druhej výnimky.
Úrad verejného zdravotníctva v rámci svojich rozhodovacích kompetencií prejednáva
priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady, je odvolacím
orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálny úrad verejného
zdravotníctva.
Postup pri integrovaní úradov v potravinovej a veterinárnej oblasti by zrejme mohol
kopírovať princíp prijatý zákonom č. 180/2013 Z.z. , a teda zrealizovať zmeny organizačnej
štruktúry miestnej štátnej správy. Ako sme však už uviedli, štruktúra úradov v potravinovej
a veterinárnej oblasti je však špecifická vzhľadom na dve úrovne (regionálna a celoštátna) a
nesymetrický počet úradov - regionálnych úradov zdravotníctva (36) a regionálnych
veterinárnych a potravinových správ(40).
Pri začlenení týchto špecializovaných úradov do existujúcich okresných úradov,ako
špecifických odborov, podľa nášho názoru budú občania opäť ešte viac dezorientovaní,
nakoľko nemožno predpokladať, že odbory zdravotníctva, veterinárnej a potravinovej správy
budú zriadené na všetkých okresných úradoch (72) . Vychádzame z Informácie o stave
zabezpečenia úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR a Programu ESO
(uznesenie vlády SR č. 164/2012).Táto správa konštatuje, že pri vytváraní nového
inštitucionálneho modelu miestnej štátnej správy sú vedúcimi kritériami efektivita,
odôvodnenosť potrieb, frekventovanosť výkonu agendy a aktuálne personálne kapacity. Pri
zhodnotení všetkých týchto súvisiacich kritérií vláda rozhodla, aby pôsobnosť na všetkých
úsekoch štátnej správy, vykonávalo zatiaľ len 49 zo 72 okresných úradov. 23 nových
okresných úradov uskutočňuje pôsobnosti len na troch zákonom vymedzených úsekoch
štátnej správy týkajúcej sa : 1) krízových situácií (civilná obrana, krízové riadenie štátu mimo
vojny, hospodárska mobilizácia, obrana štátu), 2) kataster nehnuteľností, 3) životné
prostredie. Teda napríklad občan, obyvateľ Zlatých Moraviec, vybaví vklad do Katastra
nehnuteľností na Okresnom úrade vo svojom meste, ale napríklad na živnostenský odbor už
musí ísť na Okresný úrad v Nitre. Okresný úrad so súhlasom ministerstva môže zriadiť
pracovisko OU a určiť jeho obvod, takže v konečnom dôsledku sa počet „vysunutých
pracovísk“ zvýši tak, že budú zriadené pri všetkých okresných úradoch a ťažko možno
hovoriť o znižovaní nákladov na administratívu. V prípade začlenenia úradov potravinovej
a veterinárnej správy bude tento princíp fungovať obdobne.
Klientske centrá síce budú postupne poskytovať služby občanom v rámci všetkých druhov
špecializovaných kompetencií, a preto dostupnosť týchto služieb bude zabezpečená, nemožno
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však opomenúť skutočnosť, že klientske centrá ako „front office“ nevybavia klientovi celú
agendu „na počkanie“.
Okrem problematickej otázky rôznych typov okresných úradov, potenciálne spôsobujúcich
neistotu občanov, či vybavia na jednom úrade všetku svoju agendu, je potrebné sa zaoberať aj
začlenením Úradu verejného zdravotníctva a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy ako
orgánov, ktoré majú celoštátnu pôsobnosť. V tejto súvislosti je možné predpokladať, že
rozhodovacie kompetencie v druhoinštančnom konaní vo veterinárnej a potravinovej oblasti
budú presunuté na tzv. odbory opravných prostriedkov na okresné úrady v sídlach krajov
(8).Tu vidíme problém v tom, že koncipovanie pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja ako
riadiaceho, kontrolného, koordinačného a preskúmavacieho orgánu vo vzťahu k všetkým
okresným úradom so sídlom v územnom obvode kraja, je spochybniteľné. V správnom konaní
sa uplatňuje v súlade s § 58 ods. 1 Správneho poriadku základný princíp, že odvolacím
orgánom, ktorý rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu, bude
okresný úrad v sídle kraja. Zároveň sa v súlade s uvedeným ustanovením správneho poriadku
umožňuje ustanoviť v osobitnom zákone, že odvolacím orgánom, ktorý rozhoduje
o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja ako prvostupňového
orgánu, bude opäť okresný úrad v sídle kraja. V platnom právnom poriadku ide len
o výnimočné prípady odôvodnené obsahom správnej agendy v niektorých veciach na úseku
štátnej správy cestnej dopravy a pozemných komunikácií, kde výkon odvolacieho konania
nemožno zabezpečiť inak. Aj keď podľa Košičiarovej S. (2004) ustanovenie takejto
horizontálnej dvojinštančnosti konania, keď odvolacím orgánom môže byť iný organizačný
útvar toho istého orgánu, je v súlade s § 59 Správneho poriadku, a napriek tomu, že v zákone
sa zdôrazňuje maximálna nezávislosť a objektivita konania a rozhodovania v druhom stupni
zriadením osobitného organizačného útvaru v organizačnej štruktúre okresného úradu v sídle
kraja, nemožno nevidieť, že o opravnom prostriedku bude rozhodovať ten istý orgán štátnej
správy, podriadený tomu istému prednostovi. Bude to síce iný útvar v rámci okresného úradu
v sídle kraja, ale nemožno prehliadnuť skutočnosť, že všetkých vedúcich útvarov okresného
úradu podľa zákona vymenúva ten istý prednosta. Tým je horizontálna dvojinštančnosť
správneho konania spochybniteľná. Naviac, horizontálna dvojinštančnosť by sa mala
používať len výnimočne, avšak reforma ESO ju zaviedla celoplošne na všetky odvolacie
konania v rámci integrovaných okresných úradov. Začlenením súčasných špecializovaných
regionálnych a centrálnych orgánov štátnej správy v potravinovej a veterinárnej oblasti by
sa rozsah tohto typu odvolacieho konania rozšíril aj na tieto oblasti štátnej správy . Vzhľadom
na špecifickosť doterajšej štruktúry týchto orgánov štátnej správy sa domnievame, že by mal
byť posilnený princíp vertikálnej dvojinštančnosti konania a odvolacie konanie po zrušení
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a Úradu verejného zdravotníctva ako úradov
s celoštátnou pôsobnosťou by malo patriť do kompetencie príslušných ministerstiev.
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Zhrnutie
Snahou súčasnej vlády SR je vytvorenie štruktúry verejnej správy, ktorá je kvalitná,
výkonná, otvorená a bližšie k občanom. Od roku 2007 boli na Slovenku zrušené všeobecné
krajské úrady (8), a pri živnostenských úradoch sa zriadili JKM. Nakoľko sa ich zrušenie
ukázalo ako efektívny krok, vláda pokračovala v ďalšom rušení krajských a obvodných
úradov špecializovanej štátnej správy a s účinnosťou od 1.10.2013 vznikli integrované
okresné úrady. Od začiatku r. 2014 vznikajú tzv. klientske centrá pri okresných úradoch
a majú zabezpečiť občanovi možnosť vybaviť všetko na jednom mieste. Nemožno opomenúť
skutočnosť, že klientske centrá fungujú na princípe „ prijímania podaní občanov“, odbornú
agendu však musia zabezpečiť zamestnanci špecializovaných odborov. Úrady v oblasti
zdravotníctva, potravinárstva a veterinárstva sú taktiež špecifické, klientske centrum
občanovi neposkytne vybavenie celej jeho agendy. V rámci reformy ESO by malo dôjsť
k integrácii ďalších špecializovaných orgánov štátnej správy, teda aj orgánov štátu v oblasti
veterinárnej a potravinovej správy, ako sme však už uviedli, časový horizont zatiaľ nebol
definovaný. Ako problematickú vidíme aj tzv. horizontálna dvojinštančnosť správneho
konania, ktorá by sa mala používať len výnimočne, avšak reforma ESO ju zaviedla celoplošne
na všetky odvolacie konania v rámci integrovaných okresných úradov. Začlenením
súčasných špecializovaných regionálnych a centrálnych
orgánov štátnej správy
v potravinovej a veterinárnej oblasti by sa rozsah tohto typu odvolacieho konania rozšíril aj
na tieto oblasti štátnej správy. Silná centralizácia zo strany ministerstva vnútra a absencia
serióznej analýzy o predpokladanej úspore finančných prostriedkov vyvolávajú v odbornej aj
laickej verejnosti pochybnosti o naplnení účelu reformy.

Abstrakt
Verejná správa Slovenskej republiky počas reformného procesu prešla viacerými zmenami, či
už od vzniku samostatného štátu v r.1993, alebo neskôr aj po vstupe do Európskej únie
v r.2004. Jej štruktúra sa menila a vyvíja v závislosti od politických či administratívnych
aspektov. Európska Komisia odporúča Slovenskej republike pokračovať v zahájenej reforme
verejnej správy. Vláda SR sa rozhodla zaviesť novú štruktúru štátnej správy - Programom
ESO (efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa), deklarovanom v rámci Programového
vyhlásenia vlády SR (uznesenie vlády SR č. 164/2012), ktorá by mala priniesť jej väčšiu
efektívnosť s menšími nákladmi a tiež zjednodušiť prístup občanov k orgánom štátnej správy.
Závery výskumu realizovaného Katedrou práva v rámci výskumného projektu VEGA
1/0514/11 preukazujú, že súčasná reforma štátnej správy vychádza z pozitívnych skúseností
zo zmeny štruktúry živnostenských úradov, zavedenej zákonom č.257/2007 Z.z. od 1.
októbra 2007.Reforma deklaruje zámer, aby občan mohol na jednom mieste (kontaktné
miesto pri okresnom úrade) vybaviť celú svoju agendu. Program ESO však realizuje len
organizačnú zmenu spočívajúcu v začlenení špecializovanej miestnej štátnej správy pod
všeobecnú miestnu štátnu správu. Agenda štátnej správy týkajúcej sa veterinárnych
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požiadaviek na zdravie zvierat a živočíšnych produktov, prevádzkovania potravinárskych
podnikov v záujme podpory a ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu , je naďalej
ponechaná
na regionálnych špecializovaných
úradoch, s vlastnou štruktúrou
a kompetenciami, ktoré sa nezačlenili do integrovaných okresných úradov (regionálne štátne
potravinové a veterinárne správy, regionálne úrady zdravotníctva). Reformu teda možno
hodnotiť do značnej miery len ako formálnu, bez naplnenia deklarovaného cieľa – aby občan
dokázal vybaviť všetky svoje veci v jednom kontaktnom mieste na okresnom úrade.
Kľúčové slová
verejná správa, miestna štátna správa, veterinárna a potravinová správa, reforma
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Challenges and prospects of the new legislative framework of fisheries
management in
MIHÁLFFY, Szilvia- SZIRA, Zoltán – BATTAY, Márton
Abstract
In 2013 a new act on fisheries management and the protection of fish was adopted in
Hungary.
The previous regulation that was originated from 1997 was several times modified in the past
few years in order to be able to adapt to the changing needs of the fisheries sector. Recent
developments, such as the adoption of the reformed common fisheries policy and the
environmental laws, it became clear that there is a need of a new act. Stakeholders agreed that
the previous legal act had to be replaced by a new, complex and modern regulation that is
based on all the experiences gained during the last 30 years and which is also able to face the
new challenges of the sector originated from the new national and international legal
environment, and the current economical, social and environmental situation.
The new legislative framework fundamentally changes the concept of the Hungarian fisheries
management by giving priority to recreational fishing instead of commercial fishing on all
inland waters.
Both angling and fishing are important elements of freshwater fisheries management,
however in the past few years angling and angling tourism have gained higher importance
both in social and economical terms. The new regulation aims to manage fish stocks and
waterbodies and at the same takes into account the different needs of the different forms of
utilization. One of the main requirements of the new act is to achieve sustainability and to
improve the recreational services provided by inland freshwater areas.
Keywords
law, fisheries management, fishing, angling, recreation, sustainability, Hungary, EU

Introduction
The Common Fisheries Policy should ensure that fishing and aquaculture activities
contribute to long-term environmental, economic, and social sustainability. (Art. 4 of
Common Fisheries Policy)
Sustainable Development – meeting the needs of the present generation without
compromising the ability of future generations to meet their needs – is a fundamental
objective of the European Union. (Art. 2 of the Treaty on European Union.)
Hungary, as a member state of the European Union is obliged to implement the Common
Fisheries Policy and the Treaty on European Union. Hungary is a landlocked country where
capture fisheries has the form of inland capture fisheries while aquaculture can be divided into
pond aquaculture and intensive fish farming. The new act focuses primarily on inland capture
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fisheries, by recognizing the fact that management of natural waters have to be changed in
order to ensure sustainability. Inland waters are not only vulnerable habitats for several
species but they also provide recreational activities for about 300.000 anglers in Hungary. The
new act aims to find a balance between the different usage of inland waters, most importantly
ensuring the protection and conservation of native fish stocks and at the same time providing
social services. Fisheries management includes all the activities related to the protection,
renewal and exploitation of fish stocks in natural waters, aquaculture and other fish
production activities.
The authors aims to develop research topics to describe, analyze and assess the general
situation of fisheries legislation in Hungary. In this study authors intend to present the starting
point that can be the basis for further research on the subject.

Material and methods
The main concept of the research is to create the first follow up analysis of the Act CII of
2013 on fisheries management and protection of fish – by listing and comparing the previous
and the new rules, ministerial regulations, commentaries and also reviewing the related EU
regulations. The terminology and the categories of the water bodies were also updated and
clarified. The study analyses data provided by the Research Institute for Fisheries,
Aquaculture and Irrigation, the Research Institute for Agricultural Economics and gathers the
opinion of stakeholders participated in the preparatory work in 2011 and 2012. There are two
producer associations in the fisheries sector; the Hungarian Fishermen and Fish Producer’s
Association (MAHAL) and the Hungarian Aquaculture Association (MASZ) while the
anglers’ interest is represented by the National Federation of Hungarian Anglers (MOHOSZ).
These NGO’s also contributes to the preparation the new act.

Results and discussion
Before 2013 the Act XLI of 1997 on fishing and angling was in force. The name of the new
act already suggests that the concept of the regulation had been changed and in the future
protection of fish will get higher attention. The other fundamental provision is that angling
and angling tourism shall be given priority over other forms of use of natural waters.
According to the justification of the new Act, there was a need for new regulations which are
able to efficiently manage the exploitation of the natural resources and also helps the
conservation and regeneration of natural fish stocks, prevent illegal fishing and illegal fish
trade.
Both recreational and commercial fishing are important elements of natural freshwater
fisheries management. Small scale natural fishing dates back to previous centuries In Hungary
and as such, is part of the Hungarian traditions and culture. Therefore it is important to
conserve the activity by helping fishermen to social security.
The total area of fisheries waters zones in Hungary is about 141 237 ha (HAKI, 2012).
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The total amount of catch was about 6 717 tonnes ( HAKI, 2012) tonnes of which 6 294
tonnes were table fish.
Figure 1: Fisheries water zones in Hungary – (ha)

According to the county fisheries management authorities 298,599 adult and 48,211 children
state ticket has been sold in 2013. Number of foreigner anglers was 10.673, 11.201 fishing
exam were taken and number of recreational fishermen was 1.812 in 2013.
Figure 2: Proportion of catches by anglers and commercial fishers (2010-2011)

Source: Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation
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Figure 3: Average proportion of main species harvested in inland capture fisheries (20102011)

Source: Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation
Extensive pond aquaculture and intensive fish farming operates on more than 24 hectares and
produces more than 21 tonnes fish per year. Pond aquaculture provide environmental services
and provides fish for angling purposes for angling ponds.
Figure 4: Average proportion of main species in pond aquaculture (2010-2011)

Source: Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation
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Figure 5: Main species in intensive fish farming (2010-2011)

Source: Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation, own editing
According to the commentary of the Act on fisheries management and protection of fish, the
main objectives of the Act are the follows:
- Increased number of fish stocks in the Hungarian fishing water zones;
- Conserving biodiversity, increasing number of native species, preventing the
distribution of alien species;
- Increased number of anglers, by supporting fishing tourism and so contributing to
rural development;
- Better and more efficient management of freshwater fisheries resources, rationalized
and simplified administration, “cut red tape”;
- Facilitate traceability, prevent illegal fishing and contribute to better control and
implementation
- Development of fish production and aquaculture, greater share for Hungary of the
increasing fish production of European Union;
- Increasing number of healthy and valuable fishproducts on the market, changing
eating habits of the Hungarian society;
The direct target of Act is a modern fisheries regulation which better fits to the requirements.
The most significant changes compared to the previous period are as follows:
- Clarified and simplified definitions – new, updated and clear terminology
- The scope of the Act had been extended to all natural fisheries water zones where fish
live, but does not limit fish production in the artificial ponds and small lakes.
- Based on the fact that fish stocks living in the fisheries water zones of Hungary
constitute the property of the Hungarian state, the act orders the fisheries rights to the
Hungarian state on non-state-owned waters too. The reason of this decision is that
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natural resources are public property and so they should be exploited in rational and
sustainably way complying with the requirements of the Hungarian Fundamental Law.
The fisheries management right is more bound to ownership, but owner of the right
has to ensure sustainable fisheries management.
Greater emphasis is given on the protection and conservation of fishing habitats and
spawning grounds.
Promotes further development of recreational fishing and tourism.
Capture fishing became more restricted, transparent and regulated.
Ensures stricter control and better traceability in fish trade. Helps fight against illegal
fishing.
Compliance with other legislations, in particular the Penal and Civil Laws.

Summary
The main target of the new legal regulation of fisheries management adopted in 2013 in
Hungary is to create a modern legislation which takes into account the experiences gained
during the implementation of the previous regulation in the past 30 years, complies with the
current national and international laws and is able to face the recent social, economical and
environmental challenges. Recreational and commercial fisheries are important elements of
freshwater fisheries management. The fish stocks of the fisheries water zones of Hungary are
considered national treasure, natural assets and economic resources, which society shall
protect and whose natural renewal it shall facilitate, and whose use shall be planned and
implemented with consideration to sustainability.
The new Act aims to find a balance between the different usages of natural waters by taken
into account the needs of anglers and fishermen as well as ensuring sustainable exploitation of
fish stocks, conservation of biodiversity, prevention the spread of alien species and protection
of water habitats.
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Rural Environmental Policy in Poland - Selected Aspects
MOSIEJ, Józef

Introduction
Rural areas are not only a place of agricultural production and farming, but also because of
favourable environmental conditions, more common place of living, which would be
impossible without an efficient modern infrastructure. The phenomena are benefiting from the
changes of common agricultural policy aiming to create conditions for development of rural
areas in the direction favouring the development of civilization. As a result of the support of
civilization development on rural areas and construction of necessary infrastructure the
accessibility of the areas outside the city increases for more people. This results in increase in
property values and better management of land. This favours the rationalization of land use on
rural areas and the competitiveness of agricultural production. In the past, the proper attention
to the state and development of technical infrastructure was not paid. As a result, a barrier to
the development of not only agricultural production but also the development of rural
civilization was formed.
The modern village is no longer synonymous with agriculture, but it is a different from the
city place for life and work of various groups of people, that apart of diverse professions,
form a community with common cultural issues, traditions, norms of coexistence and
interests. Awareness and environmental sensitivity of the inhabitants of rural areas will be
shaped not through orders and penalties, but foremost, by education. As long as farmers do
not benefit from environmental protection, they will not be interested in maintaining clean
environment. Environmental education in Poland is generally of negative nature. It is based
on providing information on activities that harm the environment and their consequences
(often frightening), and does not give tips, recommendations or advices how the problems can
be solved and how to do this. Neglecting this step may result in obtaining the effect, the
suspension of pro-ecological activities of local communities, struggling with the problem.
Environmental protection is a complex issue especially on rural areas. Sustainable
development of rural areas is the way of managing which links economic, social and ethical
principles with ecological safety. This may be reached by proper management, directed on
cautious usage of ecosystems self-controlling mechanisms, with the progress of science and
technology. Apart from above, natural resources should be exploited without interruption of
the ability to their self renovation. Increasing production of biomass may be treated as an
effect of the increase in the productiveness of the resources , which means introduction of
new technologies and, at the same time, protection of resources and retaining of the high
quality resources for future generations.
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Rural areas in Poland
Of the total area of Poland (312,685 km2) 168,000 km2 (54%) are used for agriculture and a
further 89,000 km2 (28.5%) are covered with forest. The total population is 38.15 million
inhabitants, of which the working population represents 13.5 million, 16.9% of whom are
employed in the agriculture, hunting and forestry sectors. Rural areas cover over 93.2% of the
area of Poland and are populated by 14.8 million people, i.e. 38.8% of the country’s
population. The area per person is 0.82 ha, out of which 0.09 ha per person in the cities and
1.97 ha in the countryside.
An essential condition for the effective functioning of the economy is the development of
infrastructure, including technical infrastructure. Without roads, efficient transport,
communications, water supply and energy the production is impossible on large areas. The
lack of waste collection systems and sewerage systems threatens the natural environment and
the functioning of rural settlement. One of the main difficulties in the development of
infrastructure on rural areas is a large spatial dispersion. The total number of villages in
Poland is 56803, including 42782 small villages and 14021 hamlets and settlements/colonies.
In that number, rural villages inhabited by less than 100 people constitute 15%, 66% are
villages inhabited by from 100 to 500 individuals, 13% by from 500 to 1000 individuals and
only 6% of villages is inhabited by more than 1000 people. According to the data of Central
Statistical Office, there is 18 200 (32%) compact villages (with distance between farms up to
45 m), 27% villages with dispersed housing (just above 200 m) and with intermediate
distances between farms- 41%.
The confirmation of the rank of these problems is the identification by the World Bank of the
level of equipment of the rural areas in the technical infrastructure as the primary factor of
development of rural areas and agriculture, among others documented due to a direct effect on
the quantitative level of agricultural production, the overall development opportunities of
these areas, to attract domestic capital and investment services. The EU policy conducted
from many years on infrastructure development, aims to create conditions of its availability in
all EU countries, in order to diminish the civilization gap, separating rural areas from urban
areas, and to create equal opportunities of competitiveness on rural areas. An equally
important aspect taken into account in its policy is to prevent the depopulation of rural areas,
which has an adverse impact on the sustainable development of the countries.
The dispersed settlement, as well as a small number of inhabitants per village hinder the
development of rural areas, increase the costs of infrastructure and frequently make it
impossible to undertake non-agricultural activities. In recent years, a rapid decrease in the
number of people earning their living in agriculture has been observed. Rural population
obtains their income from many sources, mainly from paid employment. People living on oldage and disability pensions, especially in households with an agricultural holding user,
account for a significant share of the rural population.
With regard to these data, it is clear why rural development is an important aspect of the
development of the country. Major problems regarding rural development include:
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• excessive employment in agriculture,
• fragmented farm structure,
• poor education,
• poor access to finance services,
• insufficiently competitive processing sector and
• underdeveloped rural infrastructure.
Since 1989, that is after the shift in political system, Polish rural policy and thus rural
development has overcome many challenges, and made several main changes. These include
price liberalisation, opening up the national economy, removal of state subsidies for agricultural
food products, establishments of major institutions responsible for government agricultural
policy and, finally, the adjustments of policy needed to join the EU in 2004.
Economic Development of Polish Agriculture
Agriculture in Poland is one of the most important sectors from an economic perspective
and its importance is greater in Poland than in other countries in the EU. It has an influence
not only on the social and economic situation of the rural population, but also on the natural
environment, structure of landscape and biodiversity. However, the overall effect of
agriculture on macroeconomic indicators is relatively small. In 2004 the share of agriculture
in GDP was around 4.5% and in 2011 only 3%. In 2011 income per 1 inhabitant in rural area
consist 80% of urban population. In income rural population only 12% come from farming. In
family farm 68% of income is coming from farming activity. After accession to EU agriculture
production increase for 17,5 %, income rural population for 114,4% and subsidies 12 times’
(Ministry of Agriculture and Rural Development, 2012).
At present, with the financial support of the EU, the transformation of rural areas is underway.
The EU is co- funding investments in agriculture and the environment and the implementation
of comprehensive agri-environmental programmes, including subsidies for farmers who
implement environmentally-friendly methods of production. The aim of these instruments is
to stimulate multifunctional development of rural areas and modernise agriculture. However,
the efficiency of implementation and consequently the capability to absorb the transfer of
huge EU funding heavily depends on effective functioning of Polish institutions and
administrations and the formulation of wise and deliberate policies. These policies should be
supported with scientific evidence and knowledge (Motyka, 2007).
In general, development of agriculture and rural areas in Poland is currently working in three
directions:
• price support and marked stabilisation.
• subsidies for agricultural production and interest on intervention credits.
• structural policy for rural areas and agriculture.
Subsidies have been designated for soil protection, plant protection, biological improvement,
and organic farming. Subsidised credit is available for purchase of agricultural land,
management of agricultural holdings by young farmers, services to agriculture, fisheries,
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the agri-food sector and processing industry, restoration of holdings affected by natural
disasters, investments in agriculture, food processing and creation of new jobs outside
agriculture.
Structural changes in agriculture and rural development are specified by macroeconomic
policies aimed at economic growth, rising employment rates, education, reduction of poverty
and maintenance of production potential and production volumes. These policies are based on
equal development opportunities for all regions, as well as a multifunctional rural
development. A crucial issue has been to keep up policies, which support natural resource
utilisation and environmental protection.
Results of Agricultural Polices
The rural landscape in Poland is fascinating with its biodiversity. It is believed that this
landscape is the best preserved in the EU on account of favourable natural conditions and
unique anthropogenic influences such as uneven industrialisation and urbanisation, traditional
extensive farming still being maintained in large areas and the existence of large old woods.
The Polish landscape is characterised by a diversity of habitats with mosaic bio- logical
structure. There are about 365 different types of plant assemblages and about 45 types of
plant habitats used as meadows and pastures are situated on agricultural land. Some
agricultural land neighbouring Nature 2000 programmes needs particular care.
Traditional production methods and spatial development patterns maintained to the present,
create an original cultural landscape with peculiar rural architecture – complexes of
traditional wooden houses, churches, chapels and communities, water-mills and barns.
Preservation of these buildings will contribute to the image of past and present Polish
agriculture at local and regional level.
There are some unfavourable circumstances that can endanger a good rural environment.
Some of them have their origins in the past, for example cultivation of poor soils and soils
susceptible to erosion, inappropriate water management in agricultural catchments, lack of
education with regard to agricultural practices, lack of adequate agricultural equipment and
point-source heavy metal pollution of the soil.
In recent decades there has been a marked decrease in populations of birds in farmland
areas. It seems that the biggest threats are abandoning habitats that are of marginal
importance for agriculture, simplification of landscape structure and excessive intensification
of agricultural production. New threats have been recognised recently that are related to the
failure of Good Agricultural Practice that farmers need to follow in order to fulfil agrienvironmental requirements).
There are some negative aspects relate to:
• changes in the traditional system of plant cultivation and animal breeding, resulting in
intensified agricultural production.
• failure to cultivate grasslands, leading to the degradation and overgrowth of land, which
in turn causes the disappearance of rare birds and plants.
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• delay in the utilisation of environmentally friendly agricultural production technology.
Rural areas are characterised by lower availability of basic technical infrastructure facilities
when compared to urban areas, but, at the same time, funds allocated for this purpose increase
rapidly. The adequate technical infrastructure in rural areas is of fundamental importance, and
at the same time, it is difficult to ensure due to its specific character, since rural infrastructure,
as opposed to urban infrastructure, is:
poorly concentrated;
not intensive;
often lacking spatial continuity;
capital-intensive (due to long distances);
poorly integrated
The indexes describing the coverage of rural areas with water supply and sewage network are
definitely a better way to present the current situation. At the end of 2010, the water supply
network coverage, calculated as a ratio of the number of residential buildings connected to the
water supply system to the total number of residential buildings (in %), was 79.7%, while the
sewage system coverage, expressed as a ratio of the number of residential buildings connected
to the sewage system to the total number of residential buildings amounted to 25.3%.
Sustainable rural development
Sustainable development of rural areas is the way of managing which links economic, social
and ethical principles with ecological safety. This may be reached by proper management,
directed on cautious usage of ecosystems self-controlling mechanisms, with the progress of
science and technology. Apart from above, natural resources should be exploited without
interruption of the ability to their self renovation. Increasing of biomass production may be
followed as a result of rise of recourses productiveness, which means introduction of new
technologies and, at the same time, protection of resources and retain the high quality of the
recourses for future generations (Mosiej, 2006).
In present social and economical conditions rural areas are more often places for: food
production (plant and animal production), production of raw material for industry, renewable
sources of energy production, space for living and activity for urban population, space and
conditions for flora and fauna, place for sport and recreation, water resources shaping, using
and deposit of communal and industrial wastes, buffering and ecological compensation of
nature anthropogenic and disorders in natural nature systems. From ecological point of view
functions of rural areas are not only production of food, resources for industry and green
energy but also supplying environmental goods such as protection of biodiversity and
influencing air and water quality as well as landscape. According to the rules of sustainable
development actions protecting and managing, in complex way, environment of rural areas,
including water resources, should be taken under consideration in special planning and not
violate the requirements of environmental protection. They should consider agricultural
production space as well as living areas with their technical infrastructure and degradated
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areas also protected areas including water biotopes. At present socio – economical conditions
requires new point of view on water factor in rural areas management, because about 80% of
water pollution from rural areas came from sewage and improper storage of manure. The rural
environmental protection infrastructure in farm scale is very important for protection water
resources (Łabętowicz and Stępień, 2000).
Agriculture in Poland is one of the most important sectors from economical perspective and
its importance is greater in Poland than in other countries in EU. It has an influence not only
on social and economic situation of the rural population but also on natural environment,
structure of landscape and biodiversity. In 2010 there was 2278 thousands farms, in this 68,6
% (1584 thousands) with area over 1 ha of agricultural land. Only 5.4% farm has area over 20
ha and in this 1.2% over 50 ha.. Average size of one farm amounted 7.92 ha. The share of
agricultural land in Poland decrease during last 50 years from 65,6 % to 52,2 % and arable
land from 51,3% to 40,6% (GUS 2010). During 2005 year for infrastructure and others
purposes was used 4100 ha (44% for urbanization, 18 % for industry, 10% for transport
infrastructure, 11 % for open mining and 17 % for other purposes). It means that during one
working day 16 ha of area (2 average farms) lost agriculture sector.
After accession to EU the consolidation of agricultural production was observed in plant and
animal production. In 2010 over 80% of agriculture production was produced by 20% farm.
Productivity of agriculture is low and constitutes 14% of this indicator in comparison to the
EU-15. The agriculture effectiveness on macroeconomic indicators is relatively small and the
share of agriculture in GDP is around 3% (GUS 2010). Low productivity results from the
fragmentation of farms, unfavourable agricultural system, small economic capacity of
agricultural holdings, excess of labour in agriculture and finally insufficient equipment of
agricultural holdings with modern machines and facilities.
Multifunctional model of rural development have to secure production of food, protection of
natural resources and balance of energy production. Expected area for biomass energy
production in Poland in 2020 will be consists approximately 2 mln ha (0.5 mln of raps for
biodiesel, 0.6 mln ha cereals for bioetanol, 0.5 - 0.6 mln ha corn for biogas and 0.5 mln ha
short rotation plantation for solid biomass energy). Expected biomass production for energy
purposes consists approximately 10 mln ton (2 mln from forest, 3 - 4 mln straw and 5 mln ton
solid biomass from energy plantation). It means that 80% of biomass will be come from
agriculture sector (Budzyński et al.,2009; Kuś and Faber, 2009). For climatic conditions in
Poland relatively high level of water demands of energy crops (especially willow) will be
limited factor for development the energy plantation. Enlarging the energy crops area has
serious environmental threats, first of all limitation of soil water resources, that reduces the
feed ground and surface waters (Borek 2009).
Agricultural water resources
Plant production and forestry are the greatest water consumers in Poland. Riverine outflow
equals less than 30% of precipitation. More than 40% of precipitation is used by rainfed
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agriculture and 25% by forestry. Small area of irrigated crops does not mean little water
consumption. Actually, over 5% of riverine flow is taken up by industry and municipalities.
Most of this water, however, in a form of more or less treated sewage returns to the water
cycle in contrast to the water taken up by vegetation, which is as a whole turned into water
vapour. It is clearly seen that agriculture and water demands of plants in general (including
forests) play a significant role in water cycling in nature. Therefore the agriculture water
resources are a key factor in implementation of the Water Framework Directive
(Mioduszewski, 2006).
Agricultural water management infrastructure is very rich. It comprises, in particular, over 70
000 km of rivers and channels included in the so called basic water infrastructure managed by
state. Moreover, 280 000 km of ditches are managed by owners of reclaimed areas.
Noteworthy, at present some 100 000 hectares are irrigated while several years ago irrigation
involved the area of 500 000 hectares (Mioduszewski, 2003).
Polish water resources depend on precipitations, which are variable in time and space. In dry
years the water balance is negative in central parts of Poland but sudden thaws and downfalls
may result in periodical water excess and dangerous floods almost in the entire country. The
retention capacity of artificial reservoirs in Poland permits to store only 8% of the average
annual runoff, which is commonly considered insufficient. Real requirements of water storage
capacity is 15% of average runoff. Another method to increase retention is soil water control.
About fifty percent of soils in Poland consist of light and very light sandy soils with low
water capacity. Loams and organic soils cover approximately 25% and 8.5% area of the
country, respectively. Almost half of agricultural lands (48%) have relatively good water
conditions, but the rest requires soil water control measures. An increase of the soil water
content could be achieved by changes of soil properties, water table control and soil water
management. Modernization and reconstruction of drainage and irrigation systems, which
were built mainly in the period 1960–1980, is needed. In total, 4.7 mln hectares of arable
lands and 1.5 mln hectares of grasslands were reclaimed. More than 90% of these areas were
only drained. Irrigation systems are located mainly in river valleys as subirrigation of
grasslands and cover about 0.4 mln hectares, but recently subirrigation has been carried out on
about 20% of these areas. On arable areas, sprinkler irrigation covers no more than 20
thousand hectares. Microirrigation is used in horticulture in the area of about 4 thousand
hectares (Pierzgalski and Jeznach, 2006). There are also a few objects (5 thousand hectares in
total) where border irrigation is applied utilizing waste water for agricultural purposes
(Mosiej, 1999).
Due to climate change and related extreme meteorological and hydrological events
(droughts), the scenario predicting an increase of both the irrigation water demand and
irrigated areas is most likely. Nowadays the role of irrigation in agriculture is marginal
because of very small irrigated area (0.5% of the total agricultural land area). During the
recent years, as well as in the years to come, three main factors exert an accelerating influence
on the development of irrigation: increased frequency and intensity of droughts; the
intensification of agricultural production (e.g. in horticulture, orchards, seed crops), being
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forced by the domestic and European free-market competition; the necessity of obtaining high
quality of the majority of agricultural products (Łabędzki, 2009; Kaca et al. 2011).
Water as a factor of rural areas development
Important factor deciding about sustainable development of agriculture is water. It is caused
by it function in agricultural landscape and fact that its shortage or surplus impacts
biodiversity especially on water reliable ecosystems.
During last few years’ noticeable change of the way of thinking took place considering
management of water resources. Water was shown as “restricted and sensitive resource,
essential for sustaining of life, development and environment”. While Water Framework
Directive implemented a definition that shows water specify as a resource: “water is not a
product as any other but is a hereditary good that has to be protected and treated as this”. As a
consequence of this approach some priorities of water management has to be set to
subordinate water economy to sustainable development rules which cause changes in rules
and techniques of water resources management.. In place of aim oriented on usage and
supplying of water for satisfying different parts of economy – the aim of sustainable usage
and protection of not only water itself but also water ecosystems and water reliable
ecosystems. As a basis of water resources management integrated approach was taken, placed
in natural, social and economical properties of water resources and connected to them
environment (WWF, 2005).
According to the rules of sustainable development actions protecting and managing, in
complex way, environment of rural areas, including water resources, should be taken under
consideration in special planning and not violate the requirements of environmental
protection. They should consider agricultural production space as well as residential areas
with their technical infrastructure and degradated areas also protected areas including water
biotopes. At present socio – economical conditions requires new point of view on water factor
in rural areas management. Water in agricultural landscape in spite of productive (production
of biomass) function plays different roles such as (Mosiej 2007):
shaping of environmental conditions for habitats (soils process, microclimate),
transport of chemical substances (solvent and medium) and energy (changes in
state of water is connected with heat absorption or emission),
landscaping and esthetic values,
shaping of condition for biodiversity protection (small reservoirs, ponds,
wetlands, marshes, drainage grasslands in small river valley),
absorption, reception and reduction of anthropogenic treats caused by agricultural
and urbanization activity (self-cleaning process) .
About economical and ecological role of water decides not absolute amount but the time of
water impact, time of taking part in different processes in landscape. On the other hand this
time depends on the level of the area cover by plants (biodiversity) and on the inflow time of
rain water to the rivers (Kędziora et al.,2005).
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The role of water in landscape management can not be seen in apart from economical, social
and ecological functions of rural areas nor without the context of the agricultural and
ecological policy (state and regional scale) and also without the conditions caused by existing
infrastructure connected with land improvement and water engineering. It should not be
considered in apart of special plans for management of existing habitats in rural areas (Rajda
2005).
The function of water and its consumption for agricultural purposes.Will we have
enough water to produce food?
The main function of water in the agricultural landscape is a productive function i.e. the
biomass production. Therefore, we should manage water in the landscape in the way that
allows it to do the maximum work, which is inter alia to produce a biomass. We have to
remember that water is a solvent and a medium for substances and energy. Therefore, the
approach to regulate and manage the water resources on larger areas should be very careful
and cautious (especially when it regards drainage or irrigation). The increase of the outflow of
water accelerates the circulation of water in the landscape influencing at the same time
circulation (leaching) of mineral compounds, including the biogens.
The agriculture gains the water required for the production of plant biomass mainly from the
precipitation. The size of the annual rainfall is beyond our control, but we can manage water
in agricultural activities in a way ensuring the maximum production of plant biomass.
Depending on the method of water management in the fields, we can obtain significantly
different yields of crops. In order, to identify at least approximately, the opportunities of the
plant biomass production depending on water resources in Poland, we have to begin with
balance its total resources available in our country. With app. 190 km3 (190 billion m3) of
water originating from the precipitation, the crop transpiration consumes about 68 km3, and
the river runoff to the Baltic Sea - 58 km3. The remaining 64 km3 of water is consumed by the
woods (about 50 km3), natural evaporation from the surface of plants (interception) and soil
(evaporation) (GUS, 2013).
Water is especially important for agriculture in dry climate. The amount of water and its
availability determines the possibility of conducting any agricultural production. The quantity
of water used in agriculture can be presented by the fact that 15 000 m3 of water is sufficient
for (Carruthers and Clark, 1983):
irrigation of 1 ha of rice plantation, 1.6 ha of cotton and ~2 ha of wheat in dry
climates,
the supply in water of 100 nomads and 450 cattle units for 3 years,
the supply in water of 100 villagers that use primitive draw wells for 14 years,
the supply in water of 100 villagers that use water supply system for 4 years,
the supply in water of 100 consumers in a modern industrial city for 2 years,
the supply in water of 100 guests of luxury hotel for 55 days.
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The greatest amounts of fresh water absorb the food production, especially production of
biomass. Crops absorb relatively large amounts water for the production of biomass or
transformation of radiant energy from the Sun into a chemical energy of phytomass with the
involvement of the soil with the efficiency of 1 to 3%. Water availability significantly affects
the efficiency of this process. Thus, water is essential to produce a certain volume of biomass,
which is a raw material (feedstock) for food production. Scientists have calculated that the
demand for water in litres, per unit of measurement of the product before it reaches the stores.
In the future, the number of countries that can afford to produce the food will diminish, more
profitable will be the import of food. Countries with low water resources, suffering from the
shortages, are looking for such technologies of plant cultivation, which reduce the
consumption of this precious resource to the minimum. Therefore, to avoid losses due to
excessive evaporation of water, many plants are grown under plastic. The whole fields are
being rebuilt, on the model of the cultivated rice fields in Asia.
Even though, we sometimes do not matter of the amount of consumed water for the food
production. For example, the production of one slice of bread (30 g) consumes up to 40 dm3
(litres) of water, and if we add 10 grams of cheese, the sandwich absorbs 90 dm3 of water. If
such a breakfast is followed by a cup of coffee, then we should add to the calculation 140
litres of water, if it is a cup of tea - 35 litres. In total, our modest breakfast absorbs in total 130
- 230 litres of water. The total amount of water needed to produce 1 kg of poultry meat is
about 3.9 m3, sheep meat - 6 m3, and beef even up to 16 - 18 m3 of water. Experts have
calculated that the production of 3000 kcal of vegetarian food needs about 1.5 m3 of water,
whereas the meat diet needs 3.5 - 4 m3 per day (Chapagain and Hoekstra, 2004). Improving
the quality of food, including increasing the share of meat in the diet will cause the production
of food for a growing world population, which will cause a sharp increase in water
consumption.
The analysis conducted for the 15 EU countries showed a decrease in water consumption for
the food production in the last 30 years. This is due to the changes in a diet, lower
consumption of meat (especially from the beef to poultry), directed on a vegetarian diet. But
the main important factor limiting the use of water is the biological progress in grain
production (more favourable ratio of grain weight to the total weight of the plant).
Assessment of environmental impact
The state of the environment in rural areas depends on the method of agricultural production.
Many valuable habitats, were created thanks to the traditional ways of farming, pastures and
regular mowing. In the long term, the intensification of agriculture leads to greater water and
soil pollution, disturbance of the environmental equilibrium, lower quality of agricultural
produce and of the environment, as well as less biodiversity. There are two competing aspects
of agricultural influence to the natural environment. The positive aspects are long-lasting
agriculture shapes the mosaic and diverse landscape as well as guarantee good conditions for
diversity of plants and animals. The negative aspects are that agriculture degradation to some
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extent the environment through excessive fertilization, non-adjusted agricultural techniques
and non-compliance with good agricultural practices. Important aspect, deciding on sustain
development of agriculture and rural areas is water. It is because of the role of water in
agricultural landscape as well as by the fact that its excess or shortage impacts biodiversity,
especially the water depending ecosystems.
Nitrate pollution of waters is a major cause of the eutrophication of coastal waters and results
in surface water and groundwater resources in Europe not meeting the requirements of the
Water Framework Directive (WFD). According to the WFD, there is a broad range of tools
that serve to minimize the influence of agriculture on the environment. It is typical to choose a
number of instruments that work on various scales, beginning from catchment areas and river
basins, to the actions taken on the scale of a farm. All of the instruments need to have an
appropriate legal basis. In addition to this, these instruments should be assisted by a system of
data collection and storage, in order to asses the effectiveness of actions from the point of
view of the environment, society and the economy.
The impact of agriculture on the environment is significant because, unlike other economic
activities, farming forms part of the ecosystem rather than being external to it. Agriculture
utilize the natural environment to produce food through a range of different practices, such as
land drainage, tilling of soil, diverting natural water sources, irrigation and applying nutrients
and pesticides. These practices affect soil, air, water, biodiversity and landscapes. Water
quality is a major environmental concern in Europe.
Potential agricultural pressure on water quality is indicated by the “gross nitrogen balance”'.
This indicator relates to the potential surplus of nitrogen on agricultural land. This is
estimated by calculating the difference between the amount of nitrogen added to an
agricultural system and the amount of nitrogen removed from the system per hectare of
agricultural land. The gross nitrogen balance indicator accounts for all inputs and outputs on a
farm, and includes all residual emissions of nitrogen from agriculture into the soil, water and
air. The nitrogen remains circa 30 - 35 kg/ha in Poland in period 1991- 2000 in according to
the Code of Good Agricultural Practice was satisfactory level. In the EU-15 countries, the
mean gross nitrogen balance in 2000 was calculated to be 55 kg*ha-1, which is 16% lower
than the 1990 estimate of 66 kg*ha-1. In 2000, the gross nitrogen balance ranged from 37
kg*ha-1 (Italy) to 226 kg*ha-1 (the Netherlands) (EEA, 2006). In the case of Poland, the mean
gross nitrogen balance for the years 2002 – 2004 was calculated to be 45 kg*ha-1 varying
from 16.1 kg*ha-1 in the dolnośląskie (Lower Silesia) voivodship to 75.2 kg*ha-1 in the
kujawsko – pomorskie (Pomerania, northern Poland) voivodship (Kopiński et al., 2006). In
the podlaskie (Podlasie, eastern Poland) voivodship the index is close to the average level in
Poland and at 43.7 kg*ha-1. The availability of regional gross nitrogen balances could provide
much better insight into the actual likelihood of nutrient losses to water bodies, when
combined with data on farm management practices, as well as climatic and soil conditions
(EEA 2006).
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Protecting the quality of water
Activities, which lead to an improvement in the quality of shallow ground waters, can be
divided into three groups (Balla, 2007; Dobkowski and Skopiec, 2003):
- the building of tanks for liquid manure and applying environmentally friendly
techniques to spread it on green areas and arable land, which requires farm
infrastructure for the development of environmental protection and active protection
of water resources, i.e. limiting pollution in situ,
- the building of deep wells and proper localization of shallow wells, activities which
enable the making of clean, unpolluted water accessible to people living in areas
where water is already degraded,
- the purification of rich water in biogens flowing out from the agricultural catchment
area, before it reaches larger water basins like: buffer zone, artificial wetlands, water
ponds.
The problem of the development of infrastructure has to be considered in its financial,
technological, environmental, social, cultural, political and legal aspects. Appropriate
solutions and technological projects, which enable meeting the requirements of the EU, have
to be implemented. Determination of appropriate actions for the protection and use of water
resources in rural areas needs a precise assessment of the interaction between water resources,
the environment and agriculture, both positive and negative (Pierzgalski, 2002). The
investment process has to be overseen – to make the most of financial funds. Poland has to be
competitive within the EU to make the integration of Poland into the EU real.
Proper manure management diminishes the danger of pollution. Positive environmental
effects are not visible immediately after building containers for the proper storage of animal
manure. However, a better quality of surface waters and shallow groundwaters, rain of lower
acidity, decreased global warming – will become noticeable after a few years (Dobkowski and
Skopiec, 2003). Implementation of such a program in Denmark in 1987, whose aim was to
limit water pollution by nitrate compounds, enabled a 28% reduction in nitrate loss from
agriculture and retention of 50% of the nitrates on farms. Within agricultural river basins, a
20% reduction in the pollution of inflowing waters has been noticed. The eutrophication
process has also been reduced. A Swedish program for limiting nitrate emissions into water
from agriculture used several instruments, leading to a reduction of 50% in nitrate pollution
from rural areas. This investigation shows that, apart from extensive farming, the most
effective way of limiting such pollution is appropriate manure management and lack of
relevant infrastructure in the farm scale (Gren at al., 1994).

Study sites and methods
Liquid and solid manure, as well as slurry, are natural fertilizers rich in nutrients. Therefore,
when they are used appropriately in accordance with local climatic and soil – water
conditions, they contribute to increased yields and lower production costs. In the case of
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agricultural use, it is important not to overfertilize plants and predict climatic conditions. Nonsustainable fertilizing with slurry and manure leads to increased water pollution. The
collection and storage of manure in permeable or insufficiently large containers results in the
point pollution of surface and ground waters. Sewage from agricultural production is rich in
organic matter. The biological oxygen demand (BOD) for liquid manure is 50 times greater
than for raw municipal sewage. When high BOD sewage flows into a river, the level of
dissolved oxygen immediately decreases. This can result in the death of fish and invertebrates.
a. Baltic Sea pollution
According to data, in 2010 in Poland farm animals produce approximately 120 mln tonnes of
faeces annually (slurry, solid and liquid manure). This corresponds to a yearly production of
450 000 tonnes of nitrates and 255 000 tonnes of phosphorus. When the rules of proper
manure management are not respected, contamination of the natural environment may occur.
Improper storage of manure (storage of solid manure on the ground and the use of permeable
containers for the collection and storage of slurry and liquid manure) is a reason for 20-30%
losses of nitrogen (90 000 -135 000 tonnes annually) and 10-12% losses of phosphorus
(25 000 -30 000 tonnes annually). It is estimated that annually 139 700 tones of nitrogen and
9 100 tones of phosphorus are emitted from Poland into the Baltic Sea. Around 50–60% of
this nitrogen and 40% of this phosphorus comes from agriculture. Manure accounts for 43%
of the fertilizer used (Dobkowski and Skopiec, 2003).
The Ministers of the Environment and Senior Government Officials of the Member
States of HELCOM met on 15th November 2007 in Krakow, Poland, to adopt an ambitious
overarching action plan to drastically reduce pollution emissions into the Baltic Sea and
restore its ecological state. The key component of this is to reduce nutrient loads and allocate
these reductions to the countries in the region. At this meeting, it was decided that emissions
from Polish rivers into the Baltic Sea should be reduced by 83,000 tonnes N/year and 8,800
tonnes P/eayr. Thus, there is an urgent need for water managers in Poland to identify the most
appropriate measures to meet this target. Moreover, nutrient management and analysis of the
sources of pollution by agricultural nutrients will be a key challenge in the implementation of
the Water Framework Directive (WFD).
b. The results of a survey
The Podlaskie voivodship is called the Green Lung of Poland. This is because of the fact that
472 173.8 ha of forests are under protection. Parallel to the network of protected landscapes,
the European Nature 2000 network covers a part of the voivodship. The surface water
resources of the voivodship are created by 330 rivers, lakes, ponds, canals and artificial
reservoirs. In this area, there are no surface waters of very good or good quality. Among the
92 monitored points, the water quality is threatened by eutrophication in 24. According to the
”Programme of Environmental Protection in the Podlaskie Voivodship 2007-2013”, the main
threat to the state of surface waters is pollution arising from improper sewage management.
The quality of groundwater is good. In 27% of the monitored points the water was suitable for
drinking. One of the main threats to groundwater is improper manure management (especially
slurry management).
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The Nitrates Directive obliges member states to designate areas as Nitrate Vulnerable
Zones or NVZs. To comply with the Nitrates Directive, Poland in 2004 has designated 21
areas in 6 regions as NVZs. The total area of these NVZ is 6 263 km2, which comprises ≈2%
of the total area of the country. This is small in comparison to the United Kingdom ≈38.4%,
France ≈44%, but more than in Portugal ≈1.2%. In the area of the Regional Water
Management Board (RWMB) in Warsaw, NVZs cover 1.53% of the total area. According to
hydrogeologists, the whole of Sandr Kurpiowski, which lays in this RWMB is extremely
vulnerable to pollution from agriculture. Apart from the above, 60% of the area is covered by
light – textured (sandy) soils, which are vulnerable to nitrate leaching. No NVZs have been
designed in the Podlaskie voivodship. It seams reasonable to test the criteria used in
designating NVZs (Alterra, 2007).
In 2006, an anonymous survey was conducted in the Łódzkie, Opolskie, Podlaskie and
Pomorskie regions. Farmers participating in training courses on “The Code of Good
Agricultural Practice”, organized within the Sectoral Operational Programme for
Restructuring and Modernization of the Food Sector and Rural Development, were questioned
about infrastructure used on farms for environmental protection and compliance with the
Code of Good Agricultural Practice. 2582 rural farms took part in the survey, of which 1729
from the Podlaskie voivodship were considered for further analysis. The survey confirmed the
problems. No more than six percent of sewage is directed into municipal wastewater
treatment plants via sewage systems. Sixty six percent of farms are equipped with septic
tanks, among which only five percent have an agreement about sewage collection. Seven
percent of farms have their own wastewater treatment plants The results of the survey show a
lack of containers for liquid manure storage and containers for preventing leakage from
manure pads on 81% and 55% of farms, respectively (Wyporska and Mosiej, 2010).

Resume
Sustainable agriculture is of fundamental importance to mankind, producing not only food
and fiber but also, through its interaction with land and natural resources, performing vital
functions such as nutrient cycling and carbon storage. In Poland traditional farming was
small-scale, subsistence in nature and sympathetic to the natural environment. Indeed,
traditional, low input forms of agriculture have helped to create the variety of landscapes and
associated wildlife that are highly valued by citizens today. But with population growth, the
introduction of new technology and encouraged by public policy, agriculture has become
increasingly intensive and industrialized, resulting in negative impacts on the environment.
The loss of habitats, declines in wildlife, drainage of wetlands, agriculture use of valleys,
groundwater abstraction, soil erosion and water pollution are just some of the problems we
now face as a result of modern agriculture. Climate change brings a new challenge;
agriculture will need to adapt to a changing climate.
Agriculture in Poland is one of the most important sectors from economical perspective and
its importance is grater in Poland than in other countries in EU. It has an influence not only on
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social and economic situation of the rural population but also on natural environment,
structure of landscape and biodiversity. Important factor deciding about sustainable
development of agriculture is water. It is caused by it function in agricultural landscape and
fact that its shortage or surplus impacts biodiversity especially on water reliable ecosystems.
Of all the countries around the Baltic, Poland still has quantitatively the biggest impact on the
environment of this sea area. There are several reasons for this. Almost the whole of Poland
falls within the Baltic drainage basin, and additional almost half of the population and 40% of
the arable land of the basin as a whole are to be found within the country’s borders. Of the
nutrients discharged by Vistula alone, 60% of nitrogen and 40% of the phosphorus come from
rural areas.
Necessary condition of introduction of the pro-ecological actions in rural areas is the
ecological consciousness of the farmers and the inhabitants of rural areas. The consciousness
of the inhabitants of the rural areas should be shaped not through orders and punishments, but
mainly through education. Until farmers do not feel the positive effects coming from
protecting the environment, they will not be interested in keeping clean environment. Still, the
problem of cost is going to appear at a certain stage. This additional cost will increase the cost
of production. At this moment financial grants will be necessary. In the European Union such
incentives have been used successfully for a long time.
Farmers have to be willing and able to introduce actions that serve environmental protection.
The most important condition for the success of actions is the relationship of farmers to the
environment. The influence of agriculture on the environment depends on the long-term and
short-term decisions of farmers regarding manure management. The environmental effects of
these decisions result in the integration of economic aims with good agricultural practice,
available technologies and their use in the context of the possibilities and limitations of the
political and economic situation. Subsidizing investments in infrastructure at the scale of
farms has to be supported by training informing society on the importance of actions that
serve environmental protection and the sustainable development of rural areas.
A review of problems concerning water management in rural areas shows that there are a
number of contemporary conditions, which on the one hand limit the improvement of poor
condition of water infrastructure, but also there are other forcing a positive change in this
regard. To the first group of factors determining the current state of water measures should be
include the general state of agriculture and the efficiency of farms. Production restrictions
related to the Polish accession to the European Union, the need of competition in the market
for agricultural products and poor economic condition of farms undoubtedly shape the process
of degeneration of the water facilities and the demand for precision water management.
Forcing factors is the need achievement of the objectives of European Union Directives,
between others Frame Water Directive. In case of checking the predictions of climate change,
and in particular global warming very seriously to be implemented programs to combat
drought, including investments in water retention, water-saving irrigation, upgrading drainage
systems etc. Water management in rural areas, carried out mainly by local government on the
regional or local level differ significantly from the objectives and tasks of water management
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implemented by the government for the whole country or major river basins. Nowadays the
main attention should be concentrated on implementing of concepts of such activities that
could show the most appropriate ways of special planning of agricultural areas in catchments
scale in aspect of possibility of improving existing environmental status and water resources.
The Podlaskie voivodship is a region of great importance to nature in Poland. The survey
showed that there are still vast investment needs regarding equipping farms with
infrastructure for environmental protection, both for sewage management and storage of
manure. It is important to answer the question: as to what kind of infrastructure is needed in
rural areas to assure a balance between social and economic growth. At the same time, the
resources of the environment should not be degraded. The development of infrastructure in
rural areas is supported by structural funds from the European Union within its regional
policy. Actions should be aimed at improving the quality of life by creating employment
while showing respect to the social and economic aspects of these actions and multifunctional
development of rural areas. One of the priorities of such development is environmental
protection.
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Právna úprava ochrany poľnohospodárskej pôdy v Európskej únii
Legal regulation of the agricultural soil protection in the European union
PALŠOVÁ, Lucia
Abstract
Protecting the qualitative aspect of the agricultural land is in the interest of European Union
policies. The EU adopted in 2006 a Thematic Strategy for Soil Protection, to ensure
protection and sustainable use of land, including agricultural land. The aim of this paper is to
summarize and analyze the regulation of agricultural soil protection in the European Union.
The contribution will emphasize the implementation of the Thematic Strategy for Soil
Protection. In terms of preserving agricultural land being built but has notable importance
Common Agricultural Policy-I and II. pillar, which provides for applicants of single area
payment scheme, respectively applicants of support under agri-environmental crosscompliance requirements and requirements for agri-environmental measures. For EU soil
policy are also important strategic documents of the EU in order to preserve soil quality in
Europe.
Key words
Agricultural Land, Land Protection, the Thematic Strategy for Soil Protection, Proposal for a
Framework Directive for the Protection of Soil, Legal Acts

Úvod
Pôda ako zložka životného prostredia čelí v súčasnosti viacerým hrozbám, ako sú
klimatické zmeny, rozširovanie zastavaných území, kontaminácia pôd a pod. Všetky tieto
faktory determinujú následne kvalitu života každého človeka, či už v podobe potravinovej
bezpečnosti, krajinotvorby alebo biodiverzity. Princípy ochrany pôdy vo svete boli
ustanovené v Svetovej charte o pôde31, v ktorej sa okrem iného ustanovuje, že uvedomenie si
prvoradej dôležitosti pôdy pre život ľudstva a pre jeho prosperitu, pre ekonomickú
nezávislosť štátov i urýchlenie množstva produkovaných potravín je imperatívom pre každú
rozumne konajúcu vládu, aby podporovala optimálne využívanie pôdy, udržiavanie a
zvyšovanie jej úrodnosti a jej všestrannú ochranu. Európska charta o pôde32 rovnako
zdôrazňuje, že pôda je považovaná za jedno z najvzácnejších bohatstiev ľudstva, ktoré
31

Organizácia spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organisation of the
United Nations). 1982. World Soil Charter. [online] [cit. 2014-05-14]. Dostupné na:
http://www.fao.org/docrep/t0389e/t0389e0b.htm
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Rada Európy. 1972. European Soil Charter. [online] [cit. 2014-05-14]. Dostupné na :
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umožňuje rastlinám, zvieratám a človeku žiť na Zemi. Na druhej strane je pôda nesmierne
zložité a premenlivé prostredie, pričom v Európe bolo identifikovaných viac ako 320
hlavných pôdnych typov a v rámci každého z nich sú obrovské rozdiely čo do fyzických,
chemických a biologických vlastností33. Aj z tohto dôvodu sa degradácia pôdy odohráva vo
všeobecnosti nepozorovane, pretože ide o pomalý proces, v rámci ktorého len zriedkakedy
dochádza k okamžitým dramatickým účinkom34. V súvislosti s uvedeným poukazujú viaceré
výskumy na zhoršujúci sa stav kvality pôdy v Európe. Na európskej úrovni boli prijaté viaceré
stratégie, ktorých ambíciou bolo komplexné riešenie ochrany pôdy v Európe, no napriek
tomu, ostala právna úprava rozdrobená vo viacerých právnych aktoch (napr. smernica č.
75/442/EEC o odpadoch, smernica č. 91/676/EEC o dusičnanoch pochádzajúcich
z poľnohospodárskych zdrojov, smernica č. 96/91/EEC o integrovanej prevencii a kontrole
znečistenia životného prostredia a pod.). V roku 2006 bola prijatá Tematická stratégia na
ochranu pôdy, ktorá poukázala na stav pôdy v Európe. Stratégia pozostáva z Oznámenia
Komisie ostatným európskym inštitúciám KOM(2006) 231 v konečnom znení, z návrhu
rámcovej smernice KOM(2006) 232 v konečnom znení a z Hodnotenia vplyvu SEK(2006)620
a SEK(2006)1165. Hoci uvedená stratégia nie je právne vynútiteľná, členské štáty EÚ sú
povinné napomáhať k realizácií zámerov stratégie.

Materiál a metódy
Ochrana pôdy zahŕňa rozsiahlu právnu problematiku v závislosti od druhu pôdy. Keďže
poľnohospodárska pôda predstavuje základ pre kvalitu života obyvateľov EÚ, bude cieľom
príspevku je sumarizovať a analyzovať právnu úpravu ochrany poľnohospodárskej pôdy
v Európskej únii. Príspevok bude klásť dôraz na implementáciu tematickej stratégie na
ochranu pôdy. Príspevok vznikol na základe výsledkov výskumnej úlohy projektu Jean
Monnet „Pôdna politika EÚ- cesta k udržateľnej Európe“, č. 542600-LLP-1-2013-1SK-AJMPO, rozhodnutie č. 2013-2883/001-00135.
Podkladom pri spracúvaní príspevku boli sekundárne zdroje informácií, najmä však právne
akty Európske únie, slovenské právne predpisy a štatistické údaje týkajúce sa
poľnohospodárskej pôdy a v EÚ. Ako metodický aparát boli použité metóda selekcie,
analýzy, indukcie, dedukcie a vedeckej abstrakcie.

Výsledky a diskusia
Prvý z významných dokumentov, ktorý sa zaoberal pôdou ako zložkou životného
prostredia v rámci Európy bola Európska charta o pôde (Rezolúcia č. 72/19 zo dňa
33
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30.05.1972), ktorá definuje význam pôdy pre človeka a jeho životné prostredie. Dokument sa
skladá z dvanástich bodov, pričom každý z nich má význam pre tvorbu a smerovanie pôdnej
politiky v Európe.
1. Pôda je jedným z najvzácnejších bohatstiev ľudstva, umožňuje rastlinám, zvieratám a
človeku žiť na Zemi.
2. Pôda je obmedzeným zdrojom a ľahko sa ničí.
3. Priemyselná spoločnosť využíva pôdu nielen pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, ale aj pre
rad iných účelov.
4. Poľnohospodári a lesníci musia používať také pestovateľské spôsoby, ktoré zachovajú
kvalitu pôdy.
5. Musí byť zabezpečená protierózna ochrana pôdy.
6. Pôda musí byť chránená pred znečistením.
7. Urbanizácia územia musí byť plánovaná tak, aby spôsobovala čo najmenšie škody na
pôde.
8. Pri výstavbe inžinierskych sietí sa musia už v etape ich plánovania zohľadňovať vplyvy na
priľahlé pôdy.
9. Inventúra pôdnych zdrojov je nepostrádateľná.
10. Pre zabezpečenie racionálneho využívania pôdy a jej ochrany je potrebný systematický
výskum a národná i medzinárodná interdisciplinárna spolupráca.
11. Zabezpečiť výučbu o ochrane pôdy na všetkých úrovniach, aby sa tento problém stal
vecou celej spoločnosti.
12. Pôdne zdroje musia účelne spravovať a ich využitie usmerňovať štátne orgány.
Nakoľko charta v priebehu vyvíjajúcej sa politiky ochrany pôdy nezahŕňala všetky oblasti
záujmu, bola v roku 2003 prijatá Revidovaná európska charta pre ochranu a udržateľné
manažovanie pôdy, ktorá reflektovala na svetovú environmentálnu politiku z oblastí
biodiverzity, klimatických zmien, dezertifikácie a pod.
V súlade s Európskou chartou o pôde bolo prijaté v roku 1992 Odporúčanie Rady Európy
č. R(92)8 o ochrane pôdy, v ktorom sa okrem iného zdôrazňuje, že je potrebné:
- zabezpečiť výskum, výmenu informácií, zaviesť vedecké pozorovania a hodnotenia v boji
proti stratám pôdy, degradácii pôdy, redukcii ekologického potenciálu pôdy a jeho
diverzity, spôsobovaných aktivitami človeka; odporúčanie teda zdôrazňuje funkciu pôdy
a nielen jej výmeru;
- založiť projekty národného prieskumu s cieľom určiť súčasný stav degradácie pôdy,
vrátane hodnotenia ich príčin a dopadov, monitorovať a kontrolovať zmeny v pôdach
a zúrodňovať poškodené pôdy;
- prijať legislatívne a administratívne opatrenia vyplývajúce z analýz vplyvov na pôdu a z
vypracúvaných dopadových štúdií;
- posilniť medzinárodnú spoluprácu v ochrane pôdy.
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Poľnohospodárska pôda predstavuje z hľadiska ochrany pôdy jednu z najdôležitejších
oblastí, pretože práve tejto typ pôdy je ovplyvnený súčasnou predovšetkým konvenčnou
poľnohospodárskou produkciou, ktorá neúnosne zaťažuje tejto prírodný zdroj. Jedným
z najväčších a pretrvávajúcich problémov EÚ je degradácia pôdy. Na uvedenú situáciu
reagovala Európska únia prijatím tematickej stratégie na ochranu pôdy36, ktorá pozostáva z
Oznámenia Komisie ostatným európskym inštitúciám KOM(2006) 231 v konečnom znení,
z návrhu rámcovej smernice KOM(2006) 232 v konečnom znení a z Hodnotenia vplyvu
SEK(2006)620 a SEK(2006)1165.
Dôvodom na vydanie tematickej stratégie bola skutočnosť, že stav pôdy v Európe sa
zhoršuje a politika ochrany pôdy v EÚ nie je koherentná; opatrenia prijaté na ochranu pôdy sú
rozptýlené v mnohých oblastiach zameraných na ochranu iných zložiek životného prostredia.
Všeobecným cieľom stratégie je ochrana a trvalo udržateľné využívanie pôdy, pričom
stratégie sa zakladá na týchto hlavných princípoch:
1. zabrániť ďalšej degradácii pôdy a ochrana funkcii pôdy:
- pokiaľ sa pôda a jej funkcie využívajú, musia sa prijať opatrenia v súvislosti so
spôsobmi jej využívania a metódami obhospodarovania;
- keď pôda slúži sa pohlcovač/receptor vplyvov ľudských aktivít alebo
environmentálnych fenoménov, opatrenia sa musia prijať priamo pri zdroji.
2. obnoviť pôdu postihnutú degradáciou na úroveň funkčnosti, ktorá by bola zlučiteľná
minimálne so súčasným a plánovaným využívaním, a tým zohľadniť aj náklady
vynaložené na obnovu pôdy.
Na dosiahnutie uvedených cieľov EÚ apeluje na realizáciu aktivít na viacerých úrovniach
pri zachovaní princípu subsidiarity a proporcionality. Stratégia sa pritom opiera o štyri
základné piliere:
1. rámcová legislatíva;
2. integrácia- začlenenie ochrany pôdy do politík vypracovaných a realizovaných na
vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ;
3. vyplnenie známych medzier vo vedomostiach v niektorých oblastiach ochrany pôdy
prostredníctvom výskumu podporovaného EÚ;
4. zvyšovanie povedomia verejnosti o potrebe chrániť pôdu.
Ako hodnotiacu revíziu k tematickej stratégii na ochranu pôdy vydala Európska komisia
správu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru
a Výboru regiónov KOM(2012) v konečnom znení pod názvom Implementácia tematickej
stratégie na ochranu pôdy a prebiehajúce činnosti. Oznámenie poukazuje na prehľad
implementácie štyroch pilierov tematickej stratégie na ochranu pôdy od roku 2006-2012 a tiež
36

Tematickú stratégiu na ochranu pôdy predchádzalo vydanie Oznámenia Komisie Rade, Európskemu
parlamentu, Európskemu ekonomickému a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Smerom k tematickej
stratégii na ochranu pôdy KOM(2002) 179 v konečnom znení
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poukazuje na súčasné tendencie v oblasti degradácie pôdy v Európe a na celosvetovej úrovni
a budúce výzvy, pokiaľ ide o zabezpečenie ochrany.
1. pilier – rámcová smernica
Aj keď samotná správa nereflektuje na vývoj rámcovej právnej úpravy, bol v roku 2006
vypracovaný návrh rámcovej smernice o ochrane pôdy, ktorá bola publikovaná ako návrh
Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy
a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES pod číslom KOM(2006) 232 v konečnom
znení. Čl. 1 smernice upravuje vecnú pôsobnosť smernice, ktorou je ustanovenie rámca
ochrany pôdy a zachovanie schopnosti pôdy vykonávať každú z týchto environmentálnych,
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych funkcií:
- tvorba biomasy, a to aj v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva;
- zhromažďovanie, filtrácia a premena živín, látok a vody;
- zdroj biologickej diverzity, ako sú biotopy, druhy a gény;
- fyzické a kultúrne prostredie pre človeka a ľudské činnosti;
- zdroj surovín;
- zásobáreň uhlíka;
- archív geologického a kultúrneho dedičstva.
V smernici sa ustanovujú tiež opatrenia určené na prevenciu procesov degradácie pôdy,
ktoré vznikajú prirodzeným spôsobom alebo v dôsledku širokej škály ľudských činností
a narúšanú schopnosť pôdy vykonávať uvedené funkcie. Napriek tomu, že smernica vytvára
rámec legislatívnej úpravy pri deklarovanom zachovaní princípu subsidiarity a poskytujúc
členským štátom EÚ veľkú flexibilitu pri implementácií požiadaviek, smernica nebola do
dnešného prijatá. Dôvody na zablokovanie ďalšieho postupu sa rôznia, najčastejšie dôvody sú
porušenie princípu subsidiarity prijatím uvedenej smernice37, vysoké náklady na
implementáciu smernice, administratívne zaťaženie a prekrývanie európskej smernice
s národnými legislatívami členských štátov38. Ako však uvádza súčasný eurokomisár pre
životné prostredie Potočnik39, smernica by mala stanoviť nevyhnutný právny rámec pre
ochranu pôdy na európskej úrovni40. Ako konštatuje po siedmych rokov, kedy návrh smernice

37

Nemecko a Veľká Británia napr. zastávajú názor, že EÚ nemá kompetenciu konať v oblasť ochrany pôdy.
Rankin, J. in European Voice. 2010. Member states dig deep to stop soil directive. [cit. 2014-05-15] . Dostupné
na: http://www.europeanvoice.com/article/imported/member-states-dig-deep-to-stop-soil-directive/67043.aspx
38
odporcovia prijatia smernice uvádzajú, že nie je potreba ďalšej doplňujúcej legislatívy v oblasti ochrany pôdy,
nakoľko pôda je naprieč Európskou úniou už viacerými právnymi aktami. (napr. NATIONAL Farming Union.
Faming Online.EU Soils Directive: Protection for Europe’s degraded soils under threat. [cit. 2014-05-14] .
Dostupné na: http://www.farming.co.uk/news/article/8990
39
Potočnik J. in EAOsite editor. 2014. Soil directive appears doomed. [cit. 2014-05-14] . Dostupné na:
http://eaonsite.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=16589:soil-directive-appearsdoomed&Itemid=675
40
Európska agentúra životného prostredia neustále poukazuje na zhoršujúcu sa situáciu v oblasti degradácia
pôdy, najmä v oblasti straty priepustnosti pôdy (trvalým pokrytím pôdy nepriepustným materiálom), pôdnej
erózie, zhutňovaním pôdy, kontamináciou, okysľovaním pôdy a zasoľovaním. Zhoršujúci sa stav
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stál na mŕtvom bode, je nevyhnutné aby bol návrh smernice revidovaný v zmysle záväzkov
prijatých v 7. environmentálnom akčnom programe41 tak, aby bola smernica schopná
zabezpečiť účinnú a cielenú ochranu pôdy v EÚ. Ako komisár zároveň konštatoval, že prijatiu
smernice neustále politická nevôľa členských štátov: Nemecka (opozičný líder), Francúzska,
Veľkej Británie, Rakúska a Holandska.
2. pilier integrácia- začlenenie ochrany pôdy do politík vypracovaných a realizovaných na
vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ
Z hľadiska začleňovania otázok ochrany pôdy ako zložky životného prostredia do
ostatných politík bolo významné spojenie s Spoločnou poľnohospodárskou politikou.
Zavedenie krížového plnenia v roku 2003 znamenalo významnejší krok v obmedzovaní
erózie, zachovaniu a zvyšovaniu obsahu organických látok a predchádzanie zhutňovaniu.
V programovacom období 2014-2020 bude úprava krížového plnenia sprísnená najmä pokiaľ
ide o ochranu pôdy42. Okrem nastavenia krížového plnenia v I. pilieri, boli umožnené
členským štátom riešiť agro- environmentálne opatrenia v rámci programu rozvoja vidieka,
Osi 2. Cieľom uvedených opatrení bola podpora na dodatočné aktivity na ochranu pôdy.
Okrem iného správa konštatuje, že ochrana pôdy bola integrovaná aj do ďalších oblastí
ako: priemyselné zariadenia, politika súdržnosti, štátna pomoc na rekultiváciu
kontaminovanej pôdy.
3. Vyplnenie známych medzier vo vedomostiach v niektorých oblastiach ochrany pôdy
prostredníctvom výskumu podporovaného EÚ
V rámci tretieho piliera bolo konštatované, že povedomie o pôde sa v EÚ zlepšilo, aj
vďaka uskutočneným verejným podujatiam venovaným ochrane pôdy, uverejnením pôdnych
atlasov ako sa podporením početných nástrojov a sietí, vrátane Európske siete pre zvyšovanie
povedomia o pôde (ENSA).
4. zvyšovanie povedomia verejnosti o potrebe chrániť pôdu
Štvrtý pilier bol implementovaný prostredníctvom výskumných aktivít spojených
s riešením problémov s pôdou predovšetkým prostredníctvom siedmeho rámcového programu
pre výskum43.

poľnohospodárskej pôdy spôsobujú najmä nevhodné poľnohospodárske postupy a cestovný ruch.
http://www.eea.europa.eu/soer
41
7. environmentálny akčný program s podtitulom „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ e súčasťou
dlhodobej vízie a stratégie smerovania EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a klímy do roku 2050. Cieľom
EÚ je, aby sme v roku 2050 žili v súlade s ekologickými limitami planéty. Súčasný 7. environmentálny akčný
program pokrýva obdobie rokov 2014-2020. Program sa skladá z deviatich prioritných cieľov, vrátane zlepšenia
vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a zlepšenie previazanosti environmentálnej
legislatívy s ostatnou legislatívou. Dostupné na: http://ec.europa.eu/environment/newprg/
42
bližšie dostupné na: http://ec.europa.eu/environment/soil/study1_en.htm.
43
Community Research and Development Information Service. Dostupné na: http://cordis.europa.eu
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Na roky 2014-2020 boli na európske úrovni prijaté strategické dokumenty na ochranu
životného prostredia, predovšetkým Stratégia 2020 a 7. environmentálny akčný plán, ktorých
cieľom je zlepšovanie ochrany životného prostredia, vrátane ochrany pôdy.
Európska únia reguluje ochranu pôdy tiež právnymi aktami a strategickými dokumentmi
v ostatných oblastiach životného prostredia, ktoré majú dopad na kvalitu pôd (dostupné na
stránke http://ec.europa.eu/environment/. K takýmto právnym aktom patria napríklad:
- Rámcová smernica o vode (Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/60/ES)
- Smernica o dusičnanoch (Smernica Rady č. 91/676/EHS)
- Smernica o odpade (Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES)
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1306/2013 o financovaní, riadení a
monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý okrem iného upravuje
podmienky krížového plnenia pre poľnohospodárov, ktorí poberajú priame platby.

Zhrnutie
Ochrana pôdy v Európskej únií je v súčasnosti aktuálnou a diskutovanou témou. Cieľom
predloženého príspevku bolo sumarizovať a analyzovať právnu úpravu ochrany
poľnohospodárskej pôdy v Európskej únii; príspevok kládol dôraz na implementáciu
tematickej stratégie na ochranu pôdy. V príspevku boli využité sekundárne zdroje informácií a
boli použité metódy selekcie, analýzy, indukcie, dedukcie a vedeckej abstrakcie. Tematická
stratégia na ochranu pôdy (vrátane poľnohospodárskej pôdy), ktorá nastavila štyri piliere
potrebné pre ochranu pôdy v Európe. Jedným z pilierov stratégie je aj návrh rámcovej
smernice o pôde, ktorá však niektorými členskými štátmi nie je akceptovateľná z dôvodu
nesúladu s princípmi subsidiarity, vysokými nákladmi, administratívne zaťaženie
a prekrývanie európskej smernice s národnými legislatívami členských štát (Nemecko,
Francúzsko, Veľká Británia, Rakúsko a Holandsko). Napriek uvedenému boli však prijaté
viaceré právne akty, ktoré majú dopad na zlepšovanie kvality pôdy v Európe.

Abstrakt
Ochrana kvalitatívnej stránky poľnohospodárskej pôdy je v záujme politiky Európskej únie.
EÚ prijala v roku 2006 tematickú stratégiu na ochranu pôdy, ktorej cieľom je ochrana a trvalo
udržateľné využívanie pôdy, vrátane poľnohospodárskej pôdy. Cieľom príspevku je preto
sumarizovať a analyzovať právnu úpravu ochrany poľnohospodárskej pôdy v Európskej únii.
Príspevok bude klásť dôraz na implementáciu tematickej stratégie na ochranu pôdy.
Z hľadiska zachovania dobého stavu poľnohospodárskej pôdy má však markantný význam
Spoločná poľnohospodárska politika- I. a II. pilier, ktorý stanovuje pre žiadateľov jednotnej
platby na plochu, resp. žiadateľov podpory v rámci agroenvironmentálnych opatrení,
požiadavky na krížové plnenie a požiadavky na agroenvironmentálne opatrenia a rovnako
strategické dokumenty EÚ s cieľom zachovania kvality pôdy v Európe.
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AGRÁRNE PRÁVO EÚ V KONTEXTE EURÓPSKEHO SPRÁVNEHO
PRIESTORU
EU AGRARIAN LAW IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN
ADMINISTRATIVE AREA
PAVLÍKOVÁ, Barbara
Abstrakt
Contribution named Agrarian Law of the European Union in the context of European
Administrative Space briefly characterizes the basic attributes of the Agrarian law in terms of
its content and in relation to other branches of law and further focuses on its status in the
context of European administrative space. In this context its main objective is to highlight the
essential characteristics of the documents adopted by the bodies of the Council of Europe and
the European Union law. Attention is given to cross-border cooperation and regional selfgovernment, as well as to the nature and status of administrative law in the legislative and
institutional structure of the European Union. The aim of the article is to provide a clear and
systematic view of the European administrative space in relation to the Agrarian law.
Key words
Agrarian law, European Administrative law, Council of Europe, European Union, regional
development, cross-border cooperation

Úvod
Agrárne právo vzhľadom na osobitosť a rozsiahlosť problematiky, ktorou sa zaoberajú
jeho právne normy, možno označiť za prierezové právne odvetvie. Prienik so správnoprávnymi otázkami môžeme vidieť napr. v rozhodovacej praxi orgánov štátnej správy,
venujúcich sa okrem iného aj problematike súvisiacej s poľnohospodárstvom, rovnako ako
v súvislosti s postavením a fungovaním správnych orgánov. Rovnako významná je z hľadiska
agrárneho práva aj otázka systému štátnej správy v poľnohospodárstve. Napriek tomu, že
v spojení so správnym právom sa spravidla úvahy orientujú na národný štát, správa vecí
verejných – a to aj v poľnohospodárskej sfére, je téma, ktorá je rovnako blízka aj
medzinárodnej a nadnárodnej úrovni, osobitne od vzniku integračného zoskupenia v podobe
Európskej únie a jej Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Správne právo predstavuje jedno z odvetví verejného práva, ktoré presahuje do
rôznych sfér spoločenského života. V poslednom období možno pozorovať rastúci záujem
o túto problematiku aj na európskej, teda nadnárodnej úrovni. Napriek pretrvávajúcim
problémom v ekonomickej oblasti a úvahách euroskeptikov o rozpade Európskej únie, sa jej
lídri nevzdávajú myšlienky na ďalšie prehlbovanie integračného procesu. Pozornosť sa teda
postupne začína sústreďovať aj na tie odvetvia práva, ktoré boli dlho považované za
177

neintegrovateľné. Správne právo, vzhľadom na jeho roztrieštenosť na úrovni samotných
národných štátov, je určite jedným z nich. Hoci na prvý pohľad to môže vyzerať takmer ako
utópia, aj v podmienkach súčasnej Európskej únie, fungujúcej podľa princípov definovaných
v Lisabonskej zmluve, možno hovoriť o európskom správnom práve. Bolo by však chybou
vnímať ho iba ako niečo, čo sa rozvíja výlučne na pôde Európskej únie. Chápanie pojmu
európske správne právo má viacero významov, ktoré vychádzajú predovšetkým z toho, na
akom fóre sú prijímané zodpovedajúce dokumenty. Okrem Európskej únie je fórom, ktoré
predstavuje veľký prínos do oblasti správneho práva Rada Európy. Rozdiel je predovšetkým v
právnej sile a záväznosti vydávaných dokumentov, keďže Rada Európy, na rozdiel od
Európskej únie, zostáva vo väčšine prípadov v rovine odporúčaní, ktoré nie sú ani priamo
aplikovateľné, ani všeobecne záväzné.

Materiál a metódy
Napriek tomu, že v prípade agrárneho práva a európskeho správneho práva ide o
aktuálnu problematiku, je zároveň pomerne novou oblasťou, na ktorú začínajú autori,
zaoberajúci sa problematikou európskeho práva, ešte len zameriavať svoju pozornosť. Táto
skutočnosť spôsobuje, že relevantnej literatúry, riešiacej nielen otázky prameňov európskeho
správneho práva, ale vôbec tohto právneho odvetvia ako celku je veľmi málo. To isté môžeme
povedať aj o dostupnosti literatúry z oblasti agrárneho práva. Väčšia časť materiálov je
sústredená v zborníkoch z domácich medzinárodných a zahraničných konferencií a venuje sa
jej pomerne úzky okruh autorov. Situácia na medzinárodnej úrovni je o niečo lepšia, aj tak
však publikácií, venujúcich sa skúmanej problematike nie je dostatok.
Na účely príspevku sme základné informácie o agrárnom práve čerpali z diela Agrárne
právo A. Bandlerovej a ďalších členov autorského kolektívu. Publikácia poskytuje prehľadne
usporiadané informácie z viacerých okruhov súvisiacich s existenciou agrárneho práva.
Rámcovo v nej možno nájsť základné fakty o legislatíve Európskej únie, pozemkových
vzťahoch na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ, Spoločnej poľnohospodárskej politike,
atď.
Bernard Pekár sa zaoberá pojmom správa, verejná správa a európske správne právo.
Pozornosť venuje tiež jeho prameňom a stručnej charakteristike vybraných dokumentov
prijatých Radou Európy, ktoré sú medzi ne zaraďované. Približuje ich rozdelenie, funkciu a
možnosti aplikácie na vnútroštátnej úrovni. Využili sme jeho prácu s názvom Európske
správne právo a právo na dobrú správu. Pekár publikoval článok z predmetnej oblasti tiež v
zborníku z konferencie Interpolis ´10 pod názvom Európsky správny priestor v kontexte práva
EÚ (2010). Venuje sa v ňom spoločnému právnemu priestoru v zmysle rôznych úrovní
medzivládnej spolupráce a vykonávateľom verejnej správy v jednotlivých členských štátoch.
Svoje úvahy uvádza na príklade Schengenského správneho priestoru, ktorý je v súčasnosti
komplentárnou súčasťou únijného práva.
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Topoľčiankach Európska
únia v kontexte s právnym systémom Slovenskej republiky (2005) je zostavený z článkov
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dotýkajúcich sa rôznorodých tém z oblasti teórie i aplikačnej praxe európskeho práva v
kontexte nášho právneho poriadku. Z hľadiska témy článku bol prínosom príspevok Mariána
Vrabka (Správne právo a právo Európskej únie), ktorý je venovaný otázkam vývoja právneho
dualizmu, prameňov správneho práva v podmienkach Slovenskej republiky, ale tiež základnej
charakteristike primárneho a sekundárneho práva niekdajších Európskych spoločenstiev.
Publikácia kolektívu autorov Vlasty Kunovej, Lucie Mokrej a Michaela Simana More
effectiveness of the Decision-making processes in the European Union (2007) poskytuje
prehľadne usporiadané informácie o európskych inštitúciách, legislatívnom procese na
európskej úrovni a prezentuje úvahy o konštitucionalizácii Európy. Menším negatívom je, že
vychádza z úvah o prijatí ústavnej zmluvy, ktorú sa napokon nepodarilo prijať a teda
nereflektuje súčasnú právnu úpravu v podobe Lisabonskej zmluvy.
Dielo Veřejná správa a evropská právní integrace (2003) autorov Richarda Pomahača
a Marie Widemannovej poskytuje prehľadne usporiadané informácie o osobitostiach
európskeho správneho priestoru. Prvá časť práce je venovaná verejnej správe v kontexte
európskeho správneho spoločenstva a zaoberá sa otázkami európskej právnej integrácie,
európskej ústavy a základných práv a samotným pojmom európske správne právo. Na
príklade Českej republiky tu autori tiež ilustrujú vzťah verejnej správy k vstupu do Európskej
únie.
Okrem uvedených prác boli nosným zdrojom, z ktorého sme pri písaní príspevku
vychádzali, jednotlivé dohovory a odporúčania Rady Európy zaoberajúce sa otázkami
správnej právnej úpravy, ako aj dokumenty prijaté inštitúciami Európskej únie.
V marci 2009 sa v čiernohorskom meste Budva konala konferencia o reforme verejnej
správy a európskej integrácii, výstupom z ktorej bol aj dokument Integrating national
administrations into the European administrative space autora Francisca Cardonu. Postupne
predstavuje princípy európskeho správneho priestoru a zamýšľa sa nad úlohou, ktorú v
procese jeho rozvoja zohral Súdny dvor Európskej únie. Približuje tiež legislatívne aktivity
európskych inštitúcií. V závere vo všeobecnosti hodnotí aproximáciu kandidátskych krajín v
súvislosti s európskym správnym priestorom, ako aj ich verejnú správu a potrebné reformy.
Fázami rozvoja správneho priestoru a jeho meniacimi sa parametrami v priebehu dejín
integrácie, hlavnými aktérmi a postupmi v rámci európskeho správneho priestoru z
vnútorného a vonkajšieho pohľadu, ako aj otázkami zdieľanej suverenity sa zaoberá článok
Herwiga Hofmanna Mapping the European Administrative Space.
Medzi metódy použité pri písaní príspevku možno zaradiť predovšetkým syntézu,
analýzu, komparáciu, heuristiku a kompiláciu.

Výsledky a diskusia
1 Agrárne právo Európskej únie
Pojem agrárne právo a jeho počiatky sa spájajú už s dejinami starovekého Ríma,
v ktorom sa podľa neho rozdeľovali verejné pozemky. V staroveku sa rozlišovali tri druhy
vlastníctva k pôde – súkromné vlastníctvo, verejná pôda a spoločné pastviny. Veľkostatkári
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s rozsiahlym vplyvom na poľnohospodársky sektor si prenajímali verejnú pôdu, s ktorou
následne nakladali ako so svojou vlastnou. Keďže za takýchto podmienok im malí farmári
neboli schopní konkurovať, sťahovali sa do miest a rozširovali rady mestskej chudoby,
pretože vtedajšie mestá nedokázali poskytnúť obživu vysokému počtu prisťahovalcov.
Tiberius Gracchus sa ako tribún ľudu už v roku 133 p. n. l. pokúsil o reformu
pozemkového práva, ktorá však stroskotala na neochote senátu. Podstatou tejto reformy bolo
obmedzenie množstva verejnej pôdy pod kontrolou jednej osoby a distribúcia pôdy, ktorá
zostala medzi farmárov žijúcich v mestách za nízke nájomné, ktoré by im umožnilo stať sa
konkurencieschopnými. Po Tiberiovej násilnej smrti sa o rozšírenie reformy pokúsil jeho brat.
V roku 118 p. n. l. však všetky snahy o obmedzenie distribúcie a predaja pôdy skrachovali
a bohatšia vrstva opäť nadobudla rozsiahle pozemky.
Po neskoršom rozvoji dualistického systému verejného a súkromného práva sa agrárne
právo v rámci kontinentálneho právneho systému celkom neinkorporovalo ani do jedného
z nich, v dôsledku čoho je právna úprava roztrieštená a normy agrárneho práva možno nájsť
tak v odvetviach súkromného, ako aj verejného práva. Celkom opačná je situácia v angloamerickom právnom systéme, v ktorom je napr. pozemkové právo jedným
z najvýznamnejších právnych odvetví. Na Slovensku agrárne právo nie je samostatným
právnym odvetvím.
Otázka postavenia agrárneho práva v systéme práva zatiaľ zostáva otvorená, vo
všeobecnosti sú však jeho normy zaraďované buď do občianskeho alebo správneho práva,
v niektorých osobitných prípadoch do finančného práva, práva životného prostredia a pod. Do
jeho obsahu sa postupne zaraďuje problematika súvisiaca s poľnohospodárstvom a lesným
hospodárstvom. Možno ho tiež označiť za nástroj a produkt agrárnej politiky.
Jednotná definícia agrárneho práva neexistuje, avšak možno vymedziť niektoré jeho
všeobecné základné charakteristiky. Ide o súbor právnych noriem, upravujúcich vzťahy
vznikajúce v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, čo vyplýva už aj z vyššie
uvedenej charakteristiky. Vzhľadom na nejednotnosť právnej úpravy a na rozdielnu právnu
silu noriem agrárneho práva nemožno hovoriť o jeho kodifikovanej podobe. Rovnako to platí
pre agrárne právo Európskej únie, ktoré pôsobí v oblasti multifunkčného poľnohospodárstva
na celom území EÚ. Agrárne právo EÚ je zakotvené v množstve aktov sekundárneho práva
(Bandlerová a kol., 2013, s. 11 – 13).
1. 1 Agrárne právo z pohľadu jeho prameňov a vzťahu k iným právnym odvetviam
Do systému agrárneho práva môžeme zaradiť pozemkové právo, právo rastlinnej
výroby, právo živočíšnej výroby, potravinové právo, právo lesného hospodárstva, právo
ekologického poľnohospodárstva, právo podnikania v poľnohospodárstve, právo upravujúce
štrukturálnu politiku a rozvoj vidieka, právo obchodu s agrárnymi komoditami a právo
ochrany duševného vlastníctva v poľnohospodárstve.
Z hľadiska súkromného práva je zrejmé prepojenie agrárneho práva s občianskym
právom hmotným (vlastnícke právo, vecné práva k cudzej veci, záväzkové právo, dedičské
právo), obchodným právom (právo obchodných spoločností a družstiev) a s pracovným
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právom (dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nerovnomerné
rozdelenie pracovného času).
V rámci odvetví verejného práva čerpá agrárne právo predovšetkým z ústavného práva
(ochrana vlastníctva, prírodných zdrojov a sféra výlučného vlastníctva štátu), trestného práva
hmotného a procesného (kriminalita v oblasti poľnohospodárskeho podnikania), občianskeho
práva procesného (žaloby zo zmlúv a žaloby na ochranu vlastníctva), z finančného práva
(daňové a poplatkové právo v oblasti poľnohospodárstva) a v neposlednom rade zo správneho
práva hmotného a procesného. Správny poriadok je využívaný orgánmi štátnej správy
v poľnohospodárstve pri vydávaní rozhodnutí a správnym právom hmotným sa spravuje
štruktúra, úlohy a vzájomné vzťahy správnych orgánov, ako aj systém štátnej správy
v poľnohospodárstve (Bandlerová a kol., 2013, s. 13).
Správne právo z tohto dôvodu môžeme označiť za súbor noriem, ktorého význam vo
vzťahu k agrárnemu právu je nespochybniteľný. V nasledujúcej časti príspevku sa preto
zameriavame na charakteristiku správneho priestoru z pohľadu európskeho práva a
dokumentov prijatých na pôde Rady Európy.
2 Európsky správny priestor z pohľadu prameňov práva
Právna teória sa na základe predpokladu konečnosti právneho poriadku usiluje
pramene práva a pramene poznania práva diferencovať. V správnych predpisoch jednotlivých
európskych krajín je dominujúcim prameňom písaný predpis. V európskom správnom práve
je to inak. Popri písanom práve tu zaujímajú dominantnú pozíciu aj všeobecné právne zásady.
Definícia, ktorá charakterizuje správne právo na základe jeho prameňov z komparatívneho
hľadiska, hovorí, že ide o právo spravidla nekodifikované, ktorého pramene často vytvárajú
tiež subjekt, ktorého sa týka predmet právnej regulácie, obsahujúcej mnoho diskrečných
prvkov nariaďovacieho privilégia subjektov verejnej správy, majúcej povahu judge-made, čo
zvyčajne znamená, že v pravidelných sporných prípadoch je toto právo možné odvodiť
apriori z prameňov písaného práva, ale v zlomových prípadoch (v prípadoch signalizujúcich
potrebu právnej zmeny) až a posteriori, t. j. po vynesení a odôvodnení rozsudku, podliehajúce
vo svojom normatívnom základe mnohým a častým zmenám, ako vzhľadom na legislatívu,
tak vďaka judikatúre.
a) Písané právo – národné predpisy a európsky štandard.
Kontrola dodržiavania záväzkov, ktoré vyplývajú pre členské štáty Rady Európy
z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, je nastaveným
zrkadlom stavu vnútroštátnych predpisov a správnej praxe. Niektoré ustanovenia tejto zmluvy
sa ukázali ako kritické pre stav správneho práva, najmä v štátoch s nerozvinutým systémom
špecializovaného a koncentrovaného ústavného a správneho súdnictva.
b) Nepísané právo – všeobecná prax a právne zásady.
Všeobecná prax, osobitne prax dlhodobá a nepochybná, je zdrojom obyčaje ako
klasickej formy nepísaného práva. V správnom práve je prinajmenšom v poslednom storočí
funkcia obyčajového práva chápaná ako protiklad koncepcie pravidelnej, na predpisoch
založenej správy. Táto tendencia je mimoriadne silná v kontinentálnom práve.
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c) Sudcovské právo – precedenčné princípy, ius commune.
O kľúčovej úlohe štrasburského44 a luxemburského45 súdu vo vývoji európskeho
správneho práva niet pochýb. Právni znalci sa prikláňajú k názoru, že najmenej tri štvrtiny
štandardných poznatkov o európskom práve musia byť čerpané z rozhodnutých prípadov.
V tých európskych štátoch, kde je dostatočne rozvinuté správne súdnictvo a kde je rovnako
inštitucionalizovaná ústavná sťažnosť, je argumentácia európskych súdov preberaná
a nechýba ani spätná väzba, kde európske súdy môžu rozhodovať s dobrou znalosťou
právnych názorov obhajovaných poprednými vnútroštátnymi súdmi. Štrasburský
a luxemburský súd tak zaujíma pozíciu, ktorá je pre európske právo do značnej miery
významom blízka londýnskym súdom pre common law (Pekár, 2008, s. 117 – 118).
2. 1 Správne právo a Rada Európy
Pri akýchkoľvek úvahách o európskom správnom priestore je potrebné zohľadniť
skutočnosť, že Európska únia nie je jedinou platformou, na ktorej sú prijímané všeobecné
pravidlá určujúce podobu a spôsoby realizácie jednotlivých inštitútov správneho práva.
V tejto súvislosti sa v nasledujúcej časti zameriavame na vybrané dokumenty prijaté pod
záštitou Rady Európy, ktoré majú do istej miery vplyv aj na rozvoj agrárneho práva EÚ, a to
najmä z hľadiska medzinárodnej spolupráce.
2. 1. 1 Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami
alebo orgánmi
Na úrovni Rady Európy bol vytvorený Riadiaci výbor pre miestnu a regionálnu
demokraciu (CDLR), ktorý poskytuje vládam diskusné fórum o právnom a inštitucionálnom
rámci, v ktorom fungujú miestne demokracie, na výmenu skúseností a koordináciu politiky.
Výbor skúma štruktúry, správu, spôsoby financovania a riadenia miestnych a regionálnych
orgánov, ako aj účasť občanov na verejnom živote na miestnej úrovni a miestne verejné
služby. Výbor takisto predkladá odporúčania a dohovory na prijatie Výborom ministrov.
Európska charta miestnej samosprávy položila základné pravidlá zaručujúce politickú,
administratívnu a finančnú autonómiu miestnych orgánov a princípy, ktorými by sa mali
riadiť všetky systémy demokratických miestnych samospráv. Riadiaci výbor pre miestnu a
regionálnu demokraciu dáva podnety na kroky v súlade s princípmi charty a nabáda na jej
uvedenie do praxe. Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci bol navrhnutý na
uľahčenie cezhraničnej spolupráce medzi územnými celkami alebo orgánmi. Obsahuje
modelové dohody týkajúce sa životného prostredia, hospodárskeho rozvoja, vzdelávania a
zakladania cezhraničných združení a orgánov. Rámcový dohovor posilnili dva dodatkové
44

Ako štrasburský súd je označovaný Európsky súd pre ľudské práva, fungujúci v rámci Rady Európy a plniaci
funkciu „dozorcu“ pri dodržiavaní práv a povinností obsiahnutých v Európskom dohovore o ochrane ľudských
práv a základných slobôd.
45
Synonymum luxemburský súd je používané na označenie Súdneho dvora Európskej únie, ktorý ako jedna
z hlavných európskych inštitúcií dohliada na dodržiavanie a jednotný výklad únijného práva.
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protokoly. Kým prvý protokol sa zaoberá územnými celkami so spoločnými hranicami, druhý
protokol je zameraný na interteritoriálnu spoluprácu medzi územnými celkami a orgánmi bez
spoločnej hranice. Medzivládny výbor expertov pripravuje porovnávacie štúdie a právne
dokumenty slúžiace na uľahčenie miestnej cezhraničnej spolupráce. V duchu deklarácie hláv
štátov a vlád o úlohe Rady Európy v "novej Európe” zo summitu vo Viedni 1993 bol
vypracovaný program pomoci na podporu cezhraničnej spolupráce v krajinách strednej a
východnej Európy (Miestna demokracia a cezhraničná spolupráca. 2011. Dostupné na
internete: <http://www.radaeuropy.sk/?345>).
Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci obcí a orgánov, známy tiež ako
Madridský dohovor, prijatý 21. mája 1980 a platný od 22. decembra 1981, je primárne
zameraný na budovanie spolupráce na rôznych úrovniach orgánov verejnej správy. Záväzky
zmluvných strán tohto dohovoru by pritom mali smerovať k postupnému vylúčeniu či
obmedzeniu prekážok takejto spolupráce. Táto forma spolupráce by nemala byť nejako
diskriminovaná oproti spolupráci na úrovni národnej. Dohovor priamo obsahuje vzory dohôd
s medzinárodným prvkom., anticipuje však vysokú mieru flexibility vo vzťahu k možnej
modifikácii týchto vzorov. Táto smeruje jednak k možnosti uplatnenia výhrad pri ratifikácii
tohto dohovoru členskými štátmi, taktiež aj čo sa týka jeho konkrétnej aplikácie. Uzatváranie
správnej dohody by nijako nemalo vylučovať alebo obmedzovať výkon kontroly štátu nad
orgánmi verejnej správy, ktoré dohodu uzatvárajú. Členské štáty, resp. orgány ich verejnej
správy nie sú nijako obmedzované pri uzatváraní zmluvy, resp. dohôd iných typov. Aj pri
použití vzorovej dohody môžu použiť iné, resp. vlastné inštitúty, na ktorých sa dohodnú. Po
využití dohôd vzorových sa následne môžu vrátiť k využívaniu predchádzajúcich zmluvných
typov, nevychádzajúcich z Madridského dohovoru (Pekár, 2010, s. 263).
V súvislosti s Dohovorom možno hovoriť o šiestich principiálnych ustanoveniach, ktoré sú na
jednej strane koncipované ako záväzky zmluvných strán k odstraňovaniu politických,
administratívnych a právnych bariér komplikujúcich priamu vzájomnú spoluprácu územných
spoločenstiev patriacich k odlišným štátom a na strane druhej ako záruka toho, že cezhraničná
spolupráca nebude ohrozovať vnútornú integritu verejnej správy národných štátov. Ide
o nasledovné ustanovenia:
Zmluvné strany vyjadrujú vôľu uľahčiť cezhraničnú spoluprácu na konsenzuálnom
základe prameniacom z potrieb a záujmov územných orgánov verejnej správy, čo
implikuje, že štáty nebudú brániť uzatváraniu cezhraničných správnych dohôd
s odkazom na ústavné a administratívno-právne prekážky.
Zmluvné štáty uznávajú princíp subsidiarity, podľa ktorého je úlohou územnej
verejnej správy, aby v medziach svojej kompetencie iniciatívne a samostatne rozvíjala
cezhraničnú spoluprácu.
Cezhraničná spolupráca nesmie byť ani obsahovo, ani formálne znevýhodňovaná
oproti spolupráci územných spoločenstiev v rámci vnútorných hraníc štátu.
Zmluva nerozširuje právomoc, kompetenciu ani inštitucionálnu organizáciu územnej
verejnej správy, ktorá koná aj v rámci cezhraničnej spolupráce len v tých
záležitostiach, ktoré má zverené podľa národného práva.
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Zmluva neobmedzuje možnosti vykonávania štátneho dozoru nad činnosťou orgánov
regionálnych a miestnych spoločenstiev či úradov.
Zmluvné štáty sa zaväzujú k informačnej otvorenosti vo veciach cezhraničnej
spolupráce tak smerom dovnútra štátu, ako aj navonok (Pomahač – Widemannová,
2002, s. 59).
Samotný text Dohovoru pozostáva z preambuly a dvanástich článkov. Prílohu
k dokumentu tvoria Modelové a rámcové dohody, štatúty a kontrakty o cezhraničnej
spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi. Signatárske štáty v preambule
deklarovali svoje rozhodnutie podporovať spoluprácu medzi územnými celkami alebo
orgánmi v rámci existujúcich možností a týmto spôsobom prispievať k ekonomickému
a sociálnemu rozvoju pohraničných oblastí.
Cezhraničná spolupráca je v zmysle Dohovoru chápaná ako každé spoločné konanie
zamerané na posilnenie a podporu susedských vzťahov medzi územnými celkami alebo
orgánmi podliehajúcimi jurisdikcii dvoch alebo viacerých zmluvných strán a uzatvorenie
každej zmluvy alebo dohody potrebnej na tento účel. Musí sa realizovať v rámci pôsobnosti
územných celkov alebo orgánov definovanej vnútorným právnym poriadkom. Dohovor
nesmie meniť ani rozsah, ani charakter tejto pôsobnosti (čl. 2 ods. 1).
Územné celky alebo orgány sú územné a správne celky, orgány alebo úrady
vykonávajúce miestne a regionálne funkcie a v tomto zmysle vymedzené vnútorným právnym
poriadkom každého štátu (čl. 2 ods. 2).
Všetky uzatvorené zmluvy a dohody musia byť v súlade s vnútroštátnym právom každej
zmluvnej strany v otázkach medzinárodných vzťahov a celkovej politiky, ako aj so všetkými
predpismi upravujúcimi kontrolu alebo dozor vo vzťahu k územným celkom alebo orgánom
(čl. 3 ods. 4).
Pre zmluvné strany vyplýva z Dohovoru povinnosť pokúsiť sa odstrániť všetky právne,
administratívne alebo technické problémy, ktoré by mohli vzhľadom na svoju povahu
sťažovať nerušený priebeh cezhraničnej spolupráce, rovnako ako povinnosť prekonzultovať
tieto problémy v potrebnom rozsahu s tou zmluvnou stranou (stranami), ktorej sa to týka (čl.
4) (Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo
orgánmi. 2011. Dostupné na internete: <http://www.radaeuropy.sk/?1327>).
Systém modelových zmlúv rozlišuje dve hlavné kategórie definované podľa úrovne, na ktorej
sa zmluva uzatvára: modelové medzištátne zmluvy o cezhraničnej spolupráci na regionálnej
a miestnej úrovni a rámcové zmluvy, dohody, štatúty a kontrakty schopné zabezpečiť základ
pre cezhraničnú spoluprácu územných celkov alebo orgánov.
Medzi modelové medzištátne zmluvy Príloha k Dohovoru zaradila päť typov zmlúv:
zmluvu na podporu cezhraničnej spolupráce, zmluvu o cezhraničnej regionálnej konzultácii,
zmluvu o kontrahovanej cezhraničnej spolupráci medzi miestnymi orgánmi a zmluvu
o orgánoch cezhraničnej spolupráce medzi miestnymi orgánmi. Uzatváranie tohto typu zmlúv
by malo byť výhodné v niekoľkých oblastiach - v oblasti úradného uznania zákonnosti
kooperačných postupov a povzbudzovania miestnych orgánov na ich využívanie, v oblasti
predpokladu zásahu dozorných a kontrolných orgánov a výmeny informácií medzi štátmi,
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prípadne v oblasti zmien určitých právnych predpisov, doplnkov zákonov a pravidiel,
v prípade, že by bránili cezhraničnej spolupráci. Príloha tiež určuje všeobecné zásady pre
modelové zmluvy, v rámci ktorých definuje aj základné pojmy, ako napríklad miestne orgány,
regionálne orgány a vyššie orgány. Za nimi nasledujú vzory jednotlivých typov zmlúv.
Dohovor ďalej rozoznáva šesť typov rámcových dohôd a kontraktov: dohodu
o vytvorení konzultačnej skupiny medzi miestnymi orgánmi. dohodu o koordinácii v riadení
cezhraničných miestnych verejných záležitostí, dohodu o vytvorení cezhraničného združenia
medzi územnými celkami, kontrakt o poskytovaní prác alebo služieb medzi miestnymi
orgánmi v pohraničných oblastiach (podľa súkromného práva), kontrakt o poskytovaní prác
alebo služieb medzi miestnymi orgánmi (podľa verejného práva) a dohodu o vytvorení
orgánov cezhraničnej spolupráce medzi miestnymi orgánmi.
Tento systém rámcových dohôd, kontraktov a štatútov zodpovedá rôznym stupňom a formám
miestnej cezhraničnej spolupráce. V závislosti od rozsahu a stavu legislatívy v krajine sa
môže podľa týchto rámcových dohôd postupovať buď okamžite alebo budú podriadené
prijatiu medzištátnej zmluvy, ktorá upraví ich použitie (Príloha k Dohovoru o cezhraničnej
spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi. 2012. Dostupné na internete:
<http://www.radaeuropy.sk/?1637>).
2. 1. 2 Dodatkový protokol k Európskemu rámcového dohovoru o cezhraničnej
spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi
V Štrasburgu bol 9. novembra 1995 prijatý Dodatkový protokol k Európskemu
dohovoru o cezhraničnej spolupráci, skladajúci sa z preambuly a štrnástich článkov. Vznikol
na základe dohody členských štátov Rady Európy o potrebe doplnenia ustanovení Európskeho
rámcového dohovoru za účelom zintenzívnenia cezhraničnej spolupráce medzi územnými
celkami a orgánmi. Prevažná väčšina ustanovení sa týka pôsobenia orgánu cezhraničnej
spolupráce, ktorý môže byť vytvorený na základe dohody zmluvných strán o cezhraničnej
spolupráci.
Dodatkový protokol zakotvil, že rozhodnutia prijaté spoločne v rámci dohody
o cezhraničnej spolupráci musia územné celky alebo orgány v rámci vnútroštátneho poriadku
realizovať v zhode s ich vnútroštátnym právom. Takto realizované rozhodnutia sa považujú za
rozhodnutia s rovnakou právnou silou a účinkami ako opatrenia prijaté týmito celkami alebo
ich orgánmi podľa ich vnútroštátneho právneho poriadku (čl. 2). Na základe takejto dohody
môže byť vytvorený orgán cezhraničnej spolupráce, ktorý môže, ale nemusí byť právnickou
osobou. Dohoda takisto určí, či bude tento orgán považovaný za verejnoprávny alebo
súkromný subjekt (čl. 3).
V prípade, že takto ustanovený orgán je právnickou osobou, jeho právna subjektivita
sa definuje podľa práva tej zmluvnej strany, v ktorej je jeho sídlo (čl. 4 ods. 1) a vykonáva
právomoci, ktoré mu boli priznané územnými celkami alebo orgánmi v súlade s jeho účelom
a spôsobom ustanoveným vo vnútroštátnom zákone, ktorým sa riadi. Orgán cezhraničnej
spolupráce nemôže prijímať všeobecne platné opatrenia alebo také opatrenia, ktoré by mohli
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zasahovať do práv a slobôd jednotlivcov a je financovaný z rozpočtov zainteresovaných
územných celkov alebo orgánov. Nedisponuje právom uvaliť dane a poplatky finančného
charakteru, za určitých okolností však môže poberať príjmy za služby, ktoré poskytuje
územným celkom alebo orgánom, užívateľom alebo tretím stranám (čl. 4 ods. 1 a 2, písm. a)
až c)).
Zmluvné strany sa v zmysle Dodatkového protokolu môžu dohodnúť aj na tom, že
orgán cezhraničnej spolupráce sa v prípadoch, v ktorých to pripúšťa ich vnútroštátne právo,
bude považovať za subjekt verejného práva a všetky ním prijaté opatrenia budú mať rovnakú
právnu silu a účinky, ako keby boli prijaté územnými celkami alebo orgánmi, ktoré uzavreli
dohodu (čl. 5 ods. 1). Tieto opatrenia potom podliehajú rovnakej kontrole, akú ustanovuje
právo každej zo zmluvných strán pre opatrenia prijímané územnými celkami alebo orgánmi,
ktoré sú signatármi dohody (čl. 6 ods. 3).
V prípade, že z činnosti orgánu cezhraničnej spolupráce vznikne spor, postúpi sa súdu,
ktorý je príslušný na jeho riešenie podľa vnútroštátneho práva alebo medzinárodnej dohody
(čl. 7). Článok 9 určil, že voči ustanoveniam tohto Protokolu nie sú prípustné výhrady
(Doplnkový protokol k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi
územnými
celkami
alebo
orgánmi.
2011.
Dostupné
na
internete:
<http://www.mensiny.vlada.gov.sk/data/files/4170.pdf>).
2. 1. 3 Európska charta regionálnej samosprávy
Návrh Európskej charty regionálnej samosprávy bol prijatý v júni 1997 ako
Odporúčanie Kongresu miestnej a regionálnej samosprávy. Nadväzuje na zásady obsiahnuté
v Európskej charte miestnej samosprávy, predstavuje však určité rozšírenie jej obsahu
a konceptu decentralizácie na subnárodnej úrovni. V porovnaní s Chartou miestnej
samosprávy nielen deklaruje, že princíp územnej samosprávy je ústavným princípom, ale
najviac nepripúšťa zúženie obsahu regionálnej samosprávy prostredníctvom predpisov nižšej
právnej sily a vyžaduje pre vydávanie predpisov určujúcich tento obsah prísne podmienky.
Vyžaduje nielen potrebu prerokovávania všetkých záležitostí regionálneho významu, ale
požaduje aj účasť na riadení celoštátnych záležitostí. Dozor nad regionálnou samosprávou sa
má riadiť výlučne princípom legality.
Európska charta regionálnej samosprávy posilňuje požiadavky na spôsob financovania
prinajmenšom právom na vlastné dane a koncipuje zásady finančného vyrovnávania na
rôznych úrovniach verejných rozpočtov.
Charta predstavuje nový dynamický koncept európskej regionálnej demokratickej
konštrukcie, podporovaný formou odporúčajúceho stanoviska miestnej a regionálnej
reprezentácie členských štátov Európskej únie, zastúpenej vo Výbore regiónov, ktorý je jej
poradným orgánom (Pomahač – Widemannová, 2002, s. 49).
Jej text tvorí preambula a 28 článkov.
Článok 2 definuje základy regionálnej samosprávy v tom zmysle, že jej princíp musí
podľa možnosti vychádzať z ústavy, ktorá zároveň spolu so štatútom regiónu, vnútroštátnymi
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zákonmi a medzinárodným právom môže určovať jej rozsah. Regionálna samospráva je tu
chápaná ako výraz práva a schopnosti najväčších územných celkov vo vnútri štátu, ktoré majú
volené orgány a plnia funkcie administratívnej mezoštruktúry, spravovať podstatnú časť
verejných záležitostí na vlastnú zodpovednosť, v záujme obyvateľstva regiónu a v súlade
s princípom subsidiarity (čl. 3 ods. 1).
V zmysle článku 4 Charty pôsobnosť regiónov uzná alebo určí ústava, štatút regiónu,
vnútroštátne zákony a medzinárodné právo, ktoré ju zároveň ako jediné môžu obmedziť (s
výnimkou štatútu). Regiónom môže byť v medziach zákonom zverená aj pôsobnosť iných
orgánov, no táto prenesená pôsobnosť musí byť primeraným spôsobom a zreteľne definovaná.
S prenesením úloh je spojené tiež prenesenie materiálnych a finančných prostriedkov
nevyhnutných na výkon delegovanej pôsobnosti. Orgány, ktoré prenesenú právomoc
a pôsobnosť vykonávajú, sú v medziach zákona oprávnené prispôsobiť výkon tejto právomoci
a pôsobnosti miestnym podmienkam a zvažovať, ako budú zverené úlohy plniť s ohľadom na
vlastnú organizačnú štruktúru a na záujmy obyvateľov regiónu. Určenie finančných
prostriedkov spojených s prenesením pôsobnosti nesmú neúmerne obmedziť priestor na toto
uváženie (čl. 5).
Orgánmi regionálnej samosprávy sú zhromaždenie a výkonná rada, čím však nie je
obmedzená možnosť, aby sa na rozhodovaní v rôznych formách podieľali priamo občania.
Členovia zhromaždenia sú volení slobodne a tajným hlasovaním na základe priameho,
rovného a všeobecného volebného práva. Výkonná rada, pokiaľ nie je volená obyvateľstvom,
je v súlade s vnútroštátnym právom a princípmi tejto Charty vytváraná zhromaždením,
ktorému je aj zodpovedná. Postavenie volených členov orgánov miestnej samosprávy
zaručuje slobodný výkon funkcie a rovnako aj zodpovedajúci nárok na odmenu. Členovia
regionálnych zhromaždení nesmú byť ústrednou vládou obmedzovaní v slobodnom výkone
funkcie, s výnimkou prípadov, kedy je v ich záležitosti vedené súdne konanie (čl. 12).
Financovanie regionálnej samosprávy riešia dva články – článok 14 a 15. Nastavený systém
financovania má poskytnúť regiónom vopred určiteľný objem prostriedkov, ktorý je
primeraný zabezpečovaným úlohám a dovoľuje regiónom vykonávať vlastnú politiku (čl. 14
ods. 1). Prostriedky sú regiónom poskytované zásadne na neziskovom základe. Podmienky
finančných transferov aj prípadné zdieľanie daňových výnosov sú upravené vopred na
základe objektívnych kritérií zohľadňujúc potreby jednotlivých regiónov (čl. 14 ods. 5).
Regióny majú v medziach zákona prístup na kapitálový trh, na ktorom si môžu požičiavať
finančné prostriedky za predpokladu, že preukážu schopnosť splácať dlžné čiastky z vlastných
príjmov (čl. 14 ods. 6).
Pokiaľ ide o vlastné príjmy, v prípade regiónov ich predstavujú predovšetkým dane
a poplatky, ktoré regióny vyberajú v súlade s ústavou a zákonmi. Výšku regionálnych daní
a poplatkov regióny určujú sami. Pokiaľ nevyberajú dane samé, majú v súlade s ústavou
a zákonmi právo na percentuálny podiel z výnosu daní ukladaných inými orgánmi (čl. 15 ods.
1 a 2).
Orgány regionálnej samosprávy majú právo na súdnu ochranu v prípade, keď je
ohrozený slobodný výkon ich pôsobnosti, alebo keď nie je rešpektované právo na regionálnu
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samosprávu vymedzené Chartou alebo vnútroštátnym právom (čl. 17). Súdy takisto rozhodujú
o kompetenčných sporoch (čl. 18 ods. 1).
Opatrenia prijaté orgánmi regionálnej samosprávy môžu byť kontrolované iba
spôsobom a v prípadoch ustanovených ústavou alebo zákonom a len z hľadiska zákonnosti.
Ak ide o prenesenú pôsobnosť, je prípustná kontrola účelnosti výkonu delegovanej pôsobnosti
(čl. 19) (Pomahač – Widemannová, 2002, s. 85 – 89).
Väčšina prameňov európskeho správneho práva, prijatá orgánmi Rady Európy, má
však charakter odporúčaní, to znamená, že ich povaha nie je záväzná a predstavujú len určitý
právny rámec, ktorého sa majú zmluvné štáty pridržiavať pri tvorbe svojich vnútroštátnych
právnych predpisov. Ide napr. o Odporúčanie o správnom uvážení, Odporúčanie
o verejnoprávnej zodpovednosti či Odporúčanie o správnom trestaní, atď.
2. 2 Správne právo a Európska únia
Verejná správa bola vždy vnútornou záležitosťou členských štátov Európskej únie.
Zároveň však tieto národné administratívy museli implementovať európske nariadenia
a odporúčania takým spôsobom, aby občania EÚ mohli využívať práva, ktoré im prináležia
v zmysle zakladajúcich zmlúv, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pochádzajú. Bolo preto
v záujme Únie, aby bola zabezpečená porovnateľná kvalita a profesionalita národných
administratív, rovnako ako aj riadiaca kapacita jej členských štátov. Európska legislatíva má
veľký dopad na ekonomické a sociálne podmienky v členských štátoch, ako aj na ich
konkurencieschopnosť. Keďže administratíva národných štátov je spolu so súdnym systémom
garantom jej implementácie, záujem členských štátov o oblasť verejnej správy časom
prirodzene narastal (Cardonna. Integrating national administatives into the European
administrative
space.
2011.
Dostupné
na
internete:
<http://www.oecd.org/dataoecd/27/16/42747690.pdf>).
Európska únia sa okrem iných vecí vyznačuje aj rozsiahlosťou svojho právneho
systému. Vďaka masovej produkcii primárnej legislatívy (odštartovala vydaním Zmluvy
o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii) a množstvu sekundárnych
právnych aktov (prijímaných jednou alebo viacerými európskymi inštitúciami na základe
delegácie, obsiahnutej v primárnom práve) získali európske inštitúcie silnú legislatívnu
právomoc, rovnako ako právomoc vydávať individuálne rozhodnutia. Táto kombinácia
normotvornej a súdnej právomoci vytvorila z Únie priestor, v ktorom sú intenzívne rozvíjané
správno-právne aktivity v takom meradle, ako nikde inde na svete (Bermann. A restatement of
European Administrative Law: problems and prospects. 2011. Dostupné na internete:
<http://www.reneual.eu/intro/general_descriptions/Bermann_YaleEurAdmLawRestatementSe
pt%2029.pdf>).
EÚ je bezpochyby administratívno-právnym zoskupením. Spoločné európske správne
právo je komplementárnym systémom, tak pre správno-právne spoločenstvá, ktoré stelesňujú
ES a EÚ, tak pre spoločný správny (správno-právny) priestor, vytváraný prevažne zmluvnými
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inštitúciami v rámci vzájomnej medzivládnej spolupráce v administratívnych záležitostiach
(Pekár, 2010, s. 262).
Aj keď EÚ v rámci budovania práva spoločného správneho priestoru vychádza
obvykle z metód a foriem práva Únie, využíva v jednotlivých prípadoch aj možnosti
kreovania spoločných správnych priestorov na základe správnych dohôd. Dochádza tak k
využívaniu legislatívnych a správnych aktov, vychádzajúcich primárne z medzinárodných
zmlúv a správnych dohôd s cudzím prvkom. Európske správne právo v zmysle práva
administratívnej spolupráce a kooperácie nemusí byť automaticky spájané s EÚ a v tomto
smere môže byť efektívnejšie a účinnejšie aplikovateľné jednotlivými vykonávateľmi verejnej
správy.
Je dôležité hovoriť nielen o výlučných právomociach a aktivitách EÚ, ale tiež o spoločných a
kooperatívnych aktivitách orgánov verejnej správy, či jej priamych vykonávateľov na rôznych
úrovniach, t. z. na úrovni celoštátnej, regionálnej, či miestnej (Pekár, 2010, s. 263).
Právo Európskej únie ako osobitný druh právneho poriadku upravuje organizáciu,
činnosť a kompetenciu Únie. Primárne právo predstavujú normy zmlúv o vytvorení
spoločenstiev a zmlúv, ktoré doplnili a upravili tieto pôvodné zmluvy a iné dokumenty,
upravujúce fungovanie niekdajších spoločenstiev a súčasnej Únie. Možno ho vnímať ako
akési „štátne“ právo členských štátov, vzhľadom na to, že zakladá základné práva
a povinnosti členských štátov a v rámci nich zároveň aj základné princípy a hodnoty, na
ktorých Únia stojí. Upravuje tiež štruktúru a spôsob fungovania jednotlivých európskych
inštitúcií. Sekundárne právo tvoria normy zakotvené v právnych aktoch vydávaných
európskymi inštitúciami a orgánmi. Ide o predpisy, tvorené na základe splnomocnení
uvedených v prameňoch primárneho práva, t. j v zakladajúcich zmluvách. Sekundárne
európske právo tvoria nariadenia, smernice, odporúčania a stanoviská (Vrabko, 2005, s. 97 –
98).
Z hľadiska obsahu a účelu možno európske právo členiť na inštitucionálne právo
(ústavné a správne) a materiálne právo (hmotné). V tomto zmysle inštitucionálne právo
spravuje inštitucionálny systém Únie, napr. organizačnú štruktúru, jej členenie, kompetencie,
postavenie ich predstaviteľov a ich vzájomné vzťahy. Zahŕňa tiež súdnu ochranu – právo
spravujúce rozhodovanie Súdneho dvora Európskej únie a jeho vzťah k národným súdom
členských štátov. Často je nazývané aj „ústavným právom“. Inštitucionálne právo sa však
neprekrýva len s právom upravujúcim európsky inštitucionálny systém, ale tiež iné oblasti,
ktoré prispievajú k vnímaniu európskeho práva ako nezávislého systému.
Hmotným právom sú spravované otázky vnútorného trhu a komunitárnych politík,
napríklad hospodárske, obchodné, finančné, sociálne záležitosti a ďalšie otázky súvisiace so
vzťahom členských štátov a tretích nečlenských krajín.
Európske právo ako celok podriaďuje národné právne systémy členských štátov
spoločným princípom a úlohám a vytvára tak univerzálny systém práva vlastný týmto štátom.
V súvislosti s ním možno hovoriť o dvoch základných funkciách – regulačnej a ochrannej.
Regulačná funkcia spočíva v spravovaní vzťahov medzi členskými štátmi určitými
spoločnými princípmi a pravidlami. Subjektom týchto vzťahov sú teda členské štáty, ktoré sa
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dobrovoľne podriaďujú európskemu právnemu systému za účelom zachovania právnej istoty.
Regulačná funkcia je zaraďovaná medzi najdôležitejšie v histórii vývoja európskeho práva,
pretože zabezpečuje jeho posilňovanie, správnu aplikáciu a zároveň predchádza vzniku
konfliktov.
Ochranná funkcia je prirodzenou črtou každého právneho systému, pretože chráni
práva a záujmy fyzických a právnických osôb, pričom v prípade európskeho práva je tento
okruh rozšírený aj o záujmy a ciele Európskej únie a jej členských štátov. Význam tejto
funkcie spočíva v práve fyzických a právnických osôb presadzovať svoje práva na základe
právnych aktov prijímaných inštitúciami Únie, predovšetkým v prípade, ak je vnútroštátna
právna úprava v rozpore s európskou. Európska komisia a Súdny dvor Európskej únie sú
povinné chrániť únijné záujmy a dohliadať na účinnú aplikáciu európskeho práva. Jeho
charakter vo vzťahu k vnútroštátnym súdom členských štátov tak vytvára paralelný systém
právnej ochrany. V tejto súvislosti treba vziať do úvahy aj vzájomné prepojenie ochrannej
funkcie a princípu prednosti európskeho práva (Kunová – Mokrá – Siman, 2007, s. 80 – 86).
Zodpovednosť za výkon exekutívnych a administratívnych funkcií bola rozdelená
medzi Úniu a členské štáty podľa princípov subsidiarity a proporcionality. V duchu týchto
princípov ponechávajú opatrenia orgánov EÚ čo najviac priestoru na rozhodovanie orgánov
členských štátov, pokiaľ však vedie uplatnenie zásady subsidiarity k nečinnosti európskych
orgánov, vyžaduje sa od členských štátov, aby iniciatívne prijímali a uskutočňovali všetky
opatrenia potrebné na plnenie svojich záväzkov.
Európska exekutíva zároveň zohľadňuje, aby zaťaženie, či už finančné alebo
administratívne, ktoré znáša nielen Únia ako celok, ale tiež jednotlivé vlády, miestne
samosprávy, podnikateľské subjekty a občania, bolo čo najmenšie a úmerné cieľu, ktorý má
byť dosiahnutý. Výkon verejnej správy spravidla obstarávajú správne orgány členských
štátov, ktoré sú organizačnými súčasťami verejnej správy daného štátu, ale funkčne
predstavujú súčasť správy Európskej únie. Neplatí však, že by im takáto úloha bola
z právomoci Európskej únie delegovaná v určitej schéme nadriadenosti a podriadenosti, sú
však povinné plniť záväzky vyplývajúce zo zmlúv EÚ. Národné správne systémy sú
autonómne, čím je zachovaná štrukturálna subsidiarita, keď sa pri konkrétnej aplikácii práva
Únie, obsiahnutého prostredníctvom transpozície v národnom práve, dané národné orgány
stávajú vonkajšou súčasťou Spoločenstva.
Konvergenčný správny priestor výkonu pravidelnej (právnym pravidlám
podliehajúcej) verejnej správy je priestorom tolerancie k funkcii a k výkonom jednotlivých
administrátorov. Neznášanlivosť praktík susediacich štátov v Európskej únii nie je tolerovaná.
Prvým predpokladom je pritom spoľahlivosť jednotlivých systémov verejnej správy,
schopnosť týchto systémov vhodne a včas reagovať na požiadavky implementácie
legislatívnych a správnych opatrení. Druhým, avšak nemenej významným predpokladom je
súlad a konvergencia národných a európskych správnych politík, a to nielen v momente, keď
sú určité opatrenia po prvýkrát implementované, ale tiež v ďalšom časovom horizonte.
Správne akty majú spravidla obmedzenú teritoriálnu pôsobnosť. V európskom
správnom priestore, v ktorom je stále viac zdôrazňovaná potreba súladu a konvergencie
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národných a celoeurópskych správnych politík, by však absolutizácia teritoriálneho princípu,
podľa ktorého správny akt platí zásadne len v krajine pôvodu, zatiaľ čo v inom štáte nie je
možné uznanie a výkon takéhoto aktu realizovať spôsobila značné problémy.
Vo vývoji európskeho správneho práva sa prejavujú tendencie k zbližovaniu (aproximácii)
právnych poriadkov, a to tak tendencie harmonizačné (s dôrazom na zbližovanie
a zosúladenie rôznych právnych postupov a kritérií), štandardizačné (s dôrazom na výber
a odporučenie adekvátnych vzorov a princípov), unifikačné (s dôrazom na zjednotenie
pravidiel), kodifikačné (s dôrazom na usporiadanie zjednotených pravidiel a vymedzenie ich
vzťahu k iným systémom), či integračné (s dôrazom na prepojenie všetkých uvedených snáh
s cieľom vytvárania vyšších typov inovácií nielen v právnom poriadku ako takom, ale aj
v spôsoboch jeho implementácie v rozdielnom
socioekonomickom,
politickom
a inštitucionálnom prostredí).
Európsky správny priestor možno definovať ako súhrn princípov, pravidiel a opatrení,
ktoré sú jednotne uplatňované v správnej činnosti členských štátov Európskej únie. Jej právo
je potrebné vykladať a aplikovať tak, aby si zachovalo svoju úplnú účinnosť. Vnútroštátny
úrad nemôže svojvoľne rozhodnúť o tom, či zruší európskemu právu odporujúci akt alebo nie.
Činnosť národných úradov musí byť voči tomuto právu ústretová. Vnútroštátne správne
právo, ktoré je základom pre výkon európskeho práva členskými štátmi, je viazané právom
EÚ a jeho princípmi, ktoré musia byť vykonávané za rovnakých podmienok, za akých je
vykonávané právo národné (Pomahač - Widemannová, 2002, s. 31 – 35).
Často sa o ňom uvažuje tiež ako o metafore či vízii s prekvapivo praktickými
dôsledkami tak pre vládnutie a verejnú správu, ako aj pre ústavný a právny poriadok. Zahŕňa
niekoľko úrovní vládnutia (európsku, národnú, regionálnu a miestnu), o ktorých sa
predpokladá, že zdieľajú sklon ku konvergencii (Machajová, 2008, s. 382).
Správny priestor EÚ predstavuje trojdimenzionálny koncept komplexných
vertikálnych, horizontálnych a diagonálnych vzťahov medzi všetkými zúčastnenými aktérmi.
Jeho štruktúry sa rozvíjali na základe jednotlivých konkrétnych prípadov v rozdielnych
politických oblastiach. Formy administratívnej spolupráce sa líšia v závislosti od agendy
jednotlivých politík, rozhodovacích postupov a ich implementácie. Keďže vývojové fázy
jednotlivých politík nemožno vždy jednoznačne rozlíšiť, sú navrhované rôzne formy
spolupráce. Fenomén administratívnej spolupráce viedol k „integrovanej administratíve“, teda
intenzívnej spolupráci medzi národnými a nadnárodnými správnymi aktérmi a činnosťami
(Hofmann. Mapping the European Administrative Space. 2011. Dostupné na internete:
<http://www.mzes.unimannheim.de/projekte/typo3/site/fileadmin/research%20groups/crosscu
tting/Papers_London_Nov2006/Hofmann.pdf>).
Parametre, ktorými sa riadi rámec európskeho administratívneho priestoru sa vyvíjali
postupne a nezostávajú konštantné. Supranacionálny právny poriadok, tvorený členskými
štátmi EÚ sa rozvíjal zároveň s nimi, preto sú pomerne úzko prepojené. Neexistuje však len
kvantitatívny prvok nárastu významu tohto priestoru, ale tiež kvalitatívny, ktorý možno
najlepšie charakterizovať prostredníctvom jednotlivých stupňov vývoja zdieľanej suverenity
medzi členskými štátmi a kreovania integrovanej administratívy.
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Počiatočným bodom jej vytvorenia bola existencia územne viac či menej suverénnych
štátov na európskom kontinente. Z pohľadu klasickej koncepcie teritoriality je výkon
suverenity charakterizovaný dichotómiou koncentrácie verejnej moci v rámci územia na
jednej strane a nezávislosťou štátov za jeho hranicami na strane druhej. Supranacionalita bola
inovatívna, pretože predstavuje alternatívu klasickému rozlišovania medzi vnútroštátnym
verejným právom a medzinárodným právom verejným. V rámci nadnárodného právneho
systému bola verejná moc vykonávaná spoločne európskymi a národnými inštitúciami.
V dôsledku toho nebolo medzinárodné právo verejné dlhšie aplikovateľné vo vzťahoch medzi
členskými štátmi a vnútroštátne verejné právo mohlo byť nahradené alebo ovplyvnené
európskym právom.
V procese európskej integrácie štát umožnil, aby bola verejná moc vykonávaná aj
externými organizáciami, s podmienkou. že sa budú môcť podieľať na ich vytváraní
a implementácii. Dôsledkom bola deteritorializácia výkonu európskej verejnej moci.
Formálne uzavreté systémy verejného práva národných štátov sa otvorili a vznikol systém
nadnárodného práva.
Európsky systém integrovanej administratívy má charakteristiky, ktoré značne sťažujú
prijatie spoločných pravidiel a princípov. Európske administratívne štruktúry
a administratívne právo majú evolučný charakter. Postupne sa rozvíjajú v jednotlivých
politických oblastiach, medzi ktorými je navyše veľmi málo rozvinutá spolupráca. Všeobecné
európske správne štruktúry existujú predovšetkým v podobe všeobecných právnych
princípov. Niekoľko z nich je aplikovaných naprieč viacerými politikami. Ďalšou vlastnosťou
toho systému je jeho fragmentovanosť. Výkonná právomoc je v rámci Únie rozdelená medzi
viaceré inštitúcie, najmä medzi Radu a Komisiu, s rastúcou podporou európskych agentúr.
Navyše, tieto funkcie sú často vykonávané v spolupráci s inými administratívnymi entitami
a súkromnými stranami z členských štátov a v niektorých politikách dokonca s účastníkmi
z tretích, nečlenských krajín (Hofmann. Mapping the European Administrative Space. 2011.
Dostupné
na
internete:
<http://www.mzes.unimannheim.de/projekte/typo3/site/fileadmin/research%20groups/crosscu
tting/Papers_London_Nov2006/Hofmann.pdf>).
Pri rozvoji princípov spoločného administratívneho priestoru Európskej únie má veľmi
významné postavenie Súdny dvor EÚ. Jeho judikatúra je primárnym zdrojom všeobecného,
teda nie sektorového správneho práva v Únii.
Úlohou národných súdov je zabezpečiť implementáciu európskych zmlúv a sekundárnej
legislatívy. V rámci úsilia o jednotnú interpretáciu by sa mali národné súdy v prípade, že
niektorý z článkov v legislatívnom akte nie je dostatočne jasný, obrátiť na Súdny dvor EÚ
s prejudiciálnou otázkou. Táto interpretačná úloha Súdneho dvora EÚ vychádza z vedúcej
úlohy, ktorú zohral pri rozvoji spoločných princípov a ktorá bola viackrát kritizovaná ako
prílišný súdny aktivizmus.
Pred niekoľkými rokmi bola judikatúra Európskeho súdneho dvora ovplyvnená
právnymi systémami zakladajúcich členských štátov, predovšetkým francúzskym právnym
poriadkom. Postupne viedol rastúci počet členských štátov k diverzifikácii zdrojov, o ktoré sa
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Súdny dvor EÚ vo svojom právnom myslení opiera. Znamená to, že pravidlá jeho
rozhodovania nie celkom zodpovedajú existujúcemu vnútroštátnemu právnemu základu, ale
jeho jurisprudencia je tvorená všetkými členskými štátmi.
Štáty sa často príliš sústredia na svoj vstup do Únie a zabúdajú na požiadavky kladené
na aktívne členstvo a na skutočnosť, že ich národným záujmom by mala byť podpora
ekonomického rozvoja, založeného na demokratických princípoch a trhovej ekonomike
(Cardona. 2011. Integrating national administratives into the European Administrative Space.
Dostupné na internete: <http://www.oecd.org/dataoecd/27/16/42747690.pdf>).
Tak, ako pre celý západný systém správneho práva, aj pre správne právo Európskej
únie platí, že jeho legitimizujúce princípy možno nájsť v koncepcii demokracie a vlády práva.
Predovšetkým v súčasnosti ide o koncepcie, ktorú sú základom teórie každého
administratívneho systému. Na úrovni EÚ základné princípy správneho práva nadobudli
konštitučný charakter. Premietli sa aj do pôvodného znenia návrhu Zmluvy o Ústave pre
Európu. Na ich základe boli postupne prijímané ďalšie princípy, ktoré vytvárali podobu
európskeho správneho práva.
Toto právne odvetvie plní predovšetkým funkciu kontroly výkonu verejnej moci.
Hlavné európske systémy správneho práva sa formovali v 19. storočí, väčšinou v kontexte
prijímania ústav a deľby moci. Správne právo zohrávalo významnú úlohu pri formovaní
princípu obmedzenej vlády a mnohé teórie dodnes zdôrazňujú najmä spomínanú kontrolnú
funkciu. Vyvíjalo sa ako súčasť systému „bŕzd a protiváh“ a legislatívne orgány vytvorili
rámec, v rámci ktorého ponechali súdom pomerne široký priestor na jeho rozvoj (Harlow.
2011. Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values. Dostupné na
internete: <http://ejil.oxfordjournals.org/content/17/1/187.full.pdf+html>).
Tento priestor využil v plnej miere aj Súdny dvor Európskej únie, ktorý, ako sme
viackrát spomenuli, sa vo veľkej miere pričinil o súčasnú podobu európskeho práva ako
celku.

Zhrnutie
Európske správne právo, rovnako ako agrárne právo EÚ ako objekt skúmania
predstavuje veľmi zaujímavú a doposiaľ len veľmi málo prebádanú oblasť. Obe právne
odvetvia patria medzi dynamicky sa rozvíjajúce právne odvetvia nielen na vnútroštátnej, ale
tiež na medzinárodnej a nadnárodnej úrovni, čoho dôkazom je aj rastúci záujem odbornej
verejnosti o túto problematiku.
Pramene európskeho správneho práva sú prijímané tak národnými orgánmi, ako aj
inštitúciami medzinárodnej organizácie, ktorou je Rada Európy a nadnárodnej entity, za ktorú
je označovaná Európska únia. Práve táto diverzita platforiem má zásadný vplyv na charakter a
podobu európskeho správneho práva.
V podmienkach Rady Európy predstavujú jeho pramene dohovory a odporúčania.
Odporúčania majú nezáväzný charakter a spolu s európskymi dohovormi sú zároveň
najpočetnejšími prameňmi európskeho správneho práva. Na úrovni Európskej únie medzi jeho
193

pramene zaraďujeme predovšetkým zakladajúce zmluvy a sekundárne právne akty, ktoré sa
vyznačujú špecifickými vlastnosťami. Tieto vlastnosti odlišujú európske právo v zmysle
práva Európskej únie od právnych systémov členských štátov aj medzinárodného práva a
zároveň spôsobujú, že z hľadiska vplyvu na právo národných štátov ich možno považovať za
významnejšie, ako dokumenty vydávané Radou Európy.
Európske správne právo ako celok predstavuje dôležitý mechanizmus, upravujúci
výkon verejnej správy na inej, ako národnej úrovni. Prehlbujúca sa globalizácia štáty prinútila
nadviazať spoluprácu aj v oblastiach, v ktorých sa to kedysi zdalo nepredstaviteľné a
integračný proces túto skutočnosť ďalej podporuje. Problémy, s ktorými bojuje v súčasnosti
európsky kontinent v ekonomickej oblasti majú veľmi úzke prepojenie aj na oblasť verejnej
správy. Je pochopiteľné, že v situácii, keď je potrebné vyriešiť kľúčové otázky zachovania a
budúcej existencie európskeho integračného zoskupenia sa menej „významné“ sféry verejnej
moci ocitajú na okraji pozornosti. Predpoklady prezentované v sedemdesiatych a
osemdesiatych rokoch 20. storočia smerujúce k tomu, že vyspelejšie a bohatšie štáty
„potiahnu“ slabšie fungujúce ekonomiky sa nepotvrdili, skôr naopak, takže dôsledná revízia
európskeho práva bude pravdepodobne nevyhnutná. Možno očakávať, že hľadanie podpory
väčšej centralizácie bude v niektorých prípadoch mimoriadne náročné, ak však k revízii
dôjde, určite to ovplyvní aj podobu prameňov európskeho správneho práva, predovšetkým
tých úniových.
Pri ich tvorbe má veľký význam prehľad legislatívcov v riešenej oblasti, ich odbornosť
a schopnosť odhadnúť správnu mieru flexibility a rigoróznosti právnej úpravy, aby
nevystávala potreba častých zmien, ktoré, ako je známe aj z vnútroštátneho práva, často
vyvolajú ešte väčší chaos a vznik nových problémov.
Oblasť správneho práva, bez ohľadu na to, či hovoríme o národnej, medzinárodnej
alebo nadnárodnej úrovni je v súčasnej podobe takmer neintegrovateľná, vzhľadom na
náročnosť a špecifickosť právnej úpravy v jednotlivých sférach výkonu verejnej moci.
Napriek tomu, alebo práve preto, je potrebné dbať na kvalitu a aktuálnosť prijímaných
prameňov, ktorých hlavnou a najdôležitejšou úlohou je zabezpečiť a umožniť jej riadny a
plynulý výkon.

Abstrakt
Príspevok s názvom Agrárne právo Európskej únie v kontexte európskeho správneho
priestoru v stručnosti charakterizuje základné atribúty agrárneho práva z pohľadu jeho obsahu
a vzťahu k ostatným právnym odvetviam a ďalej sa zameriava na jeho postavenie v kontexte
európskeho správneho priestoru. V tejto súvislosti je jeho hlavným cieľom poukázať na
základné charakteristiky dokumentov prijatých orgánmi Rady Európy a práva Európskej únie.
Pozornosť je venovaná cezhraničnej spolupráci a regionálnej samospráve, ako aj charakteru
a postaveniu správneho práva v legislatívnej a inštitucionálnej štruktúre Európskej únie.
Cieľom článku je poskytnúť prehľadný a systematický pohľad na európsky správny priestor
v súvislosti s agrárnym právom.
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Zhodnotenie významu združovania poľnohospodárskych družstiev do OOV
Evaluation of the importance of associating the agricultural cooperatives
into producer groups
ŠKRINIAROVÁ, Katarína – HURŇÁKOVÁ, Jaroslava – BARTOVÁ, Ľubica –
BANDLEROVÁ, Anna

Abstract
The aim of this article was to verify, whether in the period 2009-2012 business entities
associated in the sales organizations were more successful than the non-associated ones. The
results have shown that there are differences between average values of economic indicators
of sales organizations members and those of non-members. We can conclude, that there were
statistically significant differences between the average revenue per hectare, revenue without
subsidies and the average costs per hectare of the agricultural cooperatives associated in the
sales organizations and those of non-members of sales organisations. The average values of
the most economic indicators of the agricultural cooperatives – member of the sales
organisations, were significantly better than those achieved by the non-associated
cooperatives.
Key words
agricultural cooperative, sales organizations

Úvod
Aby bolo poľnohospodárske družstvo na agrárnom trhu úspešné, musí byť dostatočne
konkurencieschopné. Pre zvýšenie konkurencieschopnosti agrárneho sektora je zo zdrojov EÚ
financované zakladanie odbytových organizácií výrobcov. K výhodám členstva v odbytovej
organizácii výrobcov patrí predovšetkým: väčšia sila pri jednaní s obchodnými organizáciami,
spoločné vlastníctvo finančne nákladnej technológie, prenajímanie skladových priestorov,
zvýšenie obchodného potenciálu rovnomerným predajom počas roka, množstevné zľavy pri
nákupe vstupov do výroby a ochranných prostriedkov a iné. Právny základ pre umožnenie
prvovýrobcom združovať sa do odbytových organizácií, dala Kapitola I, článok 20 (d) (ii)
a článok 35 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 v rámci programu SAPARD [1].

Cieľ, materiál a metódy
Predpokladáme, že poľnohospodárske družstvá, ktoré sú členmi odbytových
organizácií výrobcov (OOV) dosahujú lepšie ekonomické výsledky ako tie poľnohospodárske
197

družstvá, ktoré nie sú členmi odbytových organizácií výrobcov. Cieľom príspevku bolo
overiť, či sú podnikateľské subjekty združené v odbytových organizáciách výrobcov
úspešnejšie než tie, ktoré nie sú združené v odbytových organizáciách výrobcov. Na
dosiahnutie stanoveného cieľa bola uskutočnená analýza vzťahov medzi ekonomickými
indikátormi členov a nečlenov odbytových organizácií výrobcov. Pri overovaní rozdielov
medzi dosiahnutými ekonomickými výsledkami poľnohospodárskymi družstvami združenými
v odbytových organizáciách a tými, ktoré neboli združené v odbytových organizáciách sme
použili štatistické testovanie.. Zhodu rozptylov dvoch základných súborov s normálnym
rozdelením sme testovali F-testom. Rozsah výberových súborov bol relatívne veľký, preto
sme pre testovanie dvoch stredných hodnôt nezávislých súborov použili obojstranný
dvojvýberový z-test.
V práci sme použili údaje z informačných listov MPaRV SR. Sledovali sme 109
poľnohospodárskych družstiev (67 PD z Nitrianskeho kraja a 42 PD zo Žilinského kraja) za
roky 2009-2012. Z uvedeného počtu bolo 48, poľnohospodárskych družstiev, ktoré boli
členmi odbytových organizácií výrobcov a 61 poľnohospodárskych družstiev, ktoré neboli
členmi
odbytových organizácií výrobcov. Do panelu boli vybrané len tie
z poľnohospodárskych družstiev, ktoré boli permanentne počas sledovaného obdobia členmi
alebo boli počas tohto obdobia nečlenmi odbytových organizácií.

Výsledky a diskusia
Hlavným cieľom podpory pre odbytové organizácie výrobcov je vytváranie vhodných
podmienok pre samotný vznik odbytových organizácií výrobcov, formovanie a uľahčenie
administratívnych operácií. Na opatrenie 1.5 Odbytové organizácie výrobcov bola vyhlásená
len jedna výzva od 15. 3. 2008 do 11. 9. 2008. Nenávratný finančný príspevok na podporu
vzniku OOV, ktorý bol financovaný z PRV 2007 – 2013, os 1.5., nezískala každá OOV. V
rámci tejto výzvy bolo prijatých 66 žiadostí o nenávratný príspevok, žiadaný príspevok činil
24 029 266 €, čo tvorilo 107 % z celkového limitu na toto opatrenie. Do konca roka 2010 bolo
schválených 63 zmlúv v celkovej hodnote 20 139 950 € [3].
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty všetkých OOV registrovaných PPA SR,
ktoré vznikli v intenciách využitia dotačnej podpory v rámci Plánu rozvoja vidieka 2004-2006
a Programu rozvoja vidieka 2007-2013.
Podľa údajov z Výskumného ústavu poľnohospodárstva a potravinárstva v rámci
podporných programov EÚ bolo na Slovensku v období rokov 2005-2013 založených 97
odbytových združení, z toho 58 pre komodity rastlinnej výroby a 39 pre komodity živočíšnej
výroby. Predmetné odbytové organizácie združujú 746 poľnohospodárskych podnikov. Údaje
o aktuálnej funkčnosti týchto odbytových organizácií resp. ich existencii nie sú v súčasnosti
dostupné. Z výročnej správy Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva za rok 2010 - 2011 vyplýva, že reálne je možné predpokladať, že
s ukončením vyplácania podpôr v rámci PRV 2004-2006 (v roku 2010) niektoré združenia
svoju aktívnu činnosť obmedzili [5].
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Tabuľka 1 Počet vzniknutých OOV registrovaných PPA SR v rámci PRV 2004-06
Sektor

Obilniny
Olejniny a strukoviny
Zemiaky
Tabak
Chmeľ
Mliekarenský sektor
Hovädzí dobytok
Bravčové mäso
Ovčiarsky sektor
Hydina a vajcia

Počet
zakladajúcich
podnikov

Max. počet
podnikov
/OOV

243
105
28
73
1
206
7
33
11
39

22
26
13
73
13
25
7
7
11
7

Počet OOV
2005
PRV
200406
5
0
1
1
0
6
0
1
1
0

2010
PRV
200406
12
2
4
1
1
8
0
3
1
2

2013
PRV
200713
28
10
0
0
0
16
1
3
0
5

Celkový počet
založených
OOV

40
12
4
1
1
24
1
6
1
7

Zdroj: PPA SR (máj 2013), VÚEPP
Charakteristika sledovanej vzorky
Panel údajov PD pozostával zo 67 PD (68% z celkového počtu aktívnych PD)
z Nitrianskeho a 42 (52% z celkového počtu aktívnych PD) zo Žilinského kraja. Za aktívne
družstvá sme považovali tie, ktoré sú poberateľmi priamych platieb SPP (Európsky
poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka)
podľa údajov z PPA (2012). Vybrané PD hospodárili na 28% poľnohospodárskej pôdy
Nitrianskeho a 25% poľnohospodárskej pôdy Žilinského kraja, s rôznym zastúpením okresov
týchto krajov (Tab. 18). Zastúpenie PD, ktoré nie sú členmi OOV v súbore v oboch krajoch
prevládalo.
V paneli PD boli najviac zastúpené malé podniky s počtom zamestnancov od 10 do
49, v Nitrianskom kraji 49%, v Žilinskom kraji 52% (Tab. 19). Najviac, 27 PD v súbore
Nitrianskeho kraja boli veľké podniky s výmerou 1000 – 1999 ha poľnohospodárskej pôdy
(LPIS). V súbore PD Žilinského kraja boli najviac (17) podnikov s výmerou 250 – 999 ha
poľnohospodárskej pôdy.
Testovanie rozdielov priemerných ekonomických ukazovateľov členov a nečlenov OOV
Hodnoty rozptylov ukazovateľov členov a rozptylov ukazovateľov nečlenov OOV,
okrem zisku na ha, sa štatisticky významne líšili v jednotlivých krajoch, ako aj bez ohľadu na
región v ktorom PD pôsobia. Nezistili sme štatisticky preukazný rozdiel medzi hodnotami
rozptylov zisku na hektár členov a nečlenov OOV .
Na základe testovania zhody stredných hodnôt (Tab. 3) vyplýva, že v sledovanom
období neboli štatisticky významné rozdiely medzi priemernými hodnotami zisku na hektár,
nákladov na zamestnanca a nákladovosti PD členov a nečlenov OOV, bez ohľadu na región
v ktorom PD pôsobia ako aj medzi členmi a nečlenmi OOV v rámci jednotlivých krajov.
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Tabuľka 2 Počet PD súboru podľa okresov
Žilinský kraj
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Kysucké Nove Mesto
Liptovsky Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Turčianske Teplice
Tvrdošín
Žilina
Členovia OOV
Nečlenovia OOV
Spolu

Nitriansky kraj
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Členovia OOV
Nečlenovia OOV
Spolu

2
5
4
2
6
4
2
6
2
3
6
20
22

11
20
9
14
3
8
2
28
39
67

42

Zdroj: údaje IL MP, vlastné spracovanie, 2014
Tabuľka 3 Charakteristika sledovaného súboru PD
Počet zamestnancov
NR kraj
ZA kraj

Členovia
Nečlenovia
Členovia
Nečlenovia

Spolu
Výmera obhospodarovanej
pôdy v ha (LPIS)
NR kraj
ZA kraj
Spolu

Členovia
Nečlenovia
Členovia
Nečlenovia

Mikro
do 9
0
2
0
5
7

Malé
10 - 49
13
20
11
11
55

Stredné
50 - 249
15
17
9
6
47

Veľké
250 a viac
0
0
0
0
0

do 249

250 - 999

1000 - 1999

2000 a viac

0
2
0
3
5

5
9
7
10
31

10
17
5
5
37

13
11
8
4
36

Zdroj:. údaje IL MP, vlastné spracovanie, 2014
Štatisticky nepreukazný bol rozdiel medzi priemerným ziskom na hektár, pridanou
hodnotou na hektár, nákladmi na zamestnanca a podielom nákladov a výnosov PD členov
a PD nečlenov OOV v Nitrianskom kraji. Štatisticky významný bol rozdiel medzi priemernou
hodnotou výnosov na hektár PD členov a PD nečlenov OOV. Priemerné výnosy na hektár
PD členov OOV boli vyššie ako nečlenov OOV [5].
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Tabuľka 4 Test významnosti rozdielov priemerných ekonomických indikátorov členov a
nečlenov OOV
Ekonomický ukazovateľ Testovacia
Nitriansky
Žilinský Spolu
charakteristika kraj
kraj
výnosy / ha (LPIS)
zisk/ha (LPIS)
náklady / ha (LPIS)
výnosy/zamestnanca
PH/ha (LPIS)
Výnosy bez dotácií/ha
náklady/zamestnanca
náklady/výnosy

F-test
z-test (two-tail)
F-test
z-test (two-tail)
F-test
z-test (two-tail)
F-test
z-test (two-tail)
F-test
z-test (two-tail)
F-test
z-test (two-tail)
F-test
z-test (two-tail)
F-test
z-test (two-tail)

0.000***
0.023**
0.053*
0.943
0.000***
0.020**
0.000***
0.000***
0.000***
0.795
0.000***
0.057*
0.000***
0.776
0.000***
0.448

0.000***
0.016**
0.258
0.600
0.000***
0.011**
0.002***
0.002***
0.003***
0.002***
0.001***
0.069*
0.041**
0.060*
0.000***
0.016**

0.000***
0.027**
0.030**
0.783
0.003***
0.094*
0.003***
0.000***
0.002***
0.000***
0.000***
0.003***
0.013**
0.004***
0.000***
0.000***

Vysvetlivky: *, **, a *** vyjadruje preukaznosť na 10%, 5%, and 1% hladine významnosti odpovedajúco
Štatisticky vysoko významné boli rozdiely v priemerných výnosoch na zamestnanca
medzi PD členmi a nečlenmi OOV Rozdiely medzi priemernými výnosmi bez dotácií na
hektár a priemernými nákladmi na hektár PD členov a nečlenov OVV boli tiež štatisticky
vysoko významné. Členovia družstiev OOV mali priemerné hodnoty týchto ukazovateľov
signifikantne vyššie.
V Žilinskom regióne boli rozdiely priemerných hodnôt ukazovateľov zisk na hektár,
náklady na zamestnanca a podiel nákladov a výnosov členov a nečlenov OOV štatisticky
nepreukazné. Štatistický významné boli rozdiely priemerných hodnôt nasledovných
ukazovateľov členov a nečlenov OOV: výnosy na hektár, výnosy na zamestnanca, pridaná
hodnota na hektár, výnosy bez dotácií na hektár a náklady na zamestnanca. Priemerné výnosy
na hektár, pridaná hodnota na hektár a výnosy bez dotácií na hektár boli vysoko preukazne
vyššie u členov OOV. Priemerné výnosy na zamestnanca boli však štatisticky preukazne
nižšie u PD členov OOV. PD ktoré sú členmi OOV mali v Žilinskom kraji štatisticky
preukazne vyššie priemerné výnosy na hektár než PD nečlenovia OOV v tomto kraji.
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Zhrnutie
Z dosiahnutých výsledkov sme zistili štatisticky preukazné rozdiely priemerných
ekonomických ukazovateľov členov a nečlenov OOV v rokoch 2009-2012. Priemerný zisk na
ha PD členov OOV v jednotlivých regiónoch aj bez ohľadu na región v ktorom pôsobia, sa
štatisticky významne nelíšil od priemerných hodnôt týchto ukazovateľov PD, ktoré neboli
členmi OOV. Štatisticky významné však boli rozdiely priemerných hodnôt výnosov na hektár,
výnosov na zamestnanca, výnosov bez dotácií na hektár a nákladov na hektár. Priemerné
hodnoty väčšiny ukazovateľov v sledovanom období boli štatisticky preukazne lepšie v
poľnohospodárskych družstvách, ktoré boli členmi OOV.
Poďakovanie: Výskum bol realizovaný s čiastočnou finančnou podporou grantovej agentúry
VEGA MŠVVŠ SR, grantu č. 1/0833/14.

Abstrakt
Cieľom príspevku bolo overiť, či v rokoch 2009-2012 boli podnikateľské subjekty združené
v odbytových organizáciách výrobcov (OOV) úspešnejšie ako tie, ktoré nie sú združené
v odbytových organizáciách výrobcov. Z dosiahnutých výsledkov vyplynulo, že existujú
rozdiely medzi priemernými hodnotami ekonomických ukazovateľov členov a nečlenov
odbytových organizácií výrobcov. Štatisticky významné boli rozdiely priemerných hodnôt
výnosov na hektár, výnosov bez dotácií na hektár a nákladov na hektár. Priemerné hodnoty
väčšiny sledovaných ekonomických indikátorov boli štatisticky vysoko preukazne lepšie u PD
- členov než PD – nečlenov OOV.
Kľúčové slová
poľnohospodárske družstvo, odbytová organizácia výrobcov
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