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Európsky rámec pre vnútroštátne 

pôdohospodárske politiky 

 

 Stratégia Európa 2020 

 
 Spoločná poľnohospodárska politika EÚ na roky 2014-2020 
            Súbor štyroch základných nariadení pre priame platby, spoločnú organizáciu trhov s 

poľnohospodárskymi  výrobkami, rozvoj vidieka a financovanie, monitorovanie a hodnotenie SPP:  

          http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2013:347:TOC 

 

 Spoločná rybárska politika EÚ 
            Dve základné nariadenia o spoločnej rybárskej politike a o spoločnej organizácii trhov s 

produktmi rybolovu a akvakultúry:  

          http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2013:354:TOC 

 

 Stratégia EÚ pre lesy (Stratégia EÚ v oblasti lesov: pre lesy a 
lesnícko-drevársky komplex) 

     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0659:FIN:en:PDF 
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Európsky rámec pre vnútroštátne 

pôdohospodárske politiky 

 

 Európske inovačné partnerstvo (EIP): Poľnohospodárska 

produktivita a udržateľnosť http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm , 

 koncept EIP predstavený v hlavnej iniciatíve EÚ Inovácia v Únii v rámci stratégie 
Európa 2020 s cieľom urýchliť proces výskumu, vývoja a inovácií v EÚ 
prostredníctvom partnerstiev verejných a súkromných zainteresovaných strán bez 
ohľadu na hranice a sektory 

 DG AGRI - sieť poľnohospodárskeho EIP, service point, fokusové skupiny (dočasné 
pracovné skupiny vybraných expertov, napr. pre ekologické poľnohospodárstvo, 
genetické zdroje, integrovaný manažment pesticídov, presné poľnohospodárstvo, 
TTP, účinnosť hnojív,..)  

 nutnosť inovácií v poľnohospodárstve: 

 celosvetový rast dopytu po potravinách (o 70% do 2050), krmivách, biomase, 
biomateriáloch,... 

 spomaľovanie rastu produktivity poľnohospodárstva v dôsledku znižovania investícií do 
poľnohospodárskeho výskumu a vývoja a zvyšovania tlaku na prírodné zdroje (voda, 
pôda), životné prostredie, vplyvu klimatickej zmeny,... 
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Vnútroštátne pôdohospodárske politiky 

 

 Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 

 schválená 3. júla 2013 uznesením vlády SR č. 357/2013  
      http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22608 

 Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020 
    http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23205 

 Koncepcia revitalizácie hydromelioračných sústav 

 Koncepcia podpory mladých a malých farmárov na Slovensku 

 Koncepcia rozvoja potravinárstva 

 Stratégia budovania Značky kvality SK  

 Potravinárstvo – stratégia bezpečnosti potravinového reťazca (do 2017) 

 Lesníctvo - stratégia, národné programy a akčné plány (lesnícky program  
a využitie potenciálu dreva SR ) 
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Vnútroštátne pôdohospodárske politiky 

 Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 

 zameraná na splnenie 3 strategických cieľov: 

 zvýšenie produkčnej výkonnosti v nosných poľnohospodárskych komoditách na 

úroveň 80% súčasnej spotreby obyvateľstva na Slovensku, 

 trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, a 

 rozvoj vidieka a zlepšovanie životných podmienok a zamestnanosti vidieckeho 

obyvateľstva, prednostne podporou sektorov, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi 

zamestnanosti (živočíšna výroba, špecializovaná rastlinná výroba) 

 podkapitola 6.1: Rezortný výskum a jeho úlohy - oblasti 

 pôdoznalectvo a ochrana pôdy 

 pestovanie rastlín a chov hospodárskych zvierat  

 technika a mechanizácia v poľnohospodárstve 

 agrárna ekonomika 

 potravinárstvo 

 lesníctvo 

 podpora vidieka 

  
 

 



Vnútroštátne pôdohospodárske politiky 

 

Partnerská dohoda SR 2014-2020  
    http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23256 

 Priority - zvýšenie hospodárskeho rastu, zníženie nezamestnanosti, zníženie regionálnych rozdielov 

               - v pôdohospodárstve priemet strategických cieľov rezortnej koncepcie vrátane rezortného výskumu 

  TC 1 zameranie vedy a výskumu v sektore:  

 príspevok k zvýšeniu potenciálu pôdohospodárstva, progresívne technológie pre 
zabezpečenie dostatočnosti produkcie zdravých potravín  

 inovatívne riešenia umožňujúce racionálne hospodárenie v poľnohospodárstve, 
potravinárstve a lesnom hospodárstve, znižujúce zaťažovanie životného prostredia 

 posilňovanie spolupráce medzi výskumno-vývojovými organizáciami a 
podnikateľskými subjektmi v oblasti pôdohospodárstva a životného prostredia 

 

RIS3 – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 
  relevantné tematické priority: 

 výskumu a vývoja: biomedicína a biotechnológie 
 Biomedicína (potraviny - kontrola mikrobiálnej kontaminácie, predchádzanie epidémiám, alergie a alergény,..)  

 Biotechnológie (farmaceutické, priemyselné, environmentálne – eliminácia skleníkových plynov, živé organizmy v boji so škodcami,..) 

 technologické priority: pôdohospodárstvo a životné prostredie 

 

Operačný program Výskum a inovácie 
      http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23537 
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Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

 Východiská: 

 legislatíva EÚ a materiály EK: 
 nariadenie EPaR (EÚ) č. 1303/2013 o spoločných ustanoveniach 

Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)  

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

 návrhy delegovaného nariadenia a implementačného nariadenia EK 
(prebieha finalizácia schvaľovania) 

 usmernenia Komisie (fiche) pre jednotlivé opatrenia 

 Pozičný dokument EK 

 Partnerská dohoda SR  

 vyhodnotenie dotazníka k PRV SR 2014-2020 

 Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013-2020 

 objem finančných prostriedkov vyčlenených pre Slovensko z EPFRV 
(znížený o presun prostriedkov na priame platby) 

 požiadavky sociálno-ekonomických partnerov 

 



Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

 Stav prípravy:  

 PRV schválený na úrovni vlády SR, dostupný na     

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23538 

 

 3 strategické ciele (SWOT):  

 posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora 

 udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa 
klimatickej zmene 

 vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane 
zamestnanosti 

 3 prierezové témy:  
 inovácie 

 životné prostredie 

 zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23538


Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

 6 priorít (stanovené na úrovni EÚ v čl. 5 NEPaR č. 1305/2013): 

 

 Podpora prenosu znalostí a inovácie v poľnohospodárstve, lesnom 
hospodárstve a vo vidieckych oblastiach; 

 Posilnenie životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov a 
konkurencieschopnosti všetkých druhov poľnohospodárstva vo všetkých 
regiónoch a presadzovanie inovačných poľnohospodárskych technológií a 
udržateľného obhospodarovania lesov; 

 Podpora organizácie potravinového reťazca vrátane spracovania 
poľnohospodárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, dobrých životných 
podmienok zvierat a riadenia rizík v poľnohospodárstve; 

 Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s 
poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom; 

 Podpora efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na nízko-uhlíkové 
hospodárstvo odolné voči klíme v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva a 
lesného hospodárstva; 

 Podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania chudoby a hospodárskeho 
rozvoja vo vidieckych oblastiach. 

 



Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

 

  

        19 opatrení:  
 Prenos znalostí a informačné aktivity 

 Poradenské služby 

 Investície do hmotného majetku 

 Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby zničeného prírodnými pohromami a katastrofickými 
udalosťami a zavedenie preventívnych opatrení  

 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti 

 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov 

 Zakladanie skupín a organizácií výrobcov 

 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie 

 Ekologické poľnohospodárstvo 

 Platby v rámci sústavy NATURA 

 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami  

 Dobré životné podmienky zvierat 

 Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov  

 Spolupráca 

 Riadenie rizík 

 LEADER 
     

 
 

 



Opatrenie Spolupráca 

 Právny základ: čl. 35 NEPaR č. 1305/2013 

 

 Rozsah podpory: 

 činnosť 1: zriadenie a prevádzka operačných skupín EIP zameraného na zvýšenie 
produktivity a riadenie zdrojov (vývoj, testovanie, prispôsobenie alebo vykonávanie 
inovačného projektu); 

 činnosť 2: podpora pilotných projektov (ide o prvotnú fázu zavádzania alebo o 
zavedenie dlhodobo aplikovateľného systému resp. čiastkovú realizáciu, testovanie 
vhodnosti navrhnutého  systému v produkčnom prostredí – najmä v oblasti úrodnosti pôdy, 
mapovanie, vysporiadanie pôdy, podpora inovácií, horizontálna a vertikálna spolupráca v 
krátkych obchodných reťazcoch, využívanie OZE a pod.); 

 činnosť 3: podpora novovzniknutých klastrov (projekty spolupráce na vývoji nových 
postupov, produktov, procesov a technológií medzi aktérmi poľnohospodárstva, 
potravinového reťazca, lesného hospodárstva, cestovného ruchu na území EÚ); 

 činnosť 4: zriaďovanie a prevádzkovanie logistických platforiem, ktoré umožnia 
prístup aktérom dodávateľského reťazca a zintenzívnia činnosti horizontálnej a vertikálnej 
spolupráce, ktoré pokryjú všetko od vývoja produktu, získavania, výroby, dopravy, logistiky 
k informačným systémom, potrebným pre koordináciu týchto činností až k predaju produktu 
a jeho marketingu; 

 činnosť 5: vypracovanie plánov lesného hospodárstva (program starostlivosti o les) 
alebo rovnocenného nástroja medzi rôznymi subjektmi v lesnom hospodárstve.  

 

 



Opatrenie Spolupráca 

 Príjemca podpory: 
 Najmenej dva subjekty, ktorých spolupráca je : 

 medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, v lesnom 
hospodárstve, v sektore cestovného ruchu a rozvoji vidieka na území EÚ a    
medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja 
vidieka vrátane medziodvetvových organizácií, mimovládnych neziskových 
organizácií a výskumných organizácií pri vytváraní a prevádzke klastrov 

 zameraná na zriadenie a prevádzku operačných skupín EIP pre produktivitu a 
udržateľnosť poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – len činnosť 1 

 v prípade verejného subjektu je možná podpora jedného subjektu – len 
činnosť 2 

 PO ako obhospodarovateľ lesa poverená MPRV SR v spolupráci s ďalšími 
obhospodarovateľmi lesa alebo ostatnými organizáciami v rámci lesného 
hospodárstva – len činnosť 5.  

 

 Intenzita podpory: 100% - pri činnosti 1,2 a 5 je možné poskytnúť zálohovú 
platbu do výšky 50% poskytnutej podpory.  

 

 



Výskumné inštitúcie rezortu  

 

 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky                                
(od 1. januára 2014 splynutím 6 príspevkových a 1 rozpočtovej organizácie) na súčasný stav: 

 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra  

 NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany 

 NPPC – Výskumný ústav potravinársky Bratislava 

 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava 

 NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava 

 NPPC - Technický skúšobný ústav poľnohospodársky Rovinka 

 NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva B. Bystrica 

 NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce 

 NPPC – Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky Rovinka 
 

 Národné lesnícke centrum Zvolen  
 NLC - Lesnícky výskumný ústav 

 NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania  

 NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky 

 NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov 

 

 Kapacity pre multidisciplinárny prístup a komplexné riešenie problémov pôdohospodárskej praxe, centrá 
excelentnosti, centrá kompetentnosti, spolupráca s relevantnými pracoviskami SAV a vysokými školami, 
účasť a riešenie domácich aj medzinárodných programov a projektov (21 projektov financovaných zo ŠF 
prostredníctvom OP VaV 2007-2013), školiace pracoviská pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania 

 

 H2020 – spoločenské výzvy: 2. potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo 

 

 



 

Ďakujem za pozornosť. 

 

 
tatjana.antalova@land.gov.sk 

  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  

 Slovenskej republiky 
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