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“Správa  2020” vychádza vďaka podpore európskeho vzdelávacieho projektu Jean Monnet 

„Efektívnosť implementácie spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensku“, č. 611792-EPP-1-

2019-1-SK-EPPJMO-SUPPA. 

Podpora Európskej komisie na prípravu  tejto “Správy“ nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža 

len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej 

obsiahnuté. 
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1. Úvod 
 

Spoločná poľnohospodárska politika predstavuje jednu z najvýznamnejších spoločných 

politík Európskej únii.  

Jej cieľom je: 

a) zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva podporovaním technického pokroku a 

zabezpečovaním racionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby a optimálneho využívania 

výrobných faktorov, najmä pracovnej sily; 

b) zabezpečiť týmto spôsobom primeranú životnú úroveň poľnohospodárov, najmä 

zvýšením individuálnych  príjmov jednotlivcov pracujúcich v poľnohospodárstve; 

c) stabilizovať trhy; 

d) zabezpečiť riadne  zásobovanie, 

e) zabezpečiť  dodávky  spotrebiteľom  za  primerané ceny. 

 

Programovacie obdobie 2014-2020 prinieslo zavedenie viacerých právnych a ekonomických 

inštitútov na ochranu poľnohospodárskej pôdy ako aj na rozvoj vidieka.  

 V predkladanej “Správe”, Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov sumarizuje a 

analyzuje programovacie obdobie 2014-2020 a z veľkej časti hodnotí aj efektívnosť 

implementovaných nástrojov. Analýza je výsledkom výskumných aktivít jednotlivých členov 

Asociácie, ktorí pôsobia ako experti v akademickej, rozhodovacej a/alebo praktickej oblasti.  

Predkladaná správa je určená pre cieľovú skupinu, ktorú tvoria okrem tvorcov politiky na 

miestnej, regionálnej a národnej úrovni aj farmári, odborníci z oblasti poľnohospodárstva, 

ale aj akademici, študenti a záujemcovia z verejnosti. 
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Cieľom Správy je poskytnúť cieľovej skupine základný prehľad o Spoločnej 

poľnohospodárskej politike EÚ 2014-2020; informácie o ochrane poľnohospodárskej pôdy 

na Slovensku a informácie o výskumných aktivitách AAEP realizovaných v rámci projektu 

CAPE.  

 

Práve informovanosť záujmových skupín (farmári, spracovatelia poľnohospodárskych 

produktov, potravinári, akademickí pracovníci, tvorcovia politík na miestnej, regionálnej 

a národnej úrovni, študenti a široká verejnosť) významne prispieva k  zlepšeniu správy a 

riadenia pôdy na Slovensku.   

Na základe objektívnych a transparentných informácií môžu zainteresované strany 

navrhovať vhodné opatrenia, ktoré budú viesť k celkovému zlepšeniu implementácie 

Spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensku.  

  

.  
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2. Prehľad Spoločnej poľnohospodárskej politiky v rokoch 2014-2020  

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) predstavuje partnerstvo medzi inštitúciami EÚ, 

členskými štátmi EÚ a v neposlednom rade farmármi v nich. Cieľom tohto vzťahu je v prvom 

rade podpora farmárov a zlepšenie produktivity v odvetví poľnohospodárstva. Tento cieľ je 

nadviazaný na jeden z pôvodných cieľov, ktorým bola stabilizácia a zabezpečenie 

dostupnosti potravín pre obyvateľov EÚ. Druhým cieľom je už tradične snaha o zabezpečenie 

adekvátnych príjmov farmárov. Ostatné tri ciele sa od vzniku SPP mierne upravili, aby 

reflektovali aktuálne problémy. V prvom rade ide o podporu riešení, ktoré súvisia so zmenou 

klímy a snahy o udržateľné hospodárenie s dostupnými prírodnými zdrojmi. Zvyšné dva ciele 

sa zameriavajú na vidiecke oblasti v rámci EÚ a uchovanie ich rázu. Keďže vidiecke oblasti, 

vzhľadom na hospodársku štruktúru zameranú na primárny sektor, nie sú konkurenčné s 

mestskými regiónmi a ich hlavný problém je odliv pracovnej sily, resp. jej starnutie, SPP 

vyvíja snahy o zachovanie vidieka podporou udržania a tvorby pracovných miest v 

poľnohospodárskom a agropotravinárskom odvetví.  

Rozpočet SPP na obdobie 2014 – 2020 bol vo  výške 362,79 miliárd EUR (v cenách z roku 

2011), pričom tri štvrtiny boli alokované do I. piliera. V roku 2018 získali farmári podporu vo 

výške 58,82 miliardy EUR, pričom na podporu príjmu bolo alokovaných 41,74 miliárd EUR, 

rozvoj vidieka 14,37 miliárd EUR a na trhové opatrenia 2,7 miliárd EUR. Len pre porovnanie, 

rozpočet celej EÚ na rok 2018 bol 162,11 miliárd EUR. Tento podiel potvrdzuje dôležitosť 

tejto politiky pre členské štáty EÚ. Táto podpora je spravovaná na národnej úrovni každým 

členským štátom zvlášť. Podpora je vyplácaná prostredníctvom dvoch fondov, a to 

Európskym poľnohospodárskym záručným fondom, ktorý sa zameriava na poskytovanie 

priamej podpory a financovanie trhových opatrení a Európskym poľnohospodárskym 

fondom pre rozvoj vidieka, ktorý poskytuje podporu v rámci II. piliera. 
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Spoločná poľnohospodárska politika sa uplatňuje v rámci 2 pilierov: 

- Priame platby a trhové opatrenia - poskytujú sa priamo poľnohospodárom, aby im 

zabezpečili záruku príjmu a kompenzovali vysokú volatilitu cien na 

poľnohospodárskych trhoch v EÚ. Podmienkou je, aby dodržiavali normy v oblasti 

bezpečnosti potravín, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat. 

- Rozvoj vidieka - má za cieľ zlepšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, 

dosiahnuť udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a realizovať opatrenia v 

oblasti klímy a v neposlednom rade podporiť vyvážený územný rozvoj vidieckych 

oblastí. 

V podmienkach SR môžu poľnohospodári žiadať o priame platby v rámci 1. a 2. piliera.  

 

Legislatíva upravujúca systém priamych platieb v SR (1. pilier): 

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky 342/2004 Z.z. z 20. novembra 2014, ktorým sa 

ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so 

schémami oddelených priamych platieb 

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2005 Z.z. z 18. februára 2015, ktorým sa 

ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so 

schémami viazaných priamych platieb 

- Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k 

nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania 

podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb 

Zdroj: Efektívnosť poľnohospodárskej politiky (Schwarcz, P.- Kováčik, M.- Schwarczová, L.), 
2020 
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3. Ochrana pôdy na Slovensku 

Poľnohospodárska pôda je prírodný neobnoviteľný zdroj, prírodné dedičstvo a hospodársky, 

sociálny a ekologický potenciál každej krajiny. Z tohto dôvodu musí zákonodarca prijať 

opatrenia, ktoré riešia problémy využívania pôdy a vlastníctva v prospech ochrany pôdy. 

Časté zmeny slovenských právnych opatrení týkajúcich sa ochrany poľnohospodárskej pôdy 

dokazujú, že nájsť správne opatrenia nie je jednoduché. Prijatým opatreniam by mali 

predchádzať vedecké štúdie a komplexná analýza ekonomických, sociálnych, právnych a 

environmentálnych aspektov. Tento postup však ale pri prijímaní novej legislatívy na 

Slovensku stále veľmi chýba. Okrem toho by ochrana pôdy mala byť sprevádzaná inováciami 

vrátane nových technológií, nových finančných opatrení a nového partnerstva medzi 

verejným, súkromným a mimovládnym sektorom. 

Využívanie poľnohospodárskej pôdy sa realizuje prostredníctvom zmluvy o prenájme pôdy. 

Na Slovensku neexistuje jednotný zákon, preto sa prenajímanie poľnohospodárskej pôdy 

riadi niekoľkými predpismi, a to najmä Občianskym zákonníkom a Zákonom č. 504/2003 Z. 

z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných 

pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len Zákon o prenájme pôdy).  

Zákon o prenájme pôdy upravuje prenájom pôdy v dvoch prípadoch. Po prvé, ide o nájom 

pôdy na poľnohospodárske účely bez podnikateľských zámerov. Po druhé ide o prenájom 

pôdy na poľnohospodárske účely v prípade podnikania. Iba v druhom uvedenom prípade sa 

vyžaduje písomná forma na uzavretie nájomnej zmluvy.  

Čo sa týka ceny za prenájom pôdy, na Slovensku zákonodarca stanovil iba minimálnu cenu. 

Cena nájmu predstavuje najmenej 1% z hodnoty poľnohospodárskej pôdy stanovenej v 

súlade s Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty 

pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav. Podľa tejto vyhlášky sa cena 

pozemku pohybuje od 166 EUR za hektár do 3983 EUR za hektár. To znamená, že minimálna 

cena prenájmu pôdy ako 1 percento z hodnoty pozemku sa pohybuje od 1,66 EUR za hektár 

ročne do 39,83 EUR za hektár za rok. Avšak, trhové ceny nájmu sú omnoho vyššie. Oficiálne 

štatistické údaje stále chýbajú; podľa výsledkov výskumu z roku 2015, sa však priemerné 
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trhové ceny prenájmu pozemkov pohybujú od 17 EUR za hektár/rok na severe Slovenska 

(pôda najhoršej kvality) do 63 EUR na hektár/rok na západe Slovenska (najúrodnejšia pôda). 

V niektorých prípadoch sú ceny prenájmu pôdy vyššie ako 150 EUR za hektár/rok, najmä v 

prípade, keď je prenajímateľ schopný prenajať viac ako 50 hektárov pôdy. Cena prenájmu 

pôdy je v takýchto prípadoch vyššia, pretože z dôvodu rozdrobenosti je zriedkavé prenajímať 

si viac hektárov pôdy od jediného vlastníka.  

Nová novela zákona o prenájme pozemkov ukladá orgánom okresného štátu povinnosť 

zbierať údaje týkajúce sa platieb za prenájom pozemkov a zverejňovať priemerné ceny 

prenájmu pozemkov jednotlivých obcí v kraji (LAU 1). 

 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy pri jej využívaní na nepoľnohospodárske účely 

Ak sa má poľnohospodárska pôda využívať na nepoľnohospodárske účely (napr. na výstavbu 

alebo ťažbu), musí o odňatí poľnohospodárskej pôdy rozhodnúť konkrétny štátny orgán. 

Poľnohospodárska pôda sa môže vyňať dočasne alebo natrvalo. Trvalé vyňatie 

poľnohospodárskej pôdy je trvalá transformácia typu pôdy v katastri. Dočasne vyňatá 

poľnohospodárska pôda znamená dočasnú zmenu využívania poľnohospodárskej pôdy na 

obdobie najviac 10 rokov; potom by mala byť pôda rekultiváciou vrátená do pôvodného 

stavu.  

Neexistuje absolútny zákaz vyňatia pôdy najvyššej kvality. Z tohto dôvodu by mal 

zákonodarca zvážiť prijatie právnej úpravy týkajúcej sa absolútneho zákazu vyňatia pôdy 

najvyššej kvality. 

Nariadenie vlády č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber 

poľnohospodárskej pôdy (ďalej len vyhláška č. 58/2013) ustanovuje poplatok za trvalé a 

dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy. Poplatky závisia od kvality pôdy. 

Poľnohospodárska pôda je rozdelená do deviatich tried kvality. Prvá trieda zahŕňa pozemky 

najvyššej kvality a poplatok je 20 EUR za 1 m2 v prípade trvalého vyňatia a 0,20 EUR za 1 m2 

v prípade dočasného vyňatia pôdy. Poplatky za odobratie pôdy sa zvyšujú až o 30%, keď 

vyňatie pôdy zahŕňa aj pôdu so zavlažovacím systémom alebo sa zníži až o 30%, keď vyňatie 
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pôdy zahŕňa pôdu mimo zastavanú plochu obce, ale krajina je priamo za hranicou tejto 

zastavanej oblasti. Osobitné poplatky sa platia pri vyňatí viníc. Poplatok sa pohybuje od 100 

EUR za m2. 

Okrem toho existujú určité výnimky, kedy sa neplatia poplatky, ako napríklad objekty na 

ochranu pred povodňami, poľné chodníky, výstavba vodných nádrží alebo čističiek 

odpadových vôd, výstavba ciest, železníc a výstavba rodinného domu s jedným poschodím 

do 250 m2 alebo dve poschodia do 150 m2. Ak fyzická osoba vyjme poľnohospodársku pôdu 

bez povolenia štátnych orgánov, dopustí sa priestupku a pokuta je až do 995 EUR. Ak 

právnická osoba alebo podnikateľ vyjme poľnohospodársku pôdu bez povolenia, pokuta sa 

pohybuje od 1660 EUR do 166 000 EUR za nezákonný hektár poľnohospodárskej pôdy.  

Na Slovensku sme zaznamenali najväčší nárast vynímania pôdy v rokoch 2008, 2012 a 2015, 

čo bolo spôsobené zmenami v poplatkovej politike za vyňatie pôdy. Očakávania vyšších 

poplatkov spôsobilo, že vyňatie poľnohospodárskej pôdy v predchádzajúcom roku sa 

výrazne zvýšilo.  

 

Obrázok 1: Vynímanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku v rokoch 2005-2018 

 

                                                        pokles pôdy v hektároch 

úbytok poľnohospodárskej pôdy v ha bez zalesňovania 

úbytok poľnohospodárskej pôdy v hektároch 
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Na jednej strane je potrebné zaviesť nové pravidlá na zvýšenie ochrany poľnohospodárskej 

pôdy. Na druhej strane je však pri akýchkoľvek zmenách právnych predpisov potrebná 

primeraná analýza v prospech ochrany poľnohospodárskej pôdy.  

 

Zmeny v poplatkovej politike priniesli iba negatívne následky na ochranu poľnohospodárskej 

pôdy (Lazíková a kol., 2019; Palšová a kol., 2017). 

Zdroj: Lazíková, J.-Bandlerová, A.-Lazíková, Z.: Právna úprava ochrany pôdy na Slovensku, 
2020 

 

4. Prehľad vedeckých článkov členov Asociácie agrárnych a environmentálnych 

právnikov 

V období september 2019- august 2020 členovia AAEP v rámci projektu CAPE zameriavali 

svoje výskumné aktivity na oblasť poľnohospodárskej pôdy, jej ceny a ochrany. Členovia 

AAEP sa tiež venovali otázkam podnikania v poľnohospodárstve a implementácii Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky.  

Výsledky ich výskumných aktivít boli publikované v nasledovných vedeckých časopisoch a na 

vedeckých portáloch: Sustainability, Ecocycles, Land a Agrárne právo EÚ. 

Prehľad vedeckých článkov členov AAEP za obdobie september 2019- august 2020: 

- Legislatíva ochrany pôdy na Slovensku (Lazíková, J.- Bandlerová, A.-Lazíková, Z.),  

- Technická efektívnosť v podnikaní v poľnohospodárstve- prípad Slovenska  (Lazíková, 
J.- Lazíková, Z.- Takáč, I.-Rumanovská, Ľ.-Bandlerová, A.),  

- Efektívnosť implementácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensku- 
project riešený Asociáciou agrárnych a environmentálnych právnikov (Palšová, L.-
Bohátová, Z.- Floriš, N.),  

- Rozmanitosť plodín a Spoločná poľnohospodárska politika- prípad Slovenska 
(Lazíková, J.-Bandlerová, A.- Rumanovská Ľ.- Takáč, I.- Lazíková, Z.) 

- Faktory ovplyvňujúce ceny prenájmu poľnohospodárskej pôdy na Slovensku (Takáč, 
I.- Lazíková, J.- Rumanovská, Ľ.- Bandlerová, A.- Lazíková, Z.).  
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Všetky uvedené vedecké články sú dostupné v plnej verzii online na web stránke 
www.cape.uniag.sk v časti Výstupy- Vedecké články.  

5. Výsledky výskumných aktivít Asociácie agrárnych a environmentálnych 

právnikov  

Najčastejšie  problémy súvisiace s implementáciou Spoločnej poľnohospodárskej politiky 

na Slovensku: 

- problémy vznikali najmä pre väčších farmárov a súviseli  so stropovaním platieb, čo 

sa však čiastočne podarilo vyriešiť  presunom prostriedkov medzi 1. a 2. pilierom SPP. 

- problémy s deklaráciou pôdy pri žiadostiach o platbu - tie boli už dávnejšie 

medializované, na pôdu čerpali dotácie tí, ktorí nemali k nej užívací vzťah, prípadne 

dochádza  k prekryvu pri žiadaní na tú istú parcelu (alebo pôdny blok) viacerými 

užívateľmi súčasne, následne dochádza k pozastaveniu platieb, väčšinou to riešia 

súdy, čo proces značne predlžuje.  

- politika rozvoja vidieka - značná byrokracia pri projektových podporách, hodnotenie 

niekedy aj viac ako rok, nedostatočné čerpanie v rámci určitých opatrení 

 

Návrhy na zlepšenie implementácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensku: 

- SR sa dlhodobo snaží o presadenie vyplácania platieb iba aktívnym farmárom, ktorí 

realizujú výrobu a snaží sa o čo najvyššiu mieru viazania podpôr na produkciu, čo 

momentálne naráža na nesúhlas EÚ.  

- bude potrebné jasnejšie nastaviť pravidlá pre hodnotenie projektov, oprávnenosť a 

čerpanie prostriedkov v rámci 2. piliera, aby nedochádzalo k podozreniam z 

korupčného správania. 
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