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POĽNOHOSPODÁRSTVO

Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú sektormi,
ktoré si žiadna ponovembrová vláda nemôže dať do svojej
výkladnej skrine. Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo
majú v SR ťažké časy či pred vstupom, alebo aj po vstupe
do EÚ. Objem produkcie potravinových komodít na Slovensku,
ako aj podiel slovenských výrobkov na pultoch obchodov
ukazujú stále rastúce problémy v sektore poľnohospodárstva
a potravinárstva.
Poľnohospodárska prvovýroba vytvára samotný ráz krajiny,
ovplyvňuje život na vidieku a vplýva na kultúrny a sociálny
rozmer krajiny oveľa viac ako mnoho iných oblastí ľudskej
produkcie. Cieľom politiky v oblasti pôdohospodárstva by
malo byť vytvoriť podmienky na udržateľný život na vidieku.
Opatrenia doterajších vlád SR sa zameriavali najmä
na finančnú pomoc orientovanú často na aktuálne politické
záujmy alebo na snahu zatlačiť obchodné reťazce
k intenzívnejšiemu zaraďovaniu a propagovaniu slovenských
produktov. Krátkozrakým opatrením je aj finančná podpora
990
na vysťahovanie sa za prácou do priemyselných parkov,
ktoré napomáha vyľudňovaniu vidieka.
Akokoľvek sú financie nevyhnutné pre konkurencieschopnosť,
výlučne finančná pomoc nie je postačujúcim riešením.
Ak chceme skutočne podporovať slovenský potravinársky
priemysel a poľnohospodárstvo, sú nevyhnuté zásadné
systémové zmeny.
Strana Sloboda a Solidarita sa usiluje o prosperitu všetkých
ekonomických oblastí, preto navrhuje súbor opatrení
na skvalitnenie efektívneho fungovania agropotravinárskeho
sektora.

990

Súčasný stav
Ilustrovať 28-ročný významný pokles poľnohospodárskej
výroby je možné najjednoduchším spôsobom – vývojom
produkcie jednotlivých komodít. Na Slovensku bez väčšej
ujmy prečkala prvé roky transformácie a vstup
do EÚ len produkcia obilnín.
Tabuľka

Produkcia poľnohospodárskych plodín (index, 2004 = 100)
1989

2004

2015

Obilniny

112

100

100

Strukoviny

253

100

71

Zermiaky

195

100

38

Cukrová repa

117

100

75

Čerstvá zelenina

352

100

48

Hrozno

203

100

89

Ovocie

-

100

97 (2011) *

Zdroj: Štatistický úrad SR

S poklesom produkcie priamo úmerne súvisí aj pokles
obrábaných plôch pri väčšine plodín. Jediný nárast je
zaznamenaný pri olejninách najmä z dôvodu nárastu
ich technického využitia. Stabilnú výmeru dosahujú
obilniny. S výnimkou týchto dvoch typov plodín výmera
všetkých ostatných klesala ako po roku 1989,
tak aj po roku 2004.

Zákon č. 5/2003 o službách zamestnanosti umožňuje poskytnúť podľa § 53c príspevok na presťahovanie za prácou vo výške 4 000 € alebo, ak ide o manželov, vo výške 6 000 €.
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Chmeľ
Zdroj: Štatistický úrad SR

V živočíšnej produkcii sú čísla ešte dramatickejšie.
Za 28 rokov došlo k prepadu pri všetkých komoditách,
za posledných 10 až 15 rokov sa zastabilizovali len počty
oviec a produkcia slepačích vajec.
Tabuľka

Živočíšna produkcia (index, 2004 = 100)
1989

2004

2015

Ošípané

236

100

55

Hovädzí dobytok

300

100

85

Ovce

193

100

119

Hydina

121

100

94

Kravské mlieko

191

100

89

Slepačie vajcia

174

100

106

MEDZINÁRODNÉ POROVNANIE
Ekonomické výsledky radia slovenské poľnohospodárstvo
vo viacerých ukazovateľoch na chvost krajín EÚ.
Veľmi negatívne vyznieva úroveň hrubej pridanej
hodnoty 991 na hektár poľnohospodársky využívanej
plochy. Slovensko dosahuje 2. najnižšiu úroveň v EÚ 28,
kde zaostáva nielen za Západom, ale aj za krajinami
V4, obzvlášť za Poľskom a Maďarskom. Dôvodom je
prevládajúca produkcia monokultúr a zaostávanie
v špecializovanej rastlinnej
a živočíšnej výrobe.

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Hrubá pridaná hodnota sa vypočíta ako tržba mínus variabilné náklady. Variabilné náklady tvoria náklady za: osivá, hnojivá, krmivá, chemické ochranné prostriedky a liečivá.
Tržba = predané množstvo * realizačná cena. Neodratúvajú sa však spotrebovaný kapitál (amortizácia), dane ani dotácie.
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Holandsko

Maďarsko

Belgicko

Dánsko

Taliansko

Francúzsko

Lotyšsko

Estónsko

Cyprus

Česká republika

Nemecko

Rakúsko

Fínsko

Veľká Británia

Slovisnko

Švédsko

Slovensko

Malta

Luxembursko

916 €
856 €
818 €
804 €
692 €
677 €
651 €
630 €
615 €
576 €
550 €
414 €
386 €
381 €
379 €
354 €
315 €
139 €

Chorvátsko
Luxembursko
Slovisnko
Veľká Británia
Portugalsko
Poľsko
Fínsko
Maďarsko
Rumunsko
Švédsko
Česká republika
Litva
Írsko
Bulharsko
Estónsko
Slovensko
Lotyšsko

1 026 €

961 €

1 131 €

Dánsko

Francúzsko

1 499 €

Nemecko

964 €

1 777 €

Grécko

EÚ 28

2 282 €

Belgicko

982 €

2 859 €

Taliansko

Rakúsko

5 464 €

Cyprus

Španielsko

5 736 €

Malta
Holandsko

Graf

Hrubá pridaná hodnota €/HA

Zdroj: Zelená správa 2016

Výroba v potravinárstve zažila
po roku 1989 podobne ťažké časy
ako v poľnohospodárstve.
Tabuľka

Potravinárska produkcia (index, 2004 = 100)

Graf

2004
2015

Výrobky z mäsa
100
63

Chlieb a pečivo
100
74

Cestoviny
100
103

Ovocné výrobky
100
82

Zeleninové výrobky
100
102

Pivo
100
67

Víno
100
134

Slad
100
96

Rastlinné tuky a oleje
100
15 (2013)

Konzumné mlieko
100
98

Zdroj: Štatistický úrad SR

Pomer hrubej produkcie potravinárstva k HDP

Pomer hrubej produkcie potravinárstva k HDP za rok 2013 | Zdroj: Zelená správa 2016

Hrubá pridaná hodnota je rozdiel ceny produkcie a spotrebovanej medziprodukcie vo výrobe.

Aj v prípade potravinárskeho
sektora je možné poukázať na
čísla hrubej produkcie a hrubej
pridanej hodnoty. 992
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Pomer hrubej produkcie potravinárstva k HDP bol v roku
2013 993 tretí najnižší v EÚ, po miništátoch Luxembursko
a Malta. Rovnako tak pomer pridanej hodnoty k HDP
dosiahol v roku 2013 tretiu najnižšiu hodnotu v EÚ 28
po Luxembursku a Švédsku.
DÔVODY ZAOSTÁVANIA POĽNOHOSPODÁRSTVA
A POTRAVINÁRSTVA
Za takýmto rozsiahlym celoplošným poklesom výroby
a zamestnanosti stojí celý rad dôvodov. Závažnosť každého
nie je možné exaktne vyčísliť, avšak ich vymenovaním
si možno aspoň vytvoriť celkový obraz.

Podiel slovenských výrobkov
na domácom trhu
Nárast dovozu finálnych výrobkov sa logicky odrazil
aj na pultoch obchodov.
Graf

Podiel slovenských výrobkov na domácom trhu
Nárast dovozu finálnych výrobkov sa logicky odrazil aj na pultoch obchodov.
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DOVOZ A VÝVOZ
V prípade poľnohospodárstva presahuje hodnota
vyvezených výrobkov po väčšinu rokov hodnotu
dovezených.
Graf
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Vývoz

Dovoz

V spracovateľskom sektore prevláda opačná situácia.
Dovozy zahraničných výrobkov po všetky roky výrazne
presahujú vývozy domácich producentov.
Potravinárske výrobky
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Zdroj: Zelené správy 2009-2016
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Posledné kompletné údaje za všetkých 28 štátov Európskej únie.

2014

2015

V priebehu najmä posledných dvoch dekád prebehla
v celej Európe zmena trendu v maloobchode, keď veľkú
časť obchodu postupne ovládli reťazce. Na Slovensku
sa tak udialo najmä po roku 2000. Kým v roku 2003 bol
podiel reťazcov na celoslovenských tržbách za potraviny
polovičný, na prelome desaťročí prekročil úroveň 85 %.
CENY, MARŽE A SPOTREBA
Medzi krajinami prevládajú pri jednotlivých výrobkoch
značné cenové rozdiely, systematicky nižšie hodnoty
vykazuje Poľsko, kde sú spotrebiteľské ceny aj marže
výrazne nižšie. Posun spotrebiteľských preferencií
najvýznamnejšie prispel k zmene spotreby jednotlivých
komodít. Slovenské domácnosti podľa Eurostatu v rámci
V4 čelia najvyšším ročným nákladom na potraviny.

Graf

Ročné výdavky na potraviny na obyvateľa
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Zbližovanie cenových hladín nových a starých členských
štátov je prirodzený a očakávaný proces. Dobiehanie
európskej cenovej hladiny potravín však prebieha rýchlejšie.
V roku 2003 stál na Slovensku celý spotrebný kôš 50,8 %
priemeru EÚ 28. Spotrebný kôš potravín stál 59 % priemeru
EÚ. V roku 2015 už stál potravinový kôš na Slovensku 87,1 %
toho, čo v EÚ 28, kým všeobecný spotrebný kôš stál len
66,6 % európskeho priemeru.
ODBYTOVÉ ORGANIZÁCIE
Tak, ako sú vo vyspelých štátoch EÚ odbytové organizácie
kľúčovým nástrojom pri rokovaní s odberateľmi, na Slovensku
fakticky nefungujú, čo slovenských farmárov pri rokovaní
s obchodnými reťazcami znevýhodňuje. Veľmi vysoký
podiel odbytových organizácií je v severských štátoch,
ale aj v Holandsku alebo v Írsku. Slovensko je hlboko
pod európskym priemerom.
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY (DPH)
Daňová politika štátu ovplyvňuje každý sektor. Zvlášť
pri DPH na potraviny, ktorá môže ovplyvniť nákupné
rozhodnutia a cezhraničné nakupovanie. V EÚ je 8 štátov,
kde je DPH znížená na všetky potraviny. V mnohých iných
štátoch EÚ je sadzba DPH znížená len na vybrané druhy
potravín, podobne ako na Slovensku. Niektoré štáty majú
dokonca plošne zníženú sadzbu na všetky potraviny.

SPOLOČNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP) je kľúčovým
zdrojom verejných financií pre poľnohospodárstvo
a zároveň hlavným nástrojom poľnohospodárskej politiky
v Európe. Zásadným spôsobom ovplyvňuje a definuje dianie
v poľnohospodárstve a prenesene aj v potravinárskom
sektore jednotlivých členských krajín. Od svojho prvopočiatku
je rozsiahlym bojiskom národných záujmov a podlieha
rozdielnym subjektívnym pohľadom na spravodlivosť,
proporčnosť a primeranosť. Výsledok hájenia slovenských
záujmov v rámci SPP je zrejmý z nasledujúceho porovnania
výšky podpory na hektár poľnohospodársky využívanej
pôdy v rokoch 2013 a 2016 na Slovensku a v ostatných
členských štátoch:
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ŠTÁTNA POMOC
Poľnohospodárstvo patrí k odvetviam s tradične silným
vzťahom k štátu, ktorý sa často prejavuje aj intenzívnou
mierou štátnej pomoci. V EÚ bola väčšina štátnej pomoci
centralizovaná v rámci SPP. V rokoch 2004 – 2014 sa
na poľnohospodárstvo každoročne vyčlenilo v priemere
0,68 % HDP krajiny. Slovensko sa s 0,06 % nachádza tesne
pod európskym priemerom 0,07 %, no o dosť nižšie oproti
poľským 0,23 %, maďarským 0,3 % a českým 0,15 %.
Pri prepočte štátnej pomoci na obyvateľa je Slovensko
s necelými 7 eurami ročne krajinou s druhou najnižšou
výškou štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo.
Na porovnanie, v rovnakom období išlo na investičných
stimuloch priemyselným podnikom takmer 23 eur ročne
na obyvateľa.
RIZIKOVÝ FOND
Z dlhodobého hľadiska je žiaduci a súvisí s rozkolísanosťou
podnebia, ako aj s klimatickými zmenami na Slovensku.
Finančné nástroje na manažment rizika sú obsiahnuté
v SPP, zároveň sú jednou z foriem povolenej národnej
štátnej pomoci v členských štátoch.

Kým Slovensko v období rokov 2007 – 2013 na manažment
rizika cez rôzne nástroje vynaložilo 28 miliónov eur, v Česku,
Maďarsku, a najmä v Poľsku sa tieto výdavky pohybovali
v stovkách miliónov eur. S novou SPP pre obdobie rokov
2014 – 2020 sa zmenili pravidlá, v prvom pilieri ostala
otvorená už len možnosť podpory znižovania rizika
pre ovocinárstvo a vinársky sektor.
VPLYV RUSKÝCH SANKCIÍ NA TRH
V odpovedi na sankcie EÚ voči ruskému tovaru zaviedla
Ruská federácia od augusta 2014 zákaz na dovoz
niektorých produktov z EÚ. Hoci v globálnom meradle
sa sankcie výraznejšími ekonomickými dosahmi na Európe
nepodpísali, mali nerovnaký vplyv na sektory. Ich veľká časť
bola uvalená na poľnohospodárske produkty a potraviny.
Agropotravinársky sektor na Slovensku utrpel nielen
obmedzením vývozu svojich produktov do Ruskej federácie,
ale najmä zvýšeným dovozom tých komodít zakázaných
dovážať do Ruskej federácie, ktoré boli vyprodukované
v ostatných členských štátoch EÚ, najmä z dôvodu cenovej
nekonkurencieschopnosti slovenských produktov.

ROZDROBENOSŤ POZEMKOV

Chýbajú silné odbytové organizácie výrobcov.

Jedným z najzávažnejších problémov v poľnohospodárstve
je rozdrobenosť pozemkov a zdĺhavý proces ich sceľovania.
Sceľovanie pozemkov značne uľahčuje nakladanie
s pozemkom pre jeho vlastníka hlavne v oblasti
prenájmu alebo predaja pozemku. Po scelení pozemkov
prostredníctvom pozemkových úprav vlastník môže
hospodáriť na vlastnom pozemku bez toho, aby bol
závislý od náhradných pozemkov. Značnými bariérami pri
sceľovaní sú však stále vysoké finančné náklady a rovnako
zdĺhavosť tohto procesu. Proces pozemkových zmien môže
trvať od dvoch do desiatich rokov. Od roku 2009 však
neboli vykonané žiadne pozemkové úpravy (!). Hlavný
faktor, ktorý ovplyvňuje dĺžku konania, je počet vlastníkov,
a najmä nepochopiteľná nečinnosť štátu.

Ťažkopádny trh s pôdou. 995

Slovensko pri pozemkových úpravách výraznejšie zaostáva
za Českou republikou. Za sledované obdobie v rokoch
1991 až 2013 bolo v Česku začatých 2 444 komplexných
pozemkových právnych úprav. Za rovnaké obdobie sa na
Slovensku začalo len 426 úprav. Dôvodmi sú nielen menšia
rozdrobenosť vlastníctva v ČR, vysoká politická priorita
a kvalitnejšia metodika v ČR, ale na Slovensku pretrváva
netransparentný stav katastra, pri ktorom nie je napriek
celospoločenskému dopytu, akoby záujem zo strany vlády
SR dať do poriadku.
ZHRNUTIE
Produkcia väčšiny poľnohospodárskych
a potravinárskych komodít na Slovensku
sa za posledných 25 rokov znížila.
Poľnohospodárstvo vykazuje nízku pridanú
hodnotu.994 Prevažuje vývoz komodít, naopak,
pri spracovaných produktoch prevažuje výrazne
dovoz nad vývozom.

Netransparentnosť pri udeľovaní dotácií. 996
Málo efektívna SPP v podmienkach Slovenska.
OPATRENIA PRE SLOVENSKÉ
POĽNOHOSPODÁRSTVO A POTRAVINÁRSTVO
Prvým a najdôležitejším krokom je zmena vnímania
poľnohospodárov a potravinárov. Tí nie sú v hospodárstve
akousi samostatnou „chránenou“ jednotkou, ale rovnako
ako výrobcovia topánok či antivírusových programov
musia na trhu bojovať o svojho spotrebiteľa. Zdravý
farmár je podnikateľ, ktorého cieľom je hospodárenie
na pôde s cieľom dosahovania zisku. Tomuto pohľadu
by mali zodpovedať aj riešenia, ktoré umožnia prílev
investícií do poľnohospodárstva, konkurenciu a inovácie.
OPATRENIA NA PODPORU POĽNOHOSPODÁRSKEJ
PRVOVÝROBY NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
Najväčším problémom tejto politiky je pretrvávajúca
nerovnosť podmienok medzi starými a novými členskými
štátmi EÚ. Napriek predvstupovým dohodám SPP naďalej
zachováva nerovnosť medzi členskými štátmi v priamych
platbách a ich vyrovnanie odsúva až na obdobie po roku
2027, čo vážne deformuje spoločný európsky trh.
Spoločný európsky trh narúša aj štátna pomoc, ktorá je
v jednotlivých členských štátoch na rôznej úrovni, čo tiež
vážne deformuje trh v rámci EÚ. V záujme odstránenia
alebo aspoň zmiernenia tejto deformácie by štátna pomoc
ako doplnkové kofinancovanie agropotravinárskeho
sektora v členských štátoch EÚ nemala byť povolená
alebo by mala byť zjednotená na rovnakú úroveň.

Množstvo kapitálu v slovenskom poľnohospodárstve
je v porovnaní s okolitými krajinami veľmi nízke.

994
995
996

Nízka pridaná hodnota na hektár pôdy v SR je dôsledkom existujúcej štruktúry poľnohospodárskych komodít v SR, relatívnych úrod a predajných cien poľnohospodárskych
produktov v SR v porovnaní s inými štátmi. Na Slovensku dominujú obilniny a priemyselné plodiny (hlavne olejniny), zatiaľ čo v EÚ zohrávajú menšiu rolu. Naopak, za EÚ
zaostávame v produkcii s vyššou pridanou hodnotou, predovšetkým v pestovaní zeleniny, ovocia a v živočíšnej výrobe.
Dôvody sú vysoká rozdrobenosť pozemkového vlastníctva, pomaly prebiehajúce pozemkové úpravy, zákonom obmedzené nakladanie s pôdou.
Napríklad v Programe rozvoja vidieka je subjektívne hodnotenie projektov, peniaze sú prideľované fiktívnym potravinárskym firmám s minimálnym počtom
zamestnancov, priame platby sa prideľujú aj bez preukázania právneho titulu k pôde, chýba verejne dostupný zoznam poberateľov dotácií.
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Riešenia SaS:
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1/
Budeme presadzovať zrušenie všetkých typov dotácií
na poľnohospodársku produkciu v celej EÚ.
Kým dôjde v celej EÚ k zrušeniu týchto dotácií, SaS bude:
2/
Presadzovať rovnakú výšku poľnohospodárskych
dotácií v celej EÚ.
3/

7/
Prijmeme pravidlá nárokovateľnosti rozdeľovania
projektových podpôr, ktoré budú maximálne
transparentné, 1000 budú zohľadňovať objektívne potreby
1001
jednotlivých odvetví pôdohospodárstva, pre vybrané
typy činností budú podpory priznané všetkým žiadateľom,
ktorí splnia určené kritériá.
8/
Odstránime subjektívne posudzovanie a prideľovanie
projektových podpôr. 1002
9/

Presadzovať zrušenie alebo aspoň zjednotenie štátnych
dotácií všetkých krajín EÚ.

Znížime administratívnu záťaž 1003 pri všetkých typoch
podpôr vrátane priamych platieb a zrušíme zbytočné
obmedzenia.

4/

10/

Žiadať vylúčenie akýchkoľvek negatívnych
a pozitívnych diskriminačných faktorov 997
pri poskytovaní dotácií.

Zavedieme princíp zrovnoprávnenia prístupu k podpore
medzi všetkými cieľovými skupinami uchádzačov. 1004

5/

11/

Presadzovať zrušenie preferovania niektorých
typov poľnohospodárov 998 na úkor iných.

Zavedieme nepriame podpory nákupov strojov
(traktory, kombajny, technologické zariadenia) cez úverový
program. 1005

6/

12/

Pri vyplácaní dotácií presadzovať zohľadnenie
aj faktorov produktivity a nielen plochy. 999

Zriadime verejne prístupný centrálny register žiadostí
o priame platby v PPA 1006 s uvedením právneho titulu

997
998
999
1000

1001
1002
1003
1004
1005
1006

Napríklad viazanie pridelenia dotácií pre spracovateľský podnik vlastníctvom poľnohospodárskej pôdy a ekologickým poľnohospodárstvom alebo hospodárskymi zvieratami,
vek, pôda, materiálno-technické zabezpečenie, nehnuteľný majetok.
Napríklad Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory
v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. V rámci podpory zamestnanosti a udržateľnosti poľnohospodárstva v EÚ je potrebné podporovať všetkých začínajúcich
farmárov rovnako, nielen mladých.
Priame platby ako nárokovateľné financovanie nepodporujú aktívnu činnosť na poľnohospodárskej pôde, a preto je potrebné ich znížiť na minimálnu úroveň. V súlade
s pravidlami SPP by sa 15 % finančných prostriedkov malo presunúť do Programu rozvoja vidieka. V rámci výberových kritérií je možné následne podporovať produkciu
v rámci sektorov, stanoviť ukazovatele produkcie, resp. bodovo zvýhodniť tých farmárov, ktorí dosiahnu stanovené množstvá.
Zavedieme elektronické podávanie žiadostí. Vypracujeme presný plán výziev s každoročnou aktualizáciou, ktorý bude verejný a bude sa dodržiavať. Zvýšime frekvenciu
výziev, zmenšíme veľkosť podporených projektov, pre lepšiu realizáciu čiastkových projektov. Podnikatelia si tak budú vedieť nastaviť podnikateľský plán. Nepravidelnosť
a malá frekvencia výziev je veľkým problémom v programovacom období rokov 2014 – 2020, zároveň neexistuje presný plán výziev, čo v konečnom dôsledku obmedzuje
podnikateľov v dlhodobom plánovaní investícií, čím sa znižuje ekonomická výkonnosť.
Kritériá projektových podpôr pre jednotlivé odvetvia budú nastavené bez prekážok splnenia kritérií, a teda čerpania peňazí. Napríklad, projektové podpory pre spracovateľský
priemysel nebudeme podmieňovať vlastníctvom 5 ha poľnohospodárskej pôdy, chovom hospodárskych zvierat a pod..
Odstránime ľudský faktor v hodnotení projektov, či je, alebo nie je vhodný, alebo či má predpoklad úspešnosti a budeme používať v maximálnej možnej miere len
objektívne merateľné kritériá.
Budeme vyžadovať plnenie len legislatívy EÚ čo najjednoduchším spôsobom a odstránime požiadavky nad jej rámec. Napríklad pri požiadavkách správnej poľnohospodárskej
praxe prehodnotíme množstvo a opodstatnenosť vyžadovaných štandardov.
Zrovnoprávnenie napríklad vo vzťahu k naliehavosti a dobe vyhodnotenia podaných žiadostí o podporu pre cieľové skupiny, napríklad mladí a malí farmári,
stredné a veľké podniky.
Úverový program bude založený na bonifikácii úrokovej sadzby. Bude nárokovateľný splnením určených podmienok na projekty a len do určitej dohodnutej výšky určením
fixnej sumy úveru.
PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra.

k pôde, 1007 ktorý bude podmienkou poskytnutia priamej
platby, čo urýchli a zjednoduší preukazovanie oprávnenosti
žiadosti o priamu platbu.
13/
Dôsledne budeme uplatňovať trestnoprávnu
zodpovednosť voči subjektom, ktoré nepreukážu
právny titul k parcelám uvedených v žiadosti, najmä
v prípade „kríženia“ 1008 pozemkov pri žiadostiach o priame
platby na PPA.
14/
Zavedieme komplexnú elektronizáciu PPA. 1009
15/
Zavedieme podpory pre chovateľov včiel. 1010
16/
Zrušíme neúmerné regulácie technologických postupov
a ďalšie legislatívne požiadavky kladené na slovenských
poľnohospodárov a potravinárov nad rámec EÚ, 1011
s výnimkou prípadov, keď nedodržanie technológie môže
ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí.

OPATRENIA NA PODPORU POĽNOHOSPODÁRSKEJ
PRVOVÝROBY NA NÁRODNEJ ÚROVNI
Prevažne náhodný spôsob rozdeľovania dotácií z Programu
rozvoja vidieka (PRV) by sa mal zmeniť na systémové
riešenia zamerané na podporu vidieka, poľnohospodárstva
a potravinárstva. V tejto súvislosti považujeme za kľúčové,
aby sa urýchlene vysporiadali vlastnícke vzťahy k pôde
a aby bola vrátená do rúk ich skutočným vlastníkom.
PÔDA JE VZÁCNY KAPITÁL. KEĎ SA VYUŽÍVA
Pôda je základný kapitálový prostriedok v produkcií
potravín. Hodnotu však prináša len vtedy, keď je využitá
čo najefektívnejšie. Trh s pôdou je potrebné rozprúdiť,
aby sa k nej dostali skutoční vlastníci a tí, čo ju vedia využiť
najlepšie. V dôsledku dlhodobo zanedbanej starostlivosti
o divú zver sú poľnohospodárom každoročne spôsobené
škody na úrode.

Riešenia SaS:
18/

17/

Prehodnotíme zákony upravujúce vlastnícke práva
k pozemkom. 1013

Zabezpečíme rovnaký rozsah kontrol dovážaných
a domácich poľnohospodárskych produktov a potravín. 1012

19/
Urýchlime proces pozemkových úprav a usporiadanie
vlastníckych vzťahov tak, aby štátna pôda bola prioritne
umiestnená do území s verejnoprospešnými funkciami. 1014

1007 Právny titul k pôde sa preukáže listom vlastníctva alebo platnou nájomnou zmluvou.
1008 „Kríženie“, „križovanie“, resp. dvojité aj viacnásobné deklarácie pozemkov trápia väčšinu čestných poľnohospodárov žiadajúcich podporu vo forme priamych platieb na pôdu.
Ak v súčasnosti rovnakú poľnohospodársku pôdu deklaruje subjekt bez právneho titulu k pôde, PPA nevyplatí priame platby ani jednému subjektu žiadajúceho o priame platby
bez toho, aby bol potrestaný subjekt, ktorý žiada o priame platby neoprávnene. Využíva sa najmä na konkurenčný boj až do takej miery, že niektorí čestní farmári prestali
hospodáriť. Sankcie sa uplatňujú výberovo podľa subjektu, niekedy prísnejšie, niekedy žiadne. Strana SaS zároveň zavedie vyplácanie priamej platby na všetky tie pozemky,
na ktorých nie je evidovaná dvojitá deklarácia, a priamu platbu pozastaví len na sporné pozemky podľa vzoru Rakúska.
1009 Komplexnou elektronizáciou PPA, lepším využitím informačných technológií a zavedením elektronického podávania žiadostí sa zvýši efektívnosť, odstráni sa chybovosť,
znížia sa časové náklady na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Týmto opatrením sa významne zvýši transparentnosť podávania a hodnotenia projektov
a zníži korupcia. Zároveň budeme včas a transparentne zverejňovať výsledky hodnotenia. Žiadatelia o projekty si vyžadujú rýchle a správne hodnotenie projektov, čo im
umožní lepšie riadiť podnik.
1010 Chovatelia včiel sú z finančných zdrojov EÚ a zo štátnej pomoci podporovaní minimálne (v roku 2017 bolo združeniu včelárov vyčlenených približne 141 000 eur z peňazí EÚ),
čo ich oproti ostatným farmárom znevýhodňuje. Na podporu chovu včiel vyčleníme viac finančných zdrojov na podporu zachovania genetických zdrojov a biodiverzity
z Programu rozvoja vidieka tak, aby výška podpory bola porovnateľná s krajinami V4.
1011 Riešením sú sektorové hygienické príručky, ktorými sa zjednodušuje život malým podnikom. Hygienická príručka je pre salašníctvo, gastro zariadenia atď. Je žiaduce ich
pripraviť pre ďalšie sektory a dávať k dispozícii malým – šetrí im to peniaze a čas. Napr. v SaS sme pripravili takúto príručku pre gastro zariadenia, nechali ju schváliť a zverejnili.
1012 V uverejnených správach o úradnej kontrole potravín (https://www.svps.sk/potraviny/spravy.asp#1) u výrobcov a baliarní počet úradných kontrol prevyšuje počet kontrol
u dovozcov, distribútorov a dopravcov o viac ako 100 %.
1013 Najmä zákon č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov strana SaS považuje za protiústavný v ust. § 12 ods. 4,
preto poslanci SaS iniciovali jeho podanie na Ústavný súd SR a zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách.
1014 Strana SaS bude presadzovať rýchlejšie a finančne efektívne riešenie problémov rozdrobenosti poľnohospodárskej pôdy, najmä zjednodušením súčasnej metodiky
realizácie pozemkových úprav, ich priebežné financovanie z Programu rozvoja vidieka, ako aj zo štátneho rozpočtu. Zabezpečíme tiež transparentné podmienky verejného
obstarávania pre pozemkové úpravy tak, aby do projektu pozemkových úprav malo možnosť zapojiť sa čo najviac geodetov.
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20/

25/

Budeme podporovať zvyšovanie produkčného
potenciálu pôdy a eliminovať postupujúcu degradáciu
pôdneho fondu a dosahy klimatickej zmeny. 1015

Zrýchlime vybavovanie žiadostí o nájom
poľnohospodárskej pôdy. 1022
26/
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21/
Zabezpečíme aktualizáciu sčítania stavu divej zveri
a tomu prispôsobíme plán odstrelu. 1016
22/
Zabezpečíme, aby poľovné združenia zodpovedali
za škody spôsobené na poľnohospodárskej produkcii. 1017
23/
Zrušíme povinné členstvo v Slovenskej poľovníckej
komore. 1018
EFEKTÍVNE A TRANSPARENTNÉ NAKLADANIE
S PÔDOU V SPRÁVE SPF
Slovenský pozemkový fond (SPF) je najväčším správcom
pôdy na Slovensku. 1019 Zmluvy na prenájom sú síce verejné,
chýba však prehľad situácie vybavovania žiadostí o nájom
pôdy. 1020

Riešenia SaS:
24/
Zriadime elektronický verejne prístupný register
žiadostí o nájom poľnohospodárskej pôdy a užívateľov
poľnohospodárskej pôdy. 1021

Zavedieme transparentný a spravodlivý systém
prenajímania pôdy v správe SPF. 1023
PÔDA NEZISTENÝCH VLASTNÍKOV
Prioritou štátu musí byť identifikácia vlastníctva k pôde,
k čomu musí prispieť najmä SPF. Vysporiadanie pôdy
nezistených vlastníkov a ukončenie procesu plnenia
reštitučných nárokov musí byť jedným z hlavných zmyslov
existencie tejto inštitúcie. Majetok bez vlastníka nie je
využívaný efektívne. Navyše, postupom času bude stále
ťažšie vlastníkov identifikovať. Do tejto činnosti by mali
byť zapojené aj obce, keďže majú najbližšie k dedičom.

Riešenia SaS:
27/
Zabezpečíme zhodnotenie a udržiavanie
poľnohospodárskej pôdy, ktorú spravuje SPF. 1024
28/
Zabezpečíme proces identifikácie a úpravy
vlastníckych práv k poľnohospodárskej pôde nezistených
vlastníkov. 1025

1015 Opatrenia budú zamerané na protierózne opatrenia, na zhutnenie pôdy, odstránenia deficitu živín a straty organickej hmoty v pôde, proti acidifikácii. Rovnako budeme opatrenia
smerovať na zmierňovanie dosahov klimatických zmien (napríklad lepšie hospodárenie s vodou, vodozádržné opatrenia, podpora budovania závlah a pod.). V prípade,
ak poľnohospodár nechá poľnohospodársku pôdu spustnúť a ak hospodári na pôde v prenájme zo SPF, nájomná zmluva bude zrušená a pôda bude prednostne poskytnutá
do nájmu začínajúcim poľnohospodárom.
1016 Novým sčítaním divej zveri zreálnime evidované počty, ktoré budú východiskom pre nový plán odstrelu nadbytočnej divej zveri.
1017 Poľovné združenia by mali byť zodpovedné nielen za priamu škodu spôsobenú zverou na spasenej vegetácii, teda na nezrealizovanej tržbe z predaja poľnohospodárskych
komodít, ale aj náhrady za terénne úpravy na pasienkoch spôsobené napríklad rozrývaním diviačou zverou.
1018 Zákon č. 274/2009 o poľovníctve v § 41 zriaďuje Slovenskú poľovnícku komoru (SPK) a povinné členstvo v SPK napríklad aj tým, že poľovný lístok môže dostať výlučne člen SPK.
Poľovné lístky (výdaj, evidenciu) bude vykonávať štát tak, ako do prijatia zákona č. 274/2009 Ďalšie povinnosti je možné rozdeliť medzi dobrovoľné poľovnícke organizácie a štát.
1019 SPF spravuje poľnohospodársku pôdu, ktorá je majetkom štátu alebo poľnohospodársku pôdu nezistených vlastníkov. Celková prenajímaná výmera poľnohospodárskych
pozemkov len na poľnohospodárske účely v správe SPF je približne 449-tisíc ha. Lesné pozemky sú v správe štátneho podniku Lesy SR.
1020 SPF poskytuje dáta týkajúce sa pôdy v nevhodnej a agregovanej forme bez možnosti ich stiahnutia. SPF neposkytuje takmer žiadne údaje v použiteľnej podobe. Nájomné
zmluvy sú dostupné len v pdf formáte. Informácie z nájomných zmlúv by mali byť sprístupnené v užívateľsky vhodnej mapovej podobe s možnosťou dohľadania konkrétnych parciel.
1021 Verejne prístupný register žiadostí o nájom pôdy vytvorí základ na transparentné prideľovanie poľnohospodárskej pôdy do nájmu.
1022 Najmä elektronizáciou systému, ale tiež skvalitnením personálneho obsadenia na úradoch nomináciou na základe profesionality a nie klientelizmu.
1023 Zavedením jednoznačných a verejne kontrolovateľných kritérií pre žiadateľov o nájom pôdy. Prvý výber pre nájom pôdy bude realizovaný verejnou obchodnou súťažou,
kde kritériá výberu môžu byť podnikanie v poľnohospodárstve v danej lokalite, ponúkaná cena za nájom pôdy, zdravý podnik plniaci si svoje záväzky k štátu a dodávateľom.
1024 Podľa Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2017 výmera využitej poľnohospodárskej pôdy medziročne klesla o 8 824 ha (0,43 %). Celkovo
je približne až 300-tisíc ha poľnohospodárskej pôdy znehodnotenej náletmi a nie je využívaná na poľnohospodársku činnosť. Túto pôdu vrátime do pôdy využívanej
na poľnohospodárske účely napríklad poskytnutím do nájmu začínajúcim farmárom za finančnej podpory zo zdrojov EÚ. Tiež jasnou identifikáciou a klasifikáciou druhu pôdy
zabezpečíme, aby sa výmera poľnohospodárskej pôdy neznižovala.
1025 Pôdu nezistených vlastníkov v rámci pozemkových úprav budeme sceľovať v podiele 1/1, z ktorej sa bude následne vydávať pôda neskôr identifikovaným vlastníkom, prípadne
aj vyplácanie peňazí pôvodným vlastníkom získaných za prenájom tejto pôdy. Zabezpečíme v čo najväčšej miere prededenie pôdy nezistených vlastníkov na riadneho dediča.

Riešenia SaS:

29/
Vykonáme inventarizáciu pôdy v správe SPF. 1026
30/

32/
1027

Ukončíme proces plnenia reštitučných nárokov.

Prijmeme riešenia závlah poľnohospodárskej pôdy. 1029

31/

33/

Zabezpečíme elektronické prepojenie SPF – PPA –
Kataster nehnuteľností. 1028

Odpredáme závlahové systémy poľnohospodárskym
podnikom za symbolickú cenu. 1030

ZÁVLAHY

34/

V súvislosti s klimatickými zmenami je zavlažovanie
poľnohospodárskej pôdy čoraz naliehavejšou úlohou
a jedným z nevyhnutných systémových opatrení. Ich cieľom
je vytvorenie optimálnych a udržateľných podmienok
hospodárenia s vodou v produkčných regiónoch Slovenska
na posilnenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva,
zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a adaptáciu
dôsledkov vyplývajúcich z prebiehajúcej klimatickej zmeny,
ako sú problémy so suchom, resp. s povodňami. Realizáciou
opatrení sa vo väčšej miere umožní pestovanie plodín
citlivých na sucho, najmä zeleniny, cukrovej repy
a zemiakov.

Zavedieme povinnosť zápisu siete závlah do katastra
nehnuteľností.

1026
1027
1028

1029
1030
1031
1032
1033

35/
Z dotácií PRV podporíme obnovu závlahového systému. 1032
36/
Zrušíme štátny podnik Hydromeliorácie. 1033
TRH S PÔDOU
Pôda by sa mala dostať do rúk slovenských vlastníkov
a hospodárov, ktorí na nej vedia efektívne hospodáriť,
v súlade s pravidlami EÚ.

SPF má v správe štátnu pôdu a pôdu nezistených vlastníkov. Pôdu nezistených vlastníkov je potrebné preverovať v katastri nehnuteľností a v prípade zmeny je potrebné vykonať
zmenu aj v nájomnej zmluve SPF tak, aby neobsahovala pôdu identifikovaných vlastníkov. Inventarizáciu je potrebné preto vykonávať systémovo v nadväznosti na zmeny
napríklad územných plánov.
Ani po 30 rokoch nie sú ukončené reštitučné nároky. Je potrebné ukončiť vydávanie konkrétnych parciel ako náhrady a splatiť tak dlh voči reštituentom, aby boli zadosťučinené
krivdy. Zlepšíme komunikáciu s reštituentami v ponukovom konaní o náhradných pozemkoch.
Veľké množstvo vlastníckych vzťahov spolu s nejednoznačnou evidenciou pozemkov znižujú transparentnosť vo vlastníckych právach. Záznamy vlastníctva pozemkov
nie sú v súlade s katastrálnou mapou. Vlastníctvo pozemkov je zaznamenané ako register E v katastri nehnuteľností, katastrálna mapa ako register C katastra nehnuteľností.
Navyše sa po vstupe do EÚ na účely poberania dotácií na poľnohospodársku pôdu vytvorila úplne odlišná evidencia pozemkov prostredníctvom
LPIS (land-parcel indentification system).
Napríklad – sfunkčníme znehodnotené zberné zásobárne na dažďovú vodu, v prípade potreby nahradíme novými v rámci projektových podpôr z PRV.
Odpredaj sa týka časti potrubí závlahových systémov, ktoré sú majetkom štátneho podniku Hydromeliorácie. Poľnohospodári budú mať väčšiu motiváciu obnovovať
závlahové systémy.
Novelou zákona č. 162/1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Každý občan bude mať rýchlu informáciu o tom, či je na konkrétny
pozemok uzatvorená nájomná zmluva a zamedzí sa tým špekuláciám s prenajímaním poľnohospodárskej pôdy. Poľnohospodárska pôda vybavená závlahovou sieťou by mala
byť prednostne využívaná na poľnohospodárske účely.
Závlahové systémy je potrebné vybudovať z dôvodu klimatických zmien. Finančné odškodňovanie za škody spôsobené suchom je z dlhodobého hľadiska nesystémové
a z dlhodobého hľadiska drahšie riešenie ako budovanie závlahového systému.
Hydromeliorácie, š. p., spravujú hydromelioračné zariadenia, t. j. závlahové a odvodňovacie systémy vo verejnom záujme. Podnik dlhodobo hospodári s výraznou stratou.
Značná časť zariadení je nefunkčná, zastaraná a opotrebovaná, čo produkuje výrazné odpisy (5,9 mil. eur v roku 2017). Podnik je závislý od dotácií MPRV SR (1,28 mil. eur
v roku 2017) a každoročnú stratu (v priemere 6,5 mil. eur) pokrýva znižovaním svojho základného imania. Nevyhnutné činnosti môžu byť presunuté do pôsobnosti MPRV SR.
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Riešenia SaS:

Riešenia SaS:

37/

40/

Zrušíme pravidlá, ktoré bránia slovenským majiteľom
pôdy slobodne s ňou narábať a obmedzujú ich
schopnosť pôdu nakupovať alebo predávať. 1034

Identifikujeme povinnosti nad rámec požiadaviek
vyplývajúcich z európskej legislatívy a stanovíme
podávanie výkazov len v nevyhnutnom rozsahu
a elektronicky. 1038

38/
Zabezpečíme zverejňovanie obvyklej výšky nájomného
pôdy podľa využitia v mapovej podobe. 1035
NOVÁ STRATEGICKÁ KONCEPCIA ROZVOJA
POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA
Jedným z príznakov zanedbania poľnohospodárstva
a potravinárstva je fakt, že prvá koncepcia rozvoja
pôdohospodárstva bola schválená až v roku 2013
a koncepcia rozvoja potravinárstva až v roku 2014.
Podľa nášho názoru mali zrejme tvorcovia minimálne
znalosti o fungovaní trhového systému.

Riešenia SaS:
39/
Pripravíme strategickú koncepciu rozvoja
poľnohospodárstva a potravinárstva v horizonte 21 rokov.
1036
Jej súčasťou bude 7-ročná reforma SPP 2020 – 2027. 1037
VÝKAZNÍCTVO
MPRV SR vykonáva štatistické zisťovania, ktoré sú súčasťou
Programu štátnych štatistických zisťovaní. Pravidelné
mesačné vypĺňanie podrobných štatistík o produkcii,
nákupoch a predaji či odhady úrody zvyšujú administratívnu
záťaž najmä menším poľnohospodárom a potravinárom.

ÚRADNÁ KONTROLA POTRAVÍN A HYGIENA
POTRAVÍN
Súčasné nastavenie úradných kontrol Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) a Úradu verejného
zdravotníctva SR (ÚVZ SR) je zamerané na represiu.
„Hygiena“ by mala byť podnikateľom partnerom,
ktorý im v prvom rade pomôže nastaviť fungovanie
prevádzky zodpovedné k zdraviu spotrebiteľov.
Potravinárstvo sa vyvíja a hygienické pravidlá by mali
reagovať na novú prax či súčasné vedecké poznatky.
Je nevyhnutné zrušiť byrokratické opatrenia brániace
podnikaniu v poľnohospodárstve a potravinárstve.
V súčasnosti sa medzi ÚVZ SR a ŠVPS SR prelínajú
oblasti, ktoré navyše siahajú od zdravia zvierat až po
zdravie ľudí. Riaditeľom každej regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy je zo zákona veterinárny lekár,
hoci do jeho kompetencie patrí aj potravinárska výroba,
ktorá neprichádza do styku so zvieratami. Neznalosť
potravinárskych technológií je častým problémom
inšpektorov a vedie k zbytočným obmedzeniam a zvýšeným
nákladom slovenských potravinárov. ŠVPS SR má v
súčasnosti 40 regionálnych pobočiek, nekopírujú rozdelenie
verejnej správy v iných oblastiach verejnej správy. Nové
usporiadanie úradnej kontroly by malo medzi rezortmi
pôdohospodárstva a zdravotníctva jasne vymedziť
kompetencie. Úradná kontrola potravín by sa mala zlúčiť
do jednej organizácie s novou štruktúrou a v pôsobnosti

1034 Slovensko má v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ vysokú mieru regulácie s pôdou, ako aj obmedzovanie vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Sú to najmä zákon č. 504/2003
o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách. Strana SaS iniciovala podanie na Ústavný súd obidvoch zákonov, keďže uprednostňujú
poľnohospodárov pôsobiacich na poľnohospodárskej pôde v nájme. Na odstránenie obmedzení slobodne narábať s pôdou je potrebné vykonať čo najskôr pozemkové úpravy.
1035 Ust. § 14 zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.
1036 Programovanie poľnohospodárstva a potravinárstva s vyhliadkou je z hľadiska dosahovania kontinuálneho rozvoja a pripravovaných zmien nevyhnutné. Vyhliadky a opatrenia je
potrebné pripravovať vzhľadom na životné prostredie, klimatické zmeny, uhlíkovú stopu, biologizáciu prírody, živočíšna výroba potrebuje byť plánovaná dlhodobo vzhľadom
na životný cyklus hospodárskych zvierat. Cieľom je uprednostniť odbornosť pripravovanej stratégie pred politickými rozhodnutiami.
1037 Cieľom koncepcie bude identifikovať problémy a navrhovať riešenia, aby slovenskí poľnohospodári a potravinári dokázali zvyšovať svoju konkurencieschopnosť na voľnom
trhu EÚ. Stratégia by mala vychádzať predovšetkým z kvalitatívnych cieľov. Nevyhnutnou súčasťou musí byť aj jasný postoj k reformám SPP EÚ.
1038 Štatistický úrad SR zbiera rezortné štatistické údaje, ktoré sú potrebné z hľadiska ekonomického sledovania vývoja a následne sú poskytované aj EÚ (Eurostat). MPRV SR
a organizácie v jej pôsobnosti duplicitne žiadajú vypĺňanie a zasielanie výkazov.

rezortu pôdohospodárstva. Nový úrad bude mať
zjednodušenú štíhlu štruktúru a odstráni diskrimináciu
vzdelaní. Riešenie SaS v oblasti úradnej kontroly potravín
je v časti „Štátny aparát“.

45/
Podporíme monitorovanie prídavných látok
pri výrobe potravín. 1043
46/

Riešenia SaS:

Zrušíme obmedzenie predaja burčiaka
v zákone č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve. 1044

41/

47/

Vykonáme komplexnú reorganizáciu úradnej kontroly
potravín vytvorením jednotného orgánu úradnej kontroly
potravín. 1039

Odstránime povinnosť označovať nebalené potraviny,
resp. potraviny predávané z pultu výživovými údajmi. 1045

42/

Zrušíme povinnú lehotu minimálnej trvanlivosti
pre „Dojčenské vody“ maximálne 6 mesiacov
od dátumu plnenia. 1046

Zabezpečíme, aby úradná kontrola voči podnikateľom
nevystupovala len reštrikčne, ale hlavne proaktívne
formou poradenstva. 1040

48/

49/

43/

Zrušíme legislatívnu úpravu o balenej pitnej vode. 1047

Zrušíme povinnosť ohlasovania produktov živočíšneho
pôvodu, nespracovanej zeleniny, ovocia a vedľajších
živočíšnych produktov podľa ust. § 7b zákona
č. 152/1995 Z. z. o potravinách. 1041

ŠTÁTNY APARÁT

44/
Znížime pokuty v zákone o potravinách na úroveň
porovnateľnú v iných zákonoch. 1042

1039

1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047

V súčasnosti je vplyv Slovenska v európskych inštitúciách
minimálny a väčšinou sa viaže iba na spoluúčasť
na vyjednávania popri Českej republike, prípadne v širšej
skupine vyjednávačov. Jazyková, ako aj odborná úroveň
našich zástupcov je často slabá a nedostatočná
pre obhajobu našich pozícií v Bruseli.

Súčasné rozdelenie kompetencií v úradnej kontrole potravín medzi ŠVPS SR a ÚVZ SR je neefektívne a nedokáže pružne reagovať a koordinovať kontrolnú činnosť, najmä
v prípade potravinových káuz. V pôsobnosti ŠVPS SR je celkom 41 štátnych rozpočtových organizácií (regionálne veterinárne a potravinové správy a Ústav štátnej kontroly
veterinárnych biopreparátov a liečiv) a 2 príspevkové organizácie (Štátny veterinárny a potravinový ústav a Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov). V pôsobnosti ÚVZ SR je
36 štátnych rozpočtových organizácií (regionálne úrady verejného zdravotníctva). Zlúčením ŠVPS SR a ÚVZ SR sa dosiahne zlepšenie a zosúladenie úradnej kontroly celého
potravinového reťazca od farmára až po predaj konečnému spotrebiteľovi. Pri zlúčení je predpoklad úspory na podporných a prierezových činnostiach. Okrem zefektívnenia
procesov je spojením možné dosiahnuť aj úsporu na informačných systémoch. Zlúčený úrad na kontrolu potravín bude zriadený zo zákona o potravinách s pôsobnosťou
aj v oblasti kontroly zariadení verejného stravovania.
Úlohou úradnej kontroly by nemalo byť výlučne sankcionovanie. Tak, ako funguje dopravná kontrola, aj pri úradnej kontrole potravín je možné postupovať systémom
manažérstva kvality – prvú kontrolu zamerať na prevenciu a nedostatky, druhú kontrolu zamerať na odstránenie závažných nedostatkov, keď sa pri zisteniach môže udeliť pokuta.
Nahlasovanie dodávok vyplýva z ust. § 7b) zákona č. 152/1995 o potravinách. Je administratívne náročné, na strane podnikateľa si vyžaduje financovanie ďalšej pracovnej sily.
Navyše, opatrenie je nad rámec legislatívy EÚ. Svojho zámeru sa míňa, keďže ŠVPS SR následne z poskytnutých údajov z databázy nevie spätne získať potrebné údaje.
Zákon č. 152/1995 o potravinách má výrazne vyššie horné limity na pokuty ako ostatné zákony. Preto je potrebné po inventúre zákonov a pokút v nich ustanovených znížiť
úroveň pokút v zákone o potravinách na porovnateľnú úroveň.
Úlohu zabezpečíme v spolupráci s MZ SR, ktoré je gestorským rezortom. Zároveň zabezpečíme monitorovanie spotreby prídavných látok. Slovensko patrí k tým štátom EÚ,
ktoré si túto úlohu neplnia. Komisia údaje potrebuje na vyhodnocovanie príjmu prídavných látok a ich účinku na zdravie ľudí. Zároveň sa aj spotrebitelia stále viac zaujímajú o to,
či potravina obsahuje prídavné látky a ktoré.
Zákon č. 313/2009 o vinohradníctve a vinárstve v § 12 ods. 2 obmedzuje predaj burčiaka od 15. 8. do 31. 12. Obmedzenie nemá opodstatnenie, keďže zákon zároveň umožňuje
kvasenie zastaviť a následne obnoviť. Tiež treba prihliadať na skutočnosť, že v Českej republike zákon umožňuje predaj burčiaka už od 1. 8., čo slovenských vinárov znevýhodňuje,
pretože v rámci voľného pohybu tovaru je možné tento produkt predávať aj na Slovensku už od 1. 8.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom poskytuje možnosť zavedenia povinností označovať
aj tzv. nebalené potraviny. Povinnosť uvádzať výživové hodnoty pre nebalené potraviny teda nevyplýva priamo z nariadenia, je to záťaž nad rámec predpisu.
Slovenská republika je jedinou krajinou v EÚ, ktorá má osobitne upravený dátum minimálnej trvanlivosti pre dojčenské vody na maximálne 6 mesiacov od plnenia,
čo v podmienkach voľného pohybu tovarov negatívne ovplyvňuje konkurencieschopnosť slovenských výrobcov dojčenských vôd.
Požiadavky na balenú pitnú vodu upravuje výnos MPSR a MZ SR č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca prírodnú minerálnu vodu,
prírodnú pramenitú vodu a balenú pitnú vodu. Pojem balená pitná voda legislatíva EÚ nepozná. Všetky požiadavky na balenú pitnú vodu (zdroj, úprava, plnenie, označovanie,
falšovanie) uvedené vo výnose sú nad rámec legislatívy EÚ a vytvárajú priestor najmä na ukladanie pokút výrobcom nápojov.
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Na slovenskom ministerstve pôdohospodárstva je z hľadiska
riadenia oblastí, za ktoré tento rezort zodpovedá, veľmi
komplikovaná, neprehľadná a neefektívna štruktúra.
Navrhujeme zachovať odborné činnosti rezortu tak, aby
zabezpečovali všetky potrebné činnosti v oblasti
pôdohospodárstva. Lepšou integráciou poľnohospodárskeho
výskumu so silnou väzbou na poradenstvo a prax podporíme
užšiu spoluprácu a inovatívny prístup podnikateľských
subjektov v pôdohospodárstve, čím zvýšime ich
konkurencieschopnosť na otvorenom európskom trhu.
Kontrolné organizácie v rezorte pôdohospodárstva sú často
v konflikte záujmov alebo sú rovnaké, alebo obdobné,
ako napríklad v oblasti krmív, výživy, vinárstva, životného
prostredia či geneticky modifikovaných organizmov,
čo sťažuje podmienky na podnikanie a zbytočne
zvyšuje náklady štátu. Dôsledným výberom a systémom
hodnotenia štátnych zamestnancov zvýšime kvalitu
koncepčnej a riadiacej práce rezortu pôdohospodárstva. 1048

Riešenia SaS:
50/
Zabezpečíme, aby na Slovensku, podobne ako vo vyspelých
krajinách EÚ, začal riadne fungovať poľnohospodársky
poradenský systém, ktorý pomôže poľnohospodárom
riešiť ich problémy. 1049
51/
Zlepšíme mzdové ohodnotenie inšpektorov. 1050

53/
Zabezpečíme, aby v každom kraji bola jedna kafiléria. 1052
OPATRENIA NA PODPORU UMIESTŇOVANIA NAŠEJ
PRODUKCIE NA SLOVENSKÝ TRH
Nekoncepčnou činnosťou sa predchádzajúcim vládam
podarilo v maximálnej miere zredukovať potravinovú
malovýrobu a slovenský maloobchod. Bez fungujúceho
potravinárskeho priemyslu budú poľnohospodárske
podniky odkázané vyvážať svoju produkciu do zahraničia
bez pridanej hodnoty, bez stabilných odberateľských
vzťahov s domácimi spracovateľmi, čo ešte viac naruší
potravinovú sebestačnosť Slovenska a prehĺbi pasívne
saldo obchodnej bilancie. Úplne sa zabudlo, že rozvoj
vidieka nie je možný bez malých a rodinných podnikov
na spracovanie poľnohospodárskych surovín a výrobu
potravín. Prostredníctvom rôznych stimulov sa podporoval
dokonca odlev pracovnej sily z vidieka. Diverzifikácia
priemyslu pomôže zabezpečiť väčšiu stabilitu národného
hospodárstva a verejných financií v prípade rôznych kríz.
Potravinársky priemysel má potenciál prinášať rozvoj
a zamestnanosť aj do odľahlých regiónov. Lokálna
výroba potravín zároveň prispeje k zmierňovaniu vplyvu
klimatických zmien znižovaním uhlíkovej stopy.
Dôležitým cieľom strany SaS je zapojenie podnikateľských
subjektov do spolufinancovania vedecko-výskumných
projektov z fondov EÚ, obnovenie spolupráce na projektoch
v Centrách excelentnosti. Aplikovaná veda a výskum
nevyhnutným nástrojom pre rozvoj a inovácie najmä
v oblasti malého a stredného podnikania. Riešenia sú
uvedené v programe SaS Veda a výskum.

52/
Zefektívnime laboratórnu činnosť v rámci úradnej
kontroly zapojením do systému aj neštátnych
akreditovaných laboratórií. 1051

1048 Prejaví sa najmä vo vyššej kvalite programovania, zacielenia a implementácie pomoci EÚ poľnohospodárom, potravinárom a lesníkom, pri uplatnení širších princípov
partnerstva a transparentnosti a pri stanovení rozvojových potrieb rezortu, ako aj pri ich adresnom financovaní.
1049 Poľnohospodárom je potrebné pomáhať v rámci poradenstva, aby vedeli reagovať na uverejnené výzvy na podpory. Zamestnanci PPA budú v rámci poradenstva informovať
poľnohospodárov a ďalších poberateľov podpôr o možnostiach nastavenia projektu tak, aby bol v súlade s požiadavkami Strategického plánu.
1050 Reorganizáciou úradnej kontroly potravín ušetríme mzdové finančné prostriedky, ktoré využijeme v pohyblivej časti mzdového hodnotenia na motiváciu zlepšenia činnosti,
napríklad v oblasti poradenstva.
1051 Zapojením neštátnych akreditovaných laboratórií novelou zákona č. 152/1995 o potravinách sa bude môcť využívať laboratórna technika na analýzy, ktorou úradné laboratóriá
nie sú vybavené, ak sa analýzy nevykonávajú často, a preto je ekonomicky výhodnejšie, aby sa zbytočne nenakupovali. Pre drahé prístroje vykonávajúce náročné analýzy
je dôležité, aby boli využívané čo najčastejšie, keďže sa musia pravidelne kalibrovať, čo je rovnako finančne náročné.
1052 Aktuálne je na Slovensku funkčná len 1 kafiléria na západnom Slovensku. Funkčné a dostupné kafilérie sú potrebné pre bezpečnosť krajiny v prípade závažnej epidémie zoonózy,
čo môže spôsobiť ohrozenie zdravia obyvateľstva. Je to v záujme bezpečnosti štátu a jeho obyvateľstva z titulu ohrozenia zdravia zoonózami (chorobami prenosnými zo
zvierat na ľudí). V prípade rozsiahlej epidémie, napríklad afrického moru ošípaných, ktorý sa síce neprenáša na ľudí, by bolo potrebné zlikvidovať všetky chovy ošípaných
a kafiléria na západe Slovenska by jednak kapacitne neuniesla nápor, jednak by sa zvýšili náklady na prevoz tiel ošípaných z východu Slovenska o 500 km na západ.
Riešením je zriadenie štátnych kafilérií alebo podpora z finančných prostriedkov EÚ z PRV.

ZAMESTNANOSŤ
Bez zmien v školskom systéme nie je možné zabezpečiť
dostatok kvalifikovanej pracovnej sily v poľnohospodárstve
a potravinárstve. Chýba jednoduchá legálna možnosť, ako
nárazovo zamestnávať ľudí na často nenáročné a sezónne
práce úpravou Zákonníka práce.

Riešenia SaS:
54/
Zabezpečíme v spolupráci s MŠVVŠ SR zmenu
štátneho vzdelávacieho programu na stredných
poľnohospodárskych a potravinárskych školách tak,
aby odzrkadľovala nároky a požiadavky trhu práce. 1053
55/

Potraviny sú strategickou komoditou, ktorej význam sa
bude naďalej stupňovať. Od roku 2011, keď poslanci EP
prijali rezolúciu, v ktorej vyzvali členské štáty, aby vyvíjali
aktivity na zabránenie plytvania potravinami, slovenské
vlády neboli schopné prijať žiadne systémové a efektívne
opatrenie okrem povolenia darovať potraviny po uplynutí
dátumu minimálnej trvanlivosti. Zavedením opatrenia
„obedy zadarmo“ v školách sa bude plytvanie potravinami
zvyšovať, pretože deti sa z obedov odhlasovať nebudú.
Budeme podporovať spracovanie poľnohospodárskych
surovín na potraviny aj vzhľadom na životné prostredie.
Strana SaS bude zároveň dbať o výrobu kvalitných
potravín, ako aj o zdravé stravovanie detí, pretože zdravá
výživa je dôležitým aspektom prevencie ochorení
a zdravého vývoja našej populácie.

Riešenia SaS:

Zjednodušíme sezónne zamestnávanie aj pre dlhodobo
nezamestnaných. 1054

58/

56/

Zrušíme zákaz predaja potravín po uplynutí dátumu
minimálnej trvanlivosti. 1057

Vytvoríme pravidlá pre rodinné farmy. 1055

59/

57/

Budeme hľadať ďalšie možnosti využitia bezpečných
potravín, ktoré končia v odpade, napríklad zo zariadení
verejného stravovania alebo z výroby. 1058

Zjednodušíme pravidlá na otváranie produkčných
potravinárskych podnikov, a to minimálne
prostredníctvom zmiernenia pravidiel pre mikro a malé
prevádzky. 1056

1053 Štátny vzdelávací program na stredných odborných školách so zameraním na poľnohospodárstvo nezodpovedá nárokom poľnohospodárskej praxe na absolventa tohto typu škôl
a tohto odboru. Vysoký podiel vyučovacích hodín venovaných odborným predmetom je venovaný ekonomickým predmetom na úkor štúdia odborných poľnohospodárskych
predmetov. Je potrebné analyzovať a definovať potreby zamestnávateľov vo výhľade najbližších 5 – 10 rokov a výsledkom prispôsobiť študijný profil absolventov.
1054 Napríklad zjednodušením nahlasovania do Sociálnej poisťovne. Kým v minulosti Zákonník práce vyžadoval nahlasovanie do Sociálnej poisťovne v deň nástupu zamestnanca,
dnes sa musia nahlasovať 1 deň vopred. Pri sezónnych prácach, ako je napríklad zber úrody ovocia, môžu prísť záujemcovia o prácu v ten deň a zamestnávateľ ich vopred nevie
nahlásiť. Tento systém podporuje agentúry sprostredkujúce zamestnanie a zamestnávanie zahraničnej pracovnej sily.
1055 V súlade s odporúčaním Komisie zavedieme definíciu rodinnej farmy, legislatívne upravíme podmienky dedenia rodinnej farmy tak, aby pôda rodinnej farmy sa dedením nedelila.
V Strategickom pláne SR na roky 2020 – 2027 vytvoríme priestor pre cielenú podporu rodinných fariem stanovením jasných podmienok, splnením ktorých bude dotácia
nárokovateľná. Nastavením transparentných pravidiel na SPF zlepšíme prístup k pôde aj rodinným farmám.
1056 Ide o prevádzky – bitúnky na porážku jatočných zvierat a hydiny, výroba produktov z jatočných zvierat a hydiny, výroba produktov z diviny, výroba mliečnych produktov,
konzervovanie a iné spracovanie ovocia a zeleniny, výroba chleba, pečiva a cukrárenských výrobkov, výroba mrazených produktov. Zmeníme prístup, kde prevádzkovateľ čaká
na povolenie, na prístup ohlásenia, vo všetkých prípadoch, kde to len pôjde. Napríklad pri zmene účelu využitia stavby, pri ohlásení – RÚVZ, ŠVPS SR, Inšpektorátu práce,
Požiarnemu zboru, Technickej inšpekcii a ďalším ostatným inštitúciám, od ktorých sa dnes vyžadujú doklady. Prenesieme zodpovednosť na jeden štátny orgán, ktorý vydá
jedno rozhodnutie.
1057 V zákone č. 152/1995 o potravinách zrušíme zákaz predaja potravín po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti (konzervy, strukoviny, cestoviny atď.), určíme jasné pravidlá
ich predaja vo vyhradenom priestore a zároveň zrušíme pokuty za predaj takýchto potravín. Zákaz predaja potravín po uplynutí dátumu spotreby (čerstvé potraviny, mäso,
jogurty atď.) zostane zachovaný.
1057 Napríklad – povolením využitia potravinového odpadu na kŕmne účely chovateľom hospodárskych zvierat v domácom chove.
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V krajinách s mimoriadne efektívnym poľnohospodárstvom
hrajú významnú úlohu odbytové organizácie výrobcov –
družstvá. Kým v západných štátoch EÚ má táto štruktúra
historické korene, v SR bola za socializmu umelo
vybudovaná štátom a počas transformácie sa rozpadla.
Najmä pre menších a začínajúcich poľnohospodárov
by vznik odbytových organizácií mohol priniesť lepšiu
pozíciu na trhu.

Riešenia SaS:
60/
Podporíme vznik odbytových združení a spoločných
investícií. 1059
61/
Zasadíme sa o výrazné zvýšenie sortimentu, ktorý majú
producenti právo predávať „predajom z dvora“, ako aj na
rozšírenie ich zoznamu napríklad o produkty včiel tak,
aby sa prvovýrobcom oplatilo investovať do vlastného
spracovateľského priemyslu.

1059

Finančná podpora projektov v rámci Strategického plánu SPP pre SR 2020 – 2027.
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OCHRANA
ZVIERAT

Práva zvierat sú legálne nároky prisúdené zvieratám, hlavne
kvôli ich komplexnému poznávaciemu, emočnému
a sociálnemu životu alebo ich schopnostiam prežívať bolesť
a pôžitok.

človekom. Napriek tomu, že počet útulkov či karanténnych
staníc narastá, zvierat v núdzi je stále veľa. Je našou ľudskou
povinnosťou sa postaviť proti takémuto správaniu,
ktoré by v modernej spoločnosti nemalo mať žiadne miesto.

Dňom 1. septembra 2018 nadobudla účinnosť novela
Občianskeho zákonníka, konkrétne zákon č. 184/2018 Z. z.,
ktorá do zákona priniesla zásadnú zmenu týkajúcu
sa právneho postavenia zvierat.

Riešenia SaS:

Hoci patríme medzi štáty, kde už zviera nie je definované
ako vec, v praxi stále zaostávame pri definovaní práv
a povinností vo vzťahu k zvieratám. SaS sa snaží zapracovať
svoje návrhy na ochranu zvierat tak, aby došlo k funkčnosti
legislatívy a situácia sa uberala pozitívnym smerom
z pohľadu ochrany práv zvierat.

1/

Ochrana spoločenských zvierat

2/

„Stávaš sa navždy zodpovedným za to, čo si k sebe pripútal.“

Zavedieme povinný kynologický výcvik psa
na strážne účely. 1062

Antoine de Saint-Exupéry
Ľudia si po stáročia domestifikovali isté druhy zvierat, až sa
z nich stali tzv. spoločenské zvieratá. V dnešnej hektickej
dobe sa však mnohí ľudia stali ľahostajnými k ich potrebám.
Stáva sa pomerne často, že tieto zvieratá sú vyhadzované
na ulicu, uväzované v lesoch, zomierajú v množiarňach.
Sú týrané a utýrané hladom, zimou alebo zlým zaobchádzaním

1060

Zakážeme množenie psov a mačiek bez preukazu
pôvodu (PP) s cieľom predaja. 1060 Za predaj spoločenského
zvieraťa bez preukazu pôvodu bude majiteľovi uložená
pokuta. 1061

3/
Do zákona o veterinárnej starostlivosti navrhneme sprísniť
sankcie 1063 pri nedodržaní povinnosti obce uvedených
v § 22 odsek 10 a 11 pri odchyte túlavého spoločenského
zvieraťa a jeho následnom umiestnení v karanténnej
stanici či útulku.

Náhodne namnožené spoločenské zvieratá bez preukazu pôvodu (PP) bude možné darovať, nie však predať. Navrhovaná pokuta vo výške 300 € za 1 predané zviera
(psa, či mačku) bez preukazu pôvodu.
1061 Namnožené psy na účely predaja – v prípade, že sa majiteľovi nepodarí predaj, často končia takéto psy vyhodené (v lese, na ceste alebo pri rómskych osadách) a plnia sa nimi
karanténne stanice či útulky, prípadne končia niekde zabité.
1062 V dnešnej dobe býva strážnym psom akýkoľvek pes, ktorý neovláda ani základné prvky poslušnosti a bezpečnosti. V prípade, že je takýto pes pustený na voľno
(napr. na pozemkoch, v areáloch firiem), mal by mať výcvik na to, aby nenapadol iné zviera alebo človeka (stávajú sa prípady napadnutia človeka takýmto psom, či iného zvieraťa,
napr. pri úteku zo stráženého areálu).
1063 Zákon č. 39/2007., § 22: Ochrana zvierat:
(10) Obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej
na odchyt túlavých zvierat, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o schválení na odchyt túlavých zvierat podľa
§ 6 ods. 2 písm. a). Ak obec nie je osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat, je povinná uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat s osobou schválenou na odchyt
túlavých zvierat.
(11) Obec je povinná prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá. Obec zabezpečuje starostlivosť
o túlavé zviera od okamihu jeho prevzatia a po tom, ako nadobudne vlastníctvo k zvieraťu podľa odseku 17, môže aj bezodplatne previesť vlastníctvo zvieraťa na karanténnu
stanicu alebo útulok pre zvieratá.
Súčasná situácia je však taká, že mnohé obce si tieto zákonné povinnosti neplnia. Nielenže nie je ochota pri odchyte túlavého spoločenského zvieraťa (hoci zákon takúto
povinnosť ukladá), v mnohých prípadoch absentuje zmluva o odchyte túlavých zvierat s osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat. Zároveň v mnohých obciach nie
sú splnené zákonné povinnosti týkajúce sa vybudovania, resp. zmluvnej dohody s karanténnymi stanicami (ak sú vybudované) či útulkami na umiestnenie odchyteného
túlavého zvieraťa.
V súčasnosti podľa zákona č. 39/2007., § 22 Ochrana zvierat, § 50 Iné správne delikty: Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu
od 400 do 3 500 eur, ak si neplní povinnosti podľa § 22 ods. 10 až 16.
Navrhujeme, aby za zanedbanie povinnosti obce zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce bola v každom prípade uložená peňažná pokuta v rozsahu od najmenej
800 eur a najviac do 5 000 eur.
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4/

8/

Zavedieme povinnosť obcí v súčinnosti s obecnou
políciou odobrania spoločenských zvierat od majiteľov,
ktorí sa nebudú vedieť preukázať dokladom o vlastníckom
vzťahu k zvieraťu. 1064

Sprísnime postihy pri zabití spoločenského zvieraťa. 1069

5/

10/

K dnešnej povinnosti pre útulky a karanténne stanice,
že do adopcie môže ísť zviera len veterinárne ošetrené
a začipované, pridáme povinnosť kastrácie. 1065

Sprísnime tresty pri usmrtení voľne sa pohybujúceho
psa alebo mačky v poľovnom revíri, ktorí boli viditeľne
označení. 1071

6/
Zavedieme štátny kastračný program 1066 na kastráciu
psov a mačiek. 1067
7/
Zasadíme sa o zvýšenie informovanosti verejnosti
týkajúcej sa krajnej núdze pri poškodení majetku
pri záchrane zvieraťa v ohrození života. Ide napríklad o
rozbitie skla na aute z dôvodu záchrany zvieraťa z auta. 1068

9/
Sprísnime postihy pri používaní psov na psie zápasy. 1070

Ochrana hospodárskych zvierat
Cieľom ochrany hospodárskych zvierat je zabrániť
zbytočnému utrpeniu či zraneniu so zreteľom na stav
bývania, stravy alebo poskytovanej starostlivosti,
zabezpečenie dobrých životných podmienok

1064 Povinnosť označiť psov implantovateľným transpondérom (mikročipom) ustanovuje novela zákona č.3 9/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Vlastnícky vzťah k zvieraťu je definovaný povinnosťou vlastniť očkovací preukaz spoločenského zvieraťa, s povinným očkovaním a dokladom o začipovaní zvieraťa. Vlastník
psa narodeného do 31. augusta 2018 bol povinný zabezpečiť jeho označenie mikročipom najneskôr do 31. októbra 2019. Vlastník psa narodeného po 1. septembri 2018
je povinný zabezpečiť jeho trvalé označenie mikročipom pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku.
Podľa § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie: vyžadovať od vlastníka zvieraťa preukázanie totožnosti preukazom totožnosti pri zadávaní údajov o vlastníkovi
zvieraťa do centrálneho registra spoločenských zvierat.
1065 Ak ide o nižší vek zvieraťa, keď ešte kastrácia nie je možná, povinnosť kastrácie bude zahrnutá v adopčnej zmluve.
1066 Vlastník psa alebo mačky, prípadne obec (zodpovedná za odchyt túlavého psa či mačky podľa zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti) bude môcť v rámci programu
požiadať súkromného veterinárneho lekára o kastráciu psa a mačky na náklady štátu; tento výkon (v stanovenej cene) uhradí súkromnému veterinárnemu lekárovi štát.
Výsledkom programu bude zníženie počtu túlavých psov a mačiek, a tým aj zníženie výdavkov na útulky a ich správu.
1067 Očkovanie a kastrácie túlavých mačiek v súčasnej dobe zabezpečujú hlavne dobrovoľníci, pričom pouličné mačky plnia aj svoje poslanie – pomáhajú s odchytom škodcov.
Je však neželateľné premnoženie túlavých mačiek. Mačky sa rozmnožujú podľa životných podmienok. Môžu byť kotné už vo veku 5 mesiacov a mať mladé 2- až 3-krát ročne.
Populácia mačiek sa tak môže v rekordnom čase premnožiť do nepríjemných rozmerov. Topenie, trávenie či zabíjanie túlavých mačiek, ku ktorým sa uchyľujú mnohí ľudia,
sú zakázané, ide o týranie zvierat a porušenie zákona. Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007., § 22, právo usmrtiť zviera má jedine veterinár, a to humánne –
eutanáziou. Aj na to však musia byť závažné dôvody, ktoré vymedzuje zákon.
1068 Občiansky zákonník v § 418 túto situáciu plnohodnotne rieši – ide o vylúčenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri odvracaní hroziaceho nebezpečenstva. Na spoločenské
zviera sa nahliada ako na hnuteľnú vec so špecifickým postavením živého tvora (§ 119 OZ) – je rozbitie okna na aute spôsobenie škody motivované odvrátením hroziacej škody
(uhynutia zvieraťa).
1069 Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, § 2: ochrana zvierat: Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je: d) Bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej
choroby, závažného alebo rozsiahleho poranenia alebo z dôvodu jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie spojené s nepretržitou bolesťou alebo utrpením; bezbolestné usmrtenie
zvieraťa po predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny lekár okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť
pomoc veterinárneho lekára. Usmrtenie spoločenského zvieraťa (napr. za účelom konzumácie ) je trestné a neakceptovateľné a nie je to prípustné v našom právnom poriadku.
V súčasnosti podľa zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, ŠIESTA ČASŤ, Priestupky, poriadková pokuta a iné správne delikty, § 48 Priestupky: (5) Orgán veterinárnej správy
uloží fyzickej osobe pokutu od 400 eur do 1 000 eur, ak g) štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom zvierati alebo usmrtí zviera bez primeraného dôvodu.
Navrhujeme, aby za priestupok usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu bola v každom prípade uložená peňažná pokuta v rozsahu od najmenej 800 eur
a najviac do 2 000 eur, ak páchateľ zviera utýra – teda ho usmrtí obzvlášť krutým spôsobom, odporúčame klasifikovať ako trestný čin s možnosťou odňatia slobody.
1070 Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, § 22: ochrana zvierat: (2) Zakazuje sa týranie zvieraťa, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného
postupového dôvodu, ktorým sa štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom živom zvierati okrem sokoliarskeho výcviku sokoliarskeho dravca na lov zveri a prípravy
zvieraťa na jeho vypustenie do voľnej prírody a používa živé zviera ako návnadu okrem schválených pokusných dôvodov; za štvanie, cvičenie a skúšanie zvieraťa na inom živom
zvierati sa nepovažuje použitie poľovného psa alebo poľovne upotrebiteľného psa podľa osobitného predpisu a použitie psa na pastierske účely.
V súčasnosti podľa zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, ŠIESTA ČASŤ, Priestupky, poriadková pokuta a iné správne delikty, § 48 Priestupky: (5) Orgán veterinárnej správy
uloží fyzickej osobe pokutu od 400 eur do 1 000 eur, ak g) štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom zvierati alebo usmrtí zviera bez primeraného dôvodu.
Navrhujeme, aby za priestupok pri používaní psa na psie zápasy bola v každom prípade uložená peňažná pokuta v rozsahu od najmenej 800 eur a najviac do 2 000 eur.
1071 Podľa súčasnej platnej legislatívy zákon č. 274/2009 o poľovníctve: § 29: Práva a povinnosti člena poľovníckej stráže: f) usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa 19)
vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby; 23a) to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa, ktorý má nasadený obojok alebo prsný postroj, pričom tieto
musia byť vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti... v súčasnosti je možné pokarhať, uložiť peňažnú pokutu od 30 eur do 3 000 eur, zakázať činnosť až na 1 rok alebo odňať
vec – navrhujeme, aby za usmrtenie bola uložená minimálne peňažná pokuta v rozsahu od 500 eur do 3 000 eur,
g) usmrtiť mačku voľne sa pohybujúcu po poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby; to sa nevzťahuje na mačku, ktorá je viditeľne
označená. Skutočnosť je však taká, že tieto zvieratá napriek farebnému označeniu (ako to ukladá zákon) sa stávajú často lovenou a zastrelenou zverou.

Riešenia SaS:

Riešenia SaS:

11/

13/

Zavedieme povinnosť kamerového systému
na bitúnkoch v záujme zamedzenia prípadného týrania
pri manipulácii a porážke. Navrhujeme zabudovať
kamerový systém, kde bude v daných priestoroch
upozornenie, že priestor je monitorovaný kamerovým
systémom (vzhľadom na GDPR). Záznam z kamerového
systému musí byť zmazaný najneskôr do 15 dní.

Zakážeme brlohovanie 1072 v čase mláďat
(marec – október) – nazývané aj „ norovanie“.

12/
Sprísnime sankcie pri nedodržaní ochrany a pohody
prepravovaných zvierat a súvisiacimi činnosťami, najmä
ak sa významne poškodí zdravie prepravovaných zvierat.

Ochrana voľne žijúcich zvierat
Pri udržovaní stability ekologických systémov má každá
skupina organizmov určitý význam. Obdivujeme ich
krásu a slobodný život na strane jednej, na druhej strane
sa snažíme ich slobodu neraz podriadiť našim záujmom
či potrebám. Rovnako ako spoločenské či hospodárske
zvieratá si zaslúžia našu pozornosť a ochranu voľne žijúce
zvieratá. Je dôležité chrániť prírodu, životné prostredie
i divo žijúce zvieratá, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou
prírody už odjakživa.

14/
Zavedieme povinnosť poľovníckemu hospodárovi alebo
ním poverenej osoby najbližšieho poľovného revíru
prísť bezodkladne k poranenej raticovej zveri alebo
veľkej šelme po kolízii s dopravným prostriedkom
na nepoľovnej ploche (cestnej komunikácii). 1074
15/
Zavedieme povinnosť dať zastrelené zviera
pri mimoriadnom povolení lovu (kadáver)
do kafilérie, prípadne poskytnúť ho do múzea. 1075
16/
Sprísnime kontroly dodržiavania povinností užívateľa
poľovného pozemku, najmä v súvislosti s ochranou voľne
žijúcich zvierat podľa § 25 zákona č. 274/2009 Z. z.
o poľovníctve. 1076

1072 Lovenie zveri pod zemou za pomoci poľovne upotrebiteľných psov, vpúšťaných pod zem a vyhrabaním zvieraťa za účelom usmrtenia.
1073 Psy aj líšky sa pri tomto spôsobe lovu v nore bijú, driapu, sú vystavované nadmernému stresu, zraneniam a týraniu. Pri takomto spôsobe lovu dochádza k vykopávaniu líšok z nor,
predovšetkým v období starostlivosti o mladé, keď sa do nory vpúšťa jeden alebo viacero psov, ktorí vytiahnu či zahrdúsia matku a jej mláďatá. Tie sú potom bežne usmrtené
výstrelom či lopatou, alebo sa stávajú živým trenažérom pri výcviku loveckých plemien psov. Mnoho ľudí, i samotných poľovníkov sa domnieva, že pre takýto drastický
spôsob lovu nie je v súčasnosti žiadny dôvod. Zvieratá sú vystavované nadmernému stresu, keď bojujú o život často niekoľko hodín. Dominantnou potravou pre líšky sú poľné
hlodavce a významne sa podieľajú napr. na ochrane úrody. V modernej spoločnosti nie je miesto pre takýto „šport“ či „zábavu“.
1074 Súčasná legislatíva neukladá časový horizont ohľadom poskytnutia pomoci poranenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy po strete s dopravným prostriedkom na nepoľovnej
ploche (cestnej komunikácii). Je nevyhnutné zamedziť utrpeniu zvieraťa na čo najkratšiu možnú dobu.
1075 Keďže ide o lov s mimoriadnym povolením, ktoré je nariadené napr. na základe všeobecného ohrozenia obyvateľov, nejde o klasickú poľovnú trofej a nemal by byť takýto odstrel
ani zámienkou na odstrel chráneného živočícha kvôli trofeji. Odovzdaním takéhoto zastreleného živočícha do kafilérie sa možno predíde samotným dôvodom na odstrel.
Zákon č. 274/2009 o poľovníctve: § 2 Mimoriadne povolenie lovu, § 56: Ak ministerstvo životného prostredia na základe žiadosti podľa osobitného predpisu rozhoduje
o usmrtení zveri, ktorá je celoročne chránená, zabezpečenie lovu dohodne žiadateľ s užívateľom poľovného revíru.
1076 Podľa zákona č. 274/2009 o poľovníctve v znení zákona č. 72/2012 a zákona č. 115/2013., Čl. 1, §. 25 musia poľnohospodári poľovníkom vopred hlásiť plánované kosenie trávy,
pretože kosačky zabíjajú mláďatá zveri. Poľovníci preto prechádzajú lúky večer alebo niekoľko hodín pred kosením, zver tým vyplašia, mláďatá si matky odvádzajú do bezpečia.
Práve koordináciu ľudí, ktorí chcú s prechádzaním lúk pomáhať, aplikácia uľahčuje. Občianske združenie OZ ZELEŇ a Slovenská poľovnícka komora v tomto roku spustili
webovú aplikáciu www.zivaluka.sk, kde môžu poľnohospodári zapísať termín a miesto plánovanej kosby, čím si splnia zákonnú povinnosť.
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Životné prostredie je a bude medzi ľuďmi témou. Nie je im
jedno, akú vodu pijú, na akej pôde pestujú plodiny, aký
vzduch dýchajú. Nie je im jedno, že miesto lesov vidia len
holé pláne. Nie je im jedno, akú krajinu zanechajú svojim
deťom.
Životné prostredie si zaslúži pozornosť a my jej v SaS chceme
dať zelenú. Čistú a udržiavanú krajinu vnímame ako majetok
nás všetkých, o ktorý sa treba starať a zveľaďovať ho, aby
rástol na hodnote. Majetok, ktorý raz po nás zdedia naši
potomkovia a ktorý bude v čase meniacej sa klímy naša
konkurenčná výhoda. Uvedomujeme si, že to nie je zadarmo.
Ak sa však urobí poriadne, je to investícia do nášho zdravia
a čistej krajiny.
Máme riešenia. Nechceme ísť cestou krátkodobých opatrení,
ktoré hasia jeden strom, kým nám horí les. Červenú tiež
dávame korupcii a výnimkám. Naopak, zelenú má cesta
motivácie, vzdelávania a zavádzania nových technológií.
V tomto programe predstavujeme návrhy od jednoduchších
po komplexnejšie, vďaka ktorým postupne zvýšime hodnotu
nášho životného prostredia v piatich kľúčových oblastiach.
Za cenné komentáre a pripomienky by som chcela
poďakovať najmä Eugenovi Jurzycovi, Michalovi Smrekovi,
Martinovi Gálisovi , Vladimírovi Halajovi a Martinovi
Jančovičovi.
Náš program vznikal postupne aj v spolupráci s vami.
Za všetky vaše podnety, ktoré sme vždy prediskutovali
a mnohé z nich do programu aj zahrnuli, vám veľmi pekne
ďakujem.
SLOVENSKO: PESTRÁ KRAJINA PRIPRAVENÁ
NA ZMENU KLÍMY
Klíma sa mení a planéta otepľuje. Za rohom sú zmeny,
ktorých vplyvy na ekonomiku a kvalitu života dnes nevieme
presne odhadnúť. Skôr ako zalamovať rukami a panikáriť
chceme k problematike pristúpiť so zdravým rozumom.
Zmena klímy je globálny fenoném a na razantnom postupe
sa musia najprv dohodnúť svetoví lídri. V SaS sa riadime
heslom „Mysli globálne, konaj lokálne“. Sme presvedčení,

že aj v malej krajine, akou je naša, môžeme už dnes urobiť
kroky, aby sme sa na dosahy zmeny klímy, ako sú prívalové
dažde, horúčavy či suchá, pripravili.
Zameriame sa na komplexnejšiu starostlivosť o všetky
zložky prírody – cez lesy až po vodu. Cieľom je zachovanie
zelenej krajiny pre naše deti, čo v praxi znamená zvyšovanie
biologickej biodiverzity, ochranu vodných zdrojov, zmierňovanie
klimatických zmien a adaptáciu krajiny na zmenu klímy.

Riešenia SaS:
1/
Pri rozhodovaní o dosahoch na životné prostredie 1077
budeme požadovať dodržiavanie 1078 zásad
prevencie 1079 a predbežnej opatrnosti. 1080
2/
Ochrana životného prostredia niečo stojí. Poznať bilanciu
nášho bohatstva je nevyhnutné. Navrhujeme, aby
do bilancie čistého bohatstva Slovenskej republiky 1081
bolo započítané prírodné bohatstvo (voda, lesy,
nerastné suroviny) na strane aktív a ekologický dlh
(environmentálne záťaže, protipovodňové opatrenia
a pod.) na strane pasív vrátane záväzkov spojených
s implementáciou štandardov EÚ (znečistené podzemné
vody a ovzdušie, kanalizácia, modernizačný dlh,
energetická efektívnosť budov, emisie a pod.).

Klimatické zmeny a európa
V SaS zastávame princíp subsidiarity, to znamená, aby
sa právo tvorilo čo najbližšie k ľuďom. Nie sme preto
za plošné regulácie na úrovni Európskej únie. Európska
únia by podľa nás mala doručovať jednotlivým štátom
čo najpodrobnejšie vedecké analýzy a odporúčania,
ako v boji s klimatickou zmenou postupovať. Európa

1077 Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor).
1078 Zákon č. 17/1992 o životnom prostredí.
1079 Princíp prevencie vystihuje myšlienku, že je jednoznačne lepšie predchádzať vzniku akejkoľvek škody či ujmy, než potom musieť dodatočne riešiť jej následky. Prevencia
zahŕňa jednak prijímanie opatrení v prípadoch predvídateľného poškodenia životného prostredia, ale aj tie, ktoré majú byť podniknuté na zníženie či vylúčenie škody
v prípade náhodného incidentu.
1080 Princíp je uvedený v Kjótskom protokole k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy z roku 1997 či v Cartagenskom protokole o biologickej bezpečnosti z roku 2000
k Dohovoru o biodiverzite.
1081 Výpočet Čistého bohatstva je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Viac info je tu.
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sa musí stať odolnejšou voči zmenám klímy, čo sa dosiahne
začleňovaním adaptácie do všetkých príslušných politík EÚ
aj členských štátov. Každému záväzku EÚ na zníženie emisií
skleníkových plynov musí predchádzať dôkladná analýza
všetkých dôsledkov tohto opatrenia, jeho dosah na národné
hospodárstvo a tvorbu HDP.

5/

Úlohu Európskej únie vidíme tiež v tvorbe pravidiel, ktoré
budú efektívne predchádzať cezhraničnému znečisťovaniu,
ochraňovať nadnárodnú biodiverzitu a dôsledne uplatňovať
princíp „znečisťovateľ platí“. Podporujeme zastavenie dotácií
na výrobu energií z fosílnych palív.

Na následky znečisteného ovzdušia predčasne zomiera
400-tisíc Európanov a 5-tisíc Slovákov ročne. 1084 V lepšom
prípade ľudia trpia na alergie, kardiovaskulárne choroby
či astmu, čo sa odráža na zvýšených výdavkoch
v zdravotníctve. Čas, keď sú ľudia pre zdravotné problémy 1085
na maródke, nás tiež stojí peniaze. 1086 Slovenský vzduch
najviac znečisťujú prachové mikročastice PM 2,5 a 10,
ktoré pochádzajú z dopravy, priemyselného znečistenia
či vykurovania domácností. Ako ich obmedziť bez toho,
aby to malo vplyv na ekonomický rast? A ako čistý vzduch
využiť v náš prospech?

Riešenia SaS:
3/
Požadujeme, aby EÚ nastavila jednotnú metodiku
výpočtu ekosystémových služieb. 1082 Na základe tejto
metodiky určíme hodnotu ekosystémových služieb
v chránených územiach, ktorú budeme od EÚ požadovať
ako kompenzáciu za obmedzenie hospodárenia
v európskych chránených územiach.

Presunieme agendu lesného hospodárstva pod
rezort životného prostredia. Je nevyhnutné ukončiť
kompetenčné spory medzi ochranou prírody a lesníctvom.
ČISTEJŠÍ VZDUCH

Riešenia SaS:
ZELENÁ ČISTÉMU KÚRENIU 1087

4/

6/

V SaS sa riadime princípom: „Myslím globálne, konám
lokálne.“ Podporujeme riešenia, kde štát ušetrí, a zároveň
sa nebudeme musieť zásadne obmedziť – lokálne môžeme
zlepšiť v našej krajine životné prostredie tak, že obmedzíme
rúbanie lesov. 1083

Navrhneme cielenú infokampaň v obciach s vysokým
podielom emisií z vykurovania, 1088 kde poukážeme
na zdravotné riziká, ktoré plynú z nesprávneho
spôsobu vykurovania. 1089

1082 Ekosystémové služby predstavujú prínosy a úžitky, ktoré poskytujú ekosystémy. Ľudská činnosť však ničí biodiverzitu a znižuje odolnosť a schopnosť zdravých ekosystémov
poskytovať túto širokú škálu tovarov a služieb. V najbližšom období bude potrebné dosiahnuť väčšie povedomie o ekonomickej hodnote ekosystémov na úrovni rozhodovacích
orgánov, ale aj širokej verejnosti. Je potrebné prijať účinné opatrenia na zastavenie poklesu biodiverzity. Vyplývajúc z Dohovoru o biologickej diverzite bola na úrovni EÚ prijatá
Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. V 5. úlohe 2. cieľa sa Európska komisia a členské štáty zaviazali do r. 2014, že zmapujú a posúdia stav ekosystémov a ich služieb
na svojom území, posúdia hospodársku hodnotu takýchto služieb a do r. 2020 podporia začlenenie týchto hodnôt do účtovných systémov a systémov vykazovania na úrovni EÚ
a na vnútroštátnej úrovni.
1083 Ťažba dreva rastie a od roku 2010 bola v roku 2018 najvyššia. Dosiahla 9,86 mil. m3, z toho 60,8 % ihličnatého a 39,2 % listnatého dreva. Z uvedeného objemu ťažby dreva
sa 5,72 mil. m3 (58,0 %) vyťažilo pri odstraňovaní následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch, z toho 87,1 % ihličnatého dreva. Ďalších približne 502-tisíc m3 poškodeného
dreva sa v roku 2018 nestihlo spracovať. (Zdroj: Zelená správa za rok 2018)
1084 Revízia výdavkov na životné prostredie, MZP SR 2017.
1085 Ovzdušie v Európe naďalej nadmerne znečistené, Európska environmentálna agentúra, 10, 2018.
1086 Revízia výdavkov, Ministerstvo financií SR.
1087 Vykurovanie v domácich kotloch drevom, uhlím či štiepkou je stále v móde. Pre mnohých je to úspornejšie riešenie ako vykurovanie plynom alebo elektrinou. Kotly však
môžu byť veľkým zdrojom znečistenia. Ak sa s kotlom manipuluje nesprávne, prípadne, ak sa ako palivo využíva odpad, trpia tým aj susedia, ktorí znečistený vzduch dýchajú.
Mnohé kotly v domácnostiach sú už navyše zastarané.
1088 SHMÚ vyhodnocuje kvalitu ovzdušia v ročenkách. Oblasti riadenia kvality ovzdušia pre rok 2018, vymedzené na základe merania v rokoch 2015 – 2017 (Bratislava, Košice,
Banská Bystrica, Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida, Hnúšťa, Tisovec, Rimavské Brezovo, Jelšava, Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota, Krompachy,
Strážske, Nitra, Humenné, Prešov, Ľubotice, Vranov nad Topľou, Hencovce, Kučín, Majerovce, Nižný Hrabovec, Prievidza, Trenčín, Senica, Trnava, Martin, Ružomberok, Žilina a Malacky).
1089 Na prelome rokov 2018 a 2019 mesto Jelšava bolo dlhodobo zasiahnuté smogom, údaje potvrdili aj meracie stanice SHMÚ.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/456697-ponoreni-v-smogu/. Zlá situácia bola aj v Ružomberku, neskôr na Kysuciach a v okolí Žiliny a Martina.

7/

11/

Zavedieme dvojstupňovú kontrolu znečisťovateľov.
V prvom kroku znečisťovateľ dostane upozornenie.
Pri opakovanom podozrení bude umožnený vstup štátnemu
dozoru k spaľovaciemu zariadeniu a možnosť odobrať
vzorku popola pre ďalšie správne konania.

Zabezpečíme zvýšenie počtu meracích zariadení
kvality ovzdušia a zavedenie krátkodobých limitov
aj na aromatické uhľovodíky – benzo(a)pyrén. 1095

8/
Navrhneme zákaz predaja 1090 kotlov na tuhé palivo
1. a 2. emisnej triedy, ktoré sa najviac podieľajú
na znečistení ovzdušia. 1091

Zavedieme nový výpočet 1096 dane z motorových vozidiel
na základe výšky emisií CO2, 1097 namiesto zdvihového
objemu valcov. Celkový výnos bude rovnaký alebo nižší,
ako je v súčasnosti, avšak prerozdelený princípom
znečisťovateľ platí.

9/

DOSTUPNÁ VODA

Ukončíme výrobu elektriny zo spaľovania hnedého
uhlia 1092 v Elektrárni Nováky najneskôr v roku 2023. 1093

Slovensko je bohatá krajina. 1098 Vlastníme podzemné vody,
vodné toky aj prírodné liečivé a termálne pramene. Zatiaľ
máme obrovské zásoby čistej a pitnej vody, z ktorej ročne
odčerpáme len 4 %. Tento zdroj je vzácny, konkurenčný
oproti iným krajinám. V čase klimatických zmien sa voda
stáva „ropou“ 21. storočia. Je na nás, aby sme ju uchránili
pred znečistením a využili v prospech nás a našich detí.
Ako ju uchrániť a zároveň využiť v ekonomický prospech?

ZELENÁ ČISTÉMU VZDUCHU AKO KONKURENČNEJ
VÝHODE
10/
Zavedieme povinnosť, aby SHMÚ zverejňoval výsledky
klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia v lokalitách,
ktoré majú vhodné klimatické podmienky na liečenie. 1094

12/

1090 Úprava Vyhlášky č. 410/2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
1091 Emisná trieda je podľa STN EN 303-5 kotlom pridelená podľa toho, ako spaľujú, ale aj podľa ďalších faktorov ešte pred tým, než sú uvedené na trh. Udáva tak technickú
vyspelosť kotla. Rozpätie je 1 – 5, pričom 5. trieda je najvyššia (najlepšia), 1. trieda je najnižšia (najhoršia). Pri kotle sa posudzuje tvorba škodlivých emisií, účinnosť, bezpečnosť
a efektivita. Čím vyššie číslo, tým lepšie.
1092 Viete si predstaviť, že by sme dnes namiesto áut jazdili na kočoch? Asi nie. Rovnako nemoderné je v dnešnej dobe vyrábať elektrinu z hnedého uhlia. Výroba je predražená
a neefektívna. Ťažba uhlia ničí životné prostredie a emisie zo spaľovania spôsobujú rakovinu. V prípade ukončenia výroby elektriny z hnedého uhlia by sme na zdravotnej
starostlivosti ušetrili aj 500 miliónov eur. Potrebujeme už preto konečne urobiť krok dopredu.
1093 Koncom roka 2018 vláda SR podmienečne navrhla ukončenie spaľovania uhlia v EON, mnohé konania, ako napríklad otvorenie nového ťažobného poľa, však zostali otvorené.
Pokým nebude definitívne rozhodnuté, nie je rozhodnuté nič.
1094 Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne možno prevádzkovať na miestach, kde sa nachádzajú prírodné liečivé zdroje alebo na území s klimatickými podmienkami
vhodnými na liečenie, kde možno zabezpečiť kúpeľné prostredie podľa § 36 zákona NR SR č. 538/2005 o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch,
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách.
1095 V súčasnosti sa zverejňujú na stránke SHMÚ niektoré znečisťujúce látky v ovzduší, avšak benzén má určenú len ročnú koncentráciu. V roku 2018 došlo k prekročeniam limitnej
hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre 24-hodinové koncentrácie na 5 monitorovacích staniciach pre PM10 a na 2 monitorovacích staniciach pre NO2. Najvýznamnejšie
znečisťujúce látky z hľadiska ľudského zdravia sú predovšetkým PM10, PM2,5, benzo(a)pyrén a NO2. Vyskytli sa tiež prekročenia cieľovej hodnoty na ochranu zdravia pre BaP
na 4 monitorovacích staniciach.
1096 V súčasnosti je veľký tlak na prevádzku nízkoemisných vozidiel. Základ dane pri osobnom vozidle je aktuálne naviazaný na zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený
v doklade vozidla. Základom dane pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu.
Pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobily), je v súčasnosti priradená nulová ročná sadzba dane.
1097 Výška emisií pre každé vozidlo je verejne dostupný údaj (za poplatok 1,20 eura) na stránke stkonline.sk . Zmena by bola aj tá, že tento údaj by bol verejne dostupný pre každé
vozidlo vrátane bezplatného systému na zaslanie pripomienky blížiacej sa emisnej kontroly. Namiesto pokuty – zvýšenie disciplíny prevádzkovateľov s cieľom zlepšenia
kvality ovzdušia a spravodlivé zvýhodnenie všetkých typov vozidiel s nízkymi emisiami a nielen elektromobilov.
1098 Tri výzvy životného prostredia na Slovensku, IEP, 01 2017.

354

Riešenia SaS:
ZELENÁ OCHRANE VODY
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13/
Zadefinujeme strategické existujúce a potenciálne
rozvíjajúce sa vodárenské zdroje. Ich ochrana bude
súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie
ako verejnoprospešná stavba a chránená vodohospodárska
časť krajiny.
14/
Presadíme, aby pásma hygienickej ochrany boli záväzné
pre územné plány obcí a miest ako územia
s verejnoprospešnou funkciou. 1099
ZELENÁ OTVORENÉMU INFORMOVANIU 1100
15/
Vytvoríme informačný hydrogeologický varovný
systém pre občanov, samosprávy a prevádzkovateľov
vodárenských zdrojov tak, aby mali kľúčové údaje o kvalite
podzemnej vody, ktorá sa používa na ľudskú spotrebu
a poľnohospodárske účely. 1101
16/
Presadíme pravidelné zverejňovanie kompletných
analýz kvality vody v chránených vodohospodárskych
oblastiach a aktualizácie manažmentu rizík jej znečistenia.

17/
Zavedieme povinnosť dodávateľa vody pre ľudskú spotrebu
predložiť spotrebiteľovi raz ročne samostatné úplné
1103
analýzy dodávanej vody v rozsahu podľa príslušnej
vyhlášky 1104 ministerstva zdravotníctva vrátane porovnaní
limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody podľa
tej istej vyhlášky.
ZELENÁ MODERNÝM VODNÝM ELEKTRÁRŇAM
18/
Overíme rozsah plánovaných malých vodných
elektrární uvedených v takzvanom Vodnom pláne
Slovenska 1105 a definitívne ukončíme prípravu investícií
ako Vodné dielo Slatinka a Vodné dielo Tichý potok. 1106
19/
Vykonáme revíziu vodných stavieb v majetku štátu
a rozhodneme o ich ďalšej existencii 1107 vrátane alternatívy
odstránenia niektorých stavieb.
ZELENÁ VYVÁŽENÝM PROTIPOVODŇOVÝM
OPATRENIAM
20/
Pri výbere protipovodňových opatrení sa budeme
riadiť politikou hodnota za peniaze. Podľa dostupných
dát budeme rozhodovať, či je efektívnejšie pristúpiť k sivým,
alebo zeleným opatreniam tak, aby štát minul čo najmenej
nielen pri realizácii, ale aj počas údržby opatrení.

1102

1099 Ochranné pásma a ochrana podzemných vôd, viac info tu: http://www.vuvh.sk/download/dok/POV/1.pdf
1100 V zime 2017 vyplašila obyvateľov obcí na Žitnom ostrove informácia, že voda, ktorá tečie z ich kohútikov, je znečistená jedovatým atrazínom. Nasledujúce týždne dostávali vodu
v cisterne. Doteraz sa nevie, odkiaľ sa tam atrazín dostal. Čo vieme je, že Slovensko je na chvoste v spracovaní odpadu. Väčšina komunálneho odpadu končí na skládkach, často
nelegálnych. Nebezpečné látky zo skládok prenikajú do podzemných vôd, až nakoniec končia v studniach a spotrebitelia netušia, čo im tečie z vodovodného kohútika a akú vodu pijú.
1101 Základným prostriedkom na získavanie údajov o kvantitatívnych a kvalitatívnych parametroch vôd sú pozorovacie objekty štátnej hydrologickej siete, ktorú spravuje SHMÚ
a GUDŠ. Získané údaje z jednotlivých pozorovacích objektov budú k dispozícií bezodplatne, obdobne ako údaje o kvalite ovzdušia a hladinovom meraní povrchových vôd.
1102 V súčasnosti SHMÚ zverejňuje len súhrnnú evidenciu o vodách, ktorá obsahuje len vybrané údaje a informácie z evidencie o vodách. Analýzy sa dnes robia, ale nie sú
zverejňované. Údaje sa dajú získať len za poplatok.
1103 Rozsah analýzy je určený vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody.
1104 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe
monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018.
1105 Vodný plán Slovenska je strategický dokument vodného plánovania vrátane návrhov na malé vodné elektrárne, ale aj veľké vodné stavby.
1106 Na rieke Slatina pri Zvolene sa pripravuje už od päťdesiatych rokov 20. storočia výstavba vodného diela. Investor, Vodohospodárska výstavba, š. p. Bratislava, zdôvodňuje
nutnosť výstavby VD Slatinka potrebou zabezpečenia objemu vody na toku Slatina pre zlepšovanie prietokov Hrona najmä v súvislosti s odbermi chladiacej vody po dobudovaní
3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Slovenské elektrárne, a. s., opakovane odmietajú zásobovanie vodou z VD Slatinka. Realizáciou by došlo k poškodeniu biotopov.
VN Tichý potok – ešte v roku 1996 bolo vydané zamietavé stanovisko z posudzovania vplyvov na životné prostredie.
1107 V máji 2018 bola predložená na rokovanie vlády Informácia o aktuálnom stave vodných stavieb Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., vo vzťahu na technickobezpečnostný dohľad. Uvádza sa v nej, že na existujúcich vodných stavbách sa intenzívnejšie ako v minulosti prejavujú javy súvisiace so starnutím priehradných telies a ich podloží
v podobe priesakov, deformácií zemných i betónových častí stavieb, degradáciou tesniacich prvkov v telesách hrádzí a ich podložiach, koróziou a oslabovaním kovových častí
hradiacich konštrukcií, regulačných uzáverov, ale aj propagovaním sa nových priesakových zón zaťažených tlakom vody.

Biodiverzita

ZELENÁ PESTREJ KRAJINE

Pojem biologická diverzita zahŕňa rôznorodosť živých foriem
na všetkých úrovniach od genetickej rozmanitosti v rámci
určitého druhu cez druhovú rozmanitosť všetkých rastlín,
živočíchov a mikroorganizmov po rozmanitosť spoločenstiev
organizmov v ekosystémoch. Má význam pre udržanie
životodarných systémov biosféry, má hodnotu spoločenskú,
ekonomickú, kultúrnu, vedeckú, rekreačnú a ďalšie.

22/

KVALITNÁ PÔDA
1108

Pôda je neobnoviteľný zdroj. Ak ju nenávratne znehodnotíme,
stopku dostanú poľnohospodárstvo, rastlinná výroba aj
nové investície. Podpora pestrosti krajiny je preto našou
prioritou. Výstavba nových priemyselných objektov
na zelených lúkach a záber poľnohospodárskej pôdy nemusí
byť jedinou možnosťou. Staré opustené priemyselné areály,
tzv. brownfieldy 1109 môžu byť po rekultivácii príležitosťou ako
plochy pre ďalšie využitie, navyše s pozitívnym dosahom
pre mestá a obce, v ktorých sa tieto areály nachádzajú.
Efektívnej ochrane prírody a obrábaniu pôdy bránia
aj nejasné vlastnícke vzťahy, nedokončené reštitúcie
či nejasnosti okolo pozemkových úprav. Ukončenie
usporiadania vlastníckych vzťahov je pre SaS prioritou.

Budeme podporovať 1110 obnovu krajinných prvkov
(remízky, vetrolamy, mokrade) chrániacich pôdu pred
eróziou, podporujúcich biodiverzitu a prinášajúcich
iné benefity v oblasti životného prostredia.
23/
Spravíme inventúru v chránených územiach Natura
2000 a podľa jasných kritérií 1111 im pridelíme stupeň ochrany.
Za bezzásahové územia budú určené všetky územia,
ktoré budú spĺňať kritériá 5. stupňa ochrany.

Účinná prevencia a kontrola
Zákony a kontrolné mechanizmy sú na Slovensku nastavené
dobre. Týka sa to aj životného prostredia. Horšie je to s ich
dodržiavaním a vynucovaním v praxi. Bez toho, aby sme
dosiahli účinnú kontrolu a vymožiteľnosť práva, ďaleko
nezájdeme ani s tými najlepšími zákonmi. Zároveň je
najlepšie, ak znečistenie ani nevznikne a na to je najlepšia
prevencia.
ZELENÁ PREVENCII

Riešenia SaS:

24/

ZELENÁ OPÄTOVNÉMU VYUŽITIU BROWNFIELDOV

Zvýšime ekologickú gramotnosť obyvateľstva.
Do učebných osnov zavedieme vzdelávanie o životnom
prostredí (viac nájdete v kapitole pre školstvo).

21/

25/

Pri sanácii brownfieldov z verejných zdrojov presadíme
princíp hodnota za peniaze. Kritériá budú vopred jasné z
pohľadu financií aj dosiahnutia cieľov pre životné prostredie
a obce.

Systém poradenstva a metodického usmernenia
zavedieme aj pre podnikateľský sektor. Skôr
ako na pokuty budeme dbať na efektívnu motiváciu.

1108 Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016. Zložky ŽP a ich ochrana.
1109 Základy brownfieldu v ekonomických souvislostech. Z .Dvořáková Líšková, B. Vojvodíková, T. Majstríková, EF Jihočeskej univerzity.
1110 Ide najmä o legislatívnu oporu v stavebnom zákone (§ 13) a zákone o ochrane prírody a krajiny v územných plánoch tak, aby sa ekologické a krajinné plánovanie stalo záväznou
súčasťou tvorby územných plánov. Krajinným plánovaním sa rozumie plánovacia činnosť, ktorá ako súčasť integrovaného manažmentu krajiny vychádza z krajinno-ekologického
a humánno-ekologického hodnotenia krajiny. Táto činnosť smeruje k optimalizácii využívania krajiny sledujúc zosúladenie existujúcich a navrhovaných činností s podmienkami
krajiny, udržateľný rozvoj a ekologickú stabilitu krajiny, šetrné využívanie prírodných zdrojov a zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane estetických kvalít krajiny.
1111 Zákon o ochrane prírody, § 13 až 15.
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26/
Pri prijímaní opatrení v oblasti životného prostredia
sa budeme riadiť princípmi prevencie a predbežnej
opatrnosti. 1112
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27/
Zelené obstarávanie dostane zelenú. Prioritou pri
verejnom obstarávaní 1113 je v prvom rade transparentnosť.
Už dnes má každý zadávateľ možnosť okrem ceny stanoviť
aj iné, avšak presne a objektívne zadefinované a vyhodnotiteľné
podmienky v rámci hodnotenia jednotlivých ponúk.
ZELENÁ DODRŽIAVANIU PRAVIDIEL
28/
Navrhneme zriadenie „ekopolície“ ako samostatnej
zložky štátnej polície, ktorá sa sústredí na ochranu zvierat,
biodiverzity, lesov, znečisťovanie pôdy, vody, čierne skládky
aj stavebnú kriminalitu. Policajti budú pripravení efektívne
zasiahnuť pri nepovolených výruboch a preprave dreva
z nepovolenej ťažby, ako aj pri zásahoch proti čiernym
stavbám. Budú zaškolení na odhaľovanie pôvodcov čiernych
skládok, znečisťovania podzemných vôd či prechovávačov
chránených druhov.

1112 Východiskom je zákon č. 17/1992 o životnom prostredí. Ide najmä o situácie, keď pri rozhodovaní nie je dostatok informácií a analýz. Napríklad, ak ide o nové technológie alebo
aplikovanie chémie či neoverených postupov, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie. Napríklad nové herbicídy či nové spôsoby lúhovania zlata (kyanidovým spôsobom),
či ťažby zemného plynu (frakovanie) a pod..
1113 Príklady zelených zákaziek: energeticky úsporné počítače, kancelársky nábytok z udržateľného dreva, nízkoenergetické budovy, recyklovaný papier, upratovacie služby
pomocou environmentálne vhodných čistiacich prostriedkov, elektrické, hybridné alebo nízkoemisné vozidlá, elektrická energia z obnoviteľných zdrojov energie.
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LESY – NAŠE
PRÍRODNÉ
BOHATSTVO

Celková výmera lesného pôdneho fondu Slovenskej
republiky predstavuje 2 020 926 ha. Podiel štátneho
podniku Lesy Slovenskej republiky tvorí 43,77 %. Ostatná
časť lesného fondu patrí do vlastníctva urbárskych
a súkromných spoločností, vojenských lesov, mestských
lesov, cirkevných lesov, TANAP-u. Starostlivosť o lesy v SR
je zakotvená v zákone č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

byť povýšená nad všetky ostatné funkcie lesa. Lesné
pozemky predstavujú základný stabilizačný prvok krajiny.
V lesohospodárstve budeme brať do úvahy širšie súvislosti,
vplyvy na krajinu, na hydrológiu, eróziu a ďalšie funkcie,
ktoré les plní. Les je dôležitý pre zachovanie biodiverzity.

Lesy tvoria 41 % rozlohy Slovenska. 1114 V čase meniacej
sa klímy sú zdravé a pestré lesy našou konkurenčnou
výhodou a jedným z najúčinnejších nástrojov, ako sa pripraviť
na neočakávané prírodné udalosti. Pri prívalových dažďoch
zachytávajú vodu, čím bránia povodniam a zosuvom pôdy,
a zároveň ukladajú vzácnu vodu na časy sucha. Produkujú
kyslík, zachytávajú uhlík a človeku poskytujú aj priestor na
relax, rekreáciu a turizmus. Potrebujeme nastaviť pravidlá
tak, aby sme ich udržateľne využívali, a zároveň zanechali
v dobrom stave aj pre ďalšie generácie.

Riešenia SaS:

V roku 2018 produkcia drevenej hmoty v SR predstavovala
objem 9 600 000 m3. Lesy SR, š. p., sa podieľali v množstve
s celkovým objemom 4 566 000 m3, podielom 47,55 %
a 52,45 % je podiel ostatných vlastníkov lesov.
V drevospracujúcom priemysle pracuje 45 000 zamestnancov.
Príspevok do tvorby HDP sa odhaduje na úrovni 3,5
miliardy eur. Na našom trhu pôsobí 150 výrobných
podnikov na spracovanie drevenej hmoty a jej časti.
Ambíciou SaS je zabezpečiť trvalo udržateľné pestovanie
a hospodárenie v lesoch na Slovensku. Našou úlohou je
priblíženie sa ku krajinám EÚ, pre ktoré nie je prioritou len
dosiahnutie zisku, ale najmä trvalo udržateľný rozvoj lesov
a ochrana prírody.
Les je živý organizmus, ktorý potrebuje, aby všetky jeho
orgány fungovali správne. Potrebujeme nastaviť pravidlá,
ako z hospodárskeho hľadiska využiť drevo, a zároveň
les zachovať tak, aby mali z neho prospech aj naše deti.
Drevo je surovina, ktorá sa môže ťažiť, no ťažba by nemala

1/
Presadíme prísnejšiu kontrolu zákona č. 326/2005 Z.
z. o lesoch, najmä posilnenie kontrolných mechanizmov,
zavedieme povinnosť kontrolných orgánov štátnej správy
vypracúvať plán kontrolnej činnosti, v ktorom budú uvedené
obsah kontroly a časová frekvencia kontrol. Za porušovanie
zákona o lesoch zvýšime sankčné pásmo pokút na rozmedzie
od 300 do 200 000 eur. Zavedieme povinnosť štátnemu
dozoru raz ročne vyhodnocovať kontrolnú činnosť a ich
zistenia zverejňovať na webovej stránke www.mpsr.sk.
2/
Pri plánovaní ťažby uprednostníme výberkové 1115
hospodárenie a výberkovú ťažbu drevnej hmoty
ako nástroj na šetrnejšie obhospodarovanie našich lesov. 1116
3/
Presadíme povinnosť lesných hospodárskych subjektov
zverejňovať program starostlivosti o lesy v plnom
rozsahu. 1117
4/
Zavedieme elektronický monitorovací systém kontroly
ťažby dreva, prepravy dreva z expedičného skladu
dodávateľa k spracovateľovi drevnej hmoty. 1118

1114 Správa o lesnom hospodárstve 2018, web MPaRV SR.
1115 Výberkový hospodársky spôsob je šetrný k prírode a prírode najbližší spôsob obhospodarovania. Jeho podstata tkvie v odoberaní drevnej hmoty na základe cieľovej hrúbky
a nie na základe plošného odberu, ako je to pri iných hospodárskych spôsoboch. Výberková ťažba prebieha na celej ploche lesa a je nepretržitá, čo nám umožňuje nepretržitú
starostlivosť o les – nedochádza k holinám. Pri tomto druhu hospodárskeho spôsobu využívame produkčný potenciál lesa na maximálnej úrovni bez zbytočného poškodovaniu
lesného porastu. Je to spôsob, ktorý sa zameriava na výber ťažobného dreva na základe hrúbkového stupňa. Jeho cieľom je dosiahnutie ekologicky rovnovážneho stavu.
Je prostriedkom na vytváranie rovnováhy medzi ťažbou a produkciou dreva. Výhodou výberkového spôsobu obhospodarovania je následné prirodzené obnovovanie lesa –
samozalesňovanie.
1116 Túto povinnosť doplníme do zákona o lesoch č. 326/2005., § 22 ods. 1.
1117 Program starostlivosti o lesy je považovaný za jeden z najdôležitejších dokumentov obhospodarovania a starostlivosti o lesy, ktorý sa vypracúva na základe zákona č. 326/2005
na obdobie 10 rokov. Zverejňovaním úplného PSL sa dosiahne zvýšená kontrola verejnosťou. Umožníme aktívny prístup do LGIS (Lesnícky geograficky informačný systém)
aj pre verejnosť.
1118 Zavedením elektronického kontrolného a monitorovacieho systému sa sprehľadní priebeh manipulácie a ťažby drevnej hmoty, uvidíme, ktorá spoločnosť vykonávala ťažbu,
kto bol prepravcom, kto bol odberateľom. Okrem území so stupňom ochrany 5.
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5/

11/

Znížime dobu odpisov na výrobné kapacity, aby sme
dosiahli vyšší stupeň finalizácie drevnej hmoty na Slovensku.

Územné plány obcí a miest budú záväzné pre
spracovanie 1123 a úpravy Programu starostlivosti o les (PSL).

1119

12/
6/
Aby sme zamedzili tvorbe veľkých holín, znížime rozsah
možností tvorby veľkoplošných plôch zo súčasných
5 ha na 3 ha. 1120
7/
Vzdialenosť medzi dvomi holinami zvýšime z dnešného
jednonásobku holiny na dvojnásobok. 1121
8/
Uzákoníme povinnosť zalesniť holiny do dvoch rokov,
a to vo všetkých kategóriách.
9/
Budeme dbať na dodržiavanie zákona č. 326/2005 Z. z. o
lesoch, § 20 odsek 4, aby kalamitné drevo bolo prednostne
odstránené 1122 a územie po kalamite bolo do dvoch
rokov vo všetkých druhoch lesa opäť zalesnené.
10/
Vlastníkom lesov umožníme zber lesných plodov
pre vlastnú potrebu. Bude sa to týkať aj chránených území,
s výnimkou oblastí s 5. stupňom ochrany.

1119
1120
1121
1122
1123

Zadefinujeme štandardy, 1124 ktoré uľahčia vyplácanie
kompenzácií z Programu rozvoja vidieka vrátane úpravy
regulácie príslušnej miestnej dane z pozemkov. Základom
kompenzácií za obmedzenie by mal byť princíp, že výnos
z vlastníctva majetku po dobrovoľnom akceptovaní nových
obmedzení kvôli ochrane prírody nesmie byť nižší
ako predtým.
13/
Sprehľadníme a zjednotíme formu poskytovania
nárokovateľných kompenzácií za obmedzenie
hospodárenia v chránených územiach. 1125 Vlastníkov
budeme o možnosti nárokovať si kompenzácie informovať.
Centrálnym informačným bodom aj poskytovateľom
kompenzácií bude Environmentálny fond.
14/
Zabezpečíme, aby súkromní vlastníci mali možnosť
v chránených územiach hospodáriť s ohľadom
na ochranu životného prostredia. 1126 Forma starostlivosti
bude môcť byť uzavretá aj zmluvne.

Tento bod sa nachádza aj v časti programu AGENDA 2020.
V zákone č. 326/2005 o lesoch, § 18 ods. 3.
V zákone 326/2005 o lesoch,§.20 ods. 4
Okrem území so stupňom ochrany 5.
ÚPN sa vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením a musí platiť aj pre spracovateľa PSL. V súčasnosti spracovateľ PSL zapracuje len také požiadavky samosprávy,
o ktoré obec samostatne požiada. V prípade, že obec nevie o spracovaní PSL, môžu sa návrhy dostať do konfliktu s platným ÚPN obce.
1124 V súčasnosti je výpočet kompenzácií za obmedzenie hospodárenia veľmi komplikovaný a skôr odrádza, ako pomáha vyváženému vzťahu medzi štátom a súkromným vlastníkom.
Princíp by mal byť založený na základe kategórie chráneného územia a požiadaviek zo schváleného Programu starostlivosti o CHÚ. Priznaná kompenzácia bude nárokovateľná
pri dodržaní všetkých pravidiel.
1125 Forestportál
1126 Na hospodárenie v chránených územiach má prioritne nárok vlastník pozemkov. V zmluve s vlastníkom budeme v chránených územiach preferovať princípy ekologického
poľnohospodárstva. Súčasťou bude aj reálne oceňovanie komplexnej produkcie lesa a dôraz na taxáciu drevín a dopady zmeny klímy.

Lesy Slovenskej republiky,
štátny podnik
Štátny podnik Lesy SR vznikol 1. 7. 1999 na základe
rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a je najväčším obhospodarovateľom lesných
pozemkov v správe štátu. Základným predmetom činnosti
Lesov SR, š. p., je spravovanie lesného a iného majetku
vo vlastníctve Slovenskej republiky. Štátny podnik sa
vo svojej činnosti musí zameriavať na vyvážené plnenie
všetkých funkcií lesa a trvalo udržateľné využívanie
všetkých produktov a služieb. Rešpektuje princípy ochrany
životného prostredia a tradície lesníctva. Podnik je zložený
z 23 odštepných závodov a 2 špeciálnych závodov
zameraných na konkrétnu činnosť. 1127 V roku 2018 celkovo
zamestnával 3 635 zamestnancov. Celkovo v roku 2018
uskutočnil obnovu lesa na ploche 7 604 ha, čo predstavuje
menej než 1 % z celkového objemu obhospodarovaných
lesných pozemkov. Do budúcnosti je potrebné postupné
zvyšovanie ročného zalesnenia plochy tak, aby sme
dosiahli plochu zalesnenia 11 500 ha ročne. 1128 Ročné tržby
z predaja drevnej hmoty dosiahli úroveň 216 mil. eur.
Podnik každoročne prispieva do štátneho rozpočtu
špeciálnym odvodom vo výške 5 mil. eur.

Riešenia SaS:

16/
Zasadíme sa o zjednotenie pravidiel pre uzatváranie
zmlúv s odberateľmi 1129 tak, aby sa zmluvy uzatvárali na
strednodobé a dlhodobé obdobia a zmluvné podmienky
nastavíme tak, aby boli pre všetkých odberateľov
rovnaké. Nastavíme rovnaké platobné podmienky,
zadefinujeme rovnaké podmienky kvantitatívneho a
kvalitatívneho preberania drevnej hmoty na expedičných
skladoch štátneho podniku, bez výnimiek. Z celkového
množstva plánovanej ročnej ťažby v kategórii III. A, III. B
vyčleníme 10 % na formu aukčného predaja. 1130
17/
Pri predaji drevnej hmoty uprednostníme spracovateľov
dreva nachádzajúcich sa na území Slovenska.
Zavedieme ročný obratový bonus vo výške 5 %, ktorý
bude účtovaný formou dobropisu z ročného odobratého
množstva, za predpokladu dodržania všetkých dohodnutých
zmluvných podmienok. 1131
18/
Navrhneme zosúladenie normy pre sortimentáciu a
klasifikáciu drevnej hmoty s normami krajín Európskej
únie tak, aby platili normy STN EN a nie normy STN SK
480055 a STN SK 480056. Drevná hmota, ktorá sa u nás
predáva pod označením III. D, sa v normách EÚ predáva ako
ihličnatá vláknina. 1132
19/

15/

Zlepšíme výkon štátneho dozoru v lesoch. 1133

Presadíme vyššiu podporu výsadby a zalesňovania lesných
pozemkov, a to zvýšením počtu lesných škôlok zo súčasných
12 na 15 škôlok. V ročných plánoch zalesňovania zvýšime
plán výsadby tak, aby sme dosiahli rovnováhu medzi
výsadbou a ťažbou drevnej hmoty.

1128 Postupným zalesnením 11 500 ha predpokladáme, že dosiahneme rovnováhu medzi vyťaženou drevnou hmotou a zalesnením vyťažených lesných plôch. Prepočet vychádza
z analýz ročnej ťažby na úrovni 4 mil. kubických metrov, výťažnosti jedného ha v objeme 350 kubických metrov.
1129 https://www.lesy.sk/files/lesy/medialny-servis/info/nova-obchodna-strategia-lesov-sr-roky-2018-2022.pdf
1130 Výhodou elektronickej aukcie je dosiahnutie maximálnej možnej predajnej ceny. Elektronická aukcia znamená ekonomickú efektívnosť, transparentnosť, komfort odberateľa
a okamžitý ohlas a výsledok. Obmedzené aukčné množstvo je v dôsledku uzavretých obchodných zmlúv s odberateľmi, ktoré sú uzavreté na strednodobé obdobie.
1131 A takisto za predpokladu neporušenia európskej legislatívy.
1132 https://www.sutn.sk/eshop/public/search.aspx?name=480055
1133 V súčasnosti sa ešte stále používajú aj ručné merače drevnej hmoty, ktoré sú nepresné. Na dosiahnutie efektívneho skladového hospodárstva a na zastavenie nehospodárneho
nakladania s drevnou hmotou je potrebné vybaviť závody štátnych lesov certifikovanými a plnoautomatizovanými linkami na meranie guľatiny, ktoré dokážu zabezpečiť
a zaznamenať reálny príjem a výdaj drevnej hmoty. Reorganizáciou štátnej správy a presunom špecializovanej štátnej správy v rámci projektu ESO sa v lesoch prakticky
zrušil štátny dozor.
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ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO

Súčasný stav
Slovensko bude už čoskoro čeliť zásadným problémom
s plnením cieľov EÚ v oblasti nakladania s odpadmi
predovšetkým v miere zhodnocovania a recyklácie
komunálneho odpadu a jeho zložiek a odkláňaním
biologicky rozložiteľného odpadu od skládok.
Hoci rezort životného prostredia uskutočňuje kroky
na zvýšenie finančných vstupov do odpadového
hospodárstva, ktoré sú pre plnenie cieľov EÚ jednou
z nevyhnutných potrieb, presadzuje ich často neefektívnymi
spôsobmi, čím zbytočne zaťažuje pôvodcov odpadov
aj verejné financie.
Najmä však vytvára zbytočné regulácie, zároveň ignoruje
potrebu zvýšiť kontrolu tohto vládou vnúteného trhu
a realizovať iné možnosti, akými dosiahnuť ciele bez
zvýšenia nákladov.
Zodpovedná politika nie je len o efektívnych reguláciách,
ale aj o tom, aby pôvodca odpadu nebol zbytočne
zaťažovaný.
Príčinou súčasného stavu je predovšetkým nízka miera
reflektovania potrieb a skúseností účastníkov trhu zo strany
ministerstva životného prostredia. Ministerstvo tiež často
nevie vyčísliť a zdôvodniť ekonomické vplyvy regulácie
na podnikateľov, ani zdôvodniť predpoklady na splnenie
cieľov, ktoré opatreniami navrhuje.
Chceme nasledovať opatrenia smerujúce odpadové
hospodárstvo k najvyšším stupňom hierarchie odpadového
hospodárstva EÚ, ktorými sú predchádzanie vzniku odpadov
a príprava na ich opätovné použitie.
Mnohé známe a navrhované opatrenia sú však veľmi
nákladné, iné zasahujú do základných spotrebiteľských
slobôd a môžu spôsobiť vážne negatívne externality.

V tejto oblasti sa preto chceme sústrediť na prinášanie
osvedčených návodov, ktoré budú motivovať spotrebiteľa
k ekologickému správaniu bez drastických zásahov
do ekonomiky.

Riešenia SaS:
Predkladáme konkrétne riešenia, ktoré sú realizovateľné
už v najbližších mesiacoch po voľbách. Významná väčšina
z nich nepredstavuje žiadne zvýšené nároky na štátny
rozpočet a šetrí priame náklady pôvodcov odpadov.
1/
Podporíme zjednodušenie evidenčných a ohlasovacích
povinností u malých pôvodcov odpadov. Pre pôvodcov
odpadov zjednodušíme povinnosti, ktoré neovplyvňujú
presnosť dát, ich transparentné vyhodnocovanie a kontrolu. 1134
2/
Presadíme, aby Slovensko budovalo efektívny systém
triedeného zberu obalov. Ten by mal pokračovať
rozširovaním zavedeného, osvedčeného a dlhoročne
budovaného systému financovania triedeného zberu
financovaného prostredníctvom rozšírenej zodpovednosti
výrobcov. Pre špeciálne zložky komunálneho odpadu,
na ktoré sa vzťahujú prísne ciele EÚ, ako sú napríklad
nápojové obaly, zavedieme nákladnejší systém nakladania
s nimi až vtedy, keď sa preukáže, že súčasný systém ich nie je
schopný zabezpečiť. 1135
Postupnými krokmi budeme zlepšovať dostupnosť zbernej
siete zvyšovaním štandardov a cieľov zberu, 1136 sústredíme
pozornosť na intenzívnejší zber v zástavbách rodinných
domov formou individuálneho zberu. Prostredníctvom
štrukturálnych fondov podporíme výstavbu zariadení na
jednoduché dotriedenie vhodných frakcií využiteľných
odpadov zo zmesových odpadov, základným kritériom bude
ekonomická udržateľnosť projektov.

1134 Napríklad zjednodušíme povinnosti súvisiace so sprievodným listom nebezpečného odpadu v § 11 ods. 3 vyhlášky č. 366/2015., ktorý v súčasnosti musia podnikatelia posielať
do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca a často až na tri úrady; predĺžime túto ohlasovaciu povinnosť na kvartálnu, alebo raz ročne a len na úrad v mieste odosielateľa a príjemcu
nebezpečného odpadu. Taktiež eliminujeme potrebu evidovať odhadované vzniky odpadov (Príloha č. 1 k vyhláške č. 366/2015.), ktoré spôsobuje zbytočnú administratívnu
povinnosť a nespresňuje finálnu evidenciu odpadov. Zjednodušíme a zároveň spresníme kódy nakladania s odpadmi (Príloha č. 1 k vyhláške č. 366/2015.), napríklad kódy
činnosti v Tabuľka č. 4 spôsobujúce zmätočné vykazovanie, ktoré následne negatívne ovplyvňuje aj výsledné vykazovanie odpadových štatistík pre EÚ.
1135 Týka sa to napríklad zavádzania systému zálohovania nápojových obalov, ktorý je vysoko nákladný a prináša množstvo negatívnych externalít pre životné prostredie,
predovšetkým s vysokým rizikom zvýšenia produkcie skleníkových plynov v porovnaní so súčasným stavom; zavedieme ho až v prípade, ak sa ukáže, že súčasný rozvinutý
systém triedenia odpadov nedokáže zabezpečiť plnenie cieľov vyplývajúcich z európskej legislatívy; posunieme preto účinnosť zákona č. 302/2019., Čl. IV.
1136 Napríklad sprísňovanie štandardov zberu podľa § 14 vyhlášky č. 371/2015., taktiež cieľov zberu – napríklad dostupných objemov nádob v litroch/obyvateľa/rok.
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3/

6/

Podporíme motiváciu občanov na triedenie odpadu,
ku ktorému motivuje množstvový zber. Chceme však
zabrániť odpadovej turistike a vzniku nelegálnych skládok,
preto umožníme samosprávam vybrať si množstvový systém
alebo kombinovaný s paušálnym poplatkom. Tým zvýšime
motiváciu obyvateľov na triedenie odpadov a predchádzanie
vzniku odpadov v zmysle výstupov štúdie Inštitútu
environmentálnej politiky MŽP SR. 1137

Zvýšime zapojenie výrobcov do financovania
triedeného zberu. Rozšírená zodpovednosť výrobcov bude
najefektívnejšie fungovať vtedy, ak ju nebude obchádzať
veľa účastníkov trhu a všetky organizácie zodpovednosti
výrobcov budú dodržiavať pravidlá. Preto zlepšíme vnútorné
mechanizmy kontroly výrobcov vyhradených výrobkov
aj organizácií zodpovednosti výrobcov prostredníctvom
nezávislých audítorských spoločností 1141 a v prípade obalov
zapojíme do financovania triedeného zberu každého
väčšieho výrobcu 1142 obalov a neobalových výrobkov,
t. j. nielen podnikateľov, ale aj štátnu správu. 1143

4/
Stransparentníme výdavky na odpadové hospodárstvo.
Ekologické nakladanie s odpadmi nie je lacné. Chceme,
aby občania boli motivovaní predchádzať vzniku odpadov
aj tým, že budú poznať skutočnú cenu odpadov, ktoré
vyprodukujú. Preto sprísnime sankcie za krížové dotácie
na zmesový komunálny odpad (ZKO) 1138 a umožníme
obciam zvýšiť poplatok podľa reálnych nákladov
na odpady. 1139
5/
Skvalitníme environmentálne vzdelávanie. Kľúčom
k tomu, aby sa zvýšila miera zhodnocovania a recyklácie
odpadov za čo najnižšie náklady, je správne triedenie
všetkých zložiek komunálnych odpadov už pri zdroji, teda
u občanov. Vzdelávanie obyvateľov sa bude financovať
z viacerých zdrojov a adresne podľa zodpovednosti za
jednotlivé zložky odpadov. Osvetu za triedenie odpadov
budú organizácie zodpovednosti výrobcov financovať podľa
toho, s ktorou obcou majú zmluvu. 1140 Aktivity s celoštátnou
pôsobnosťou prevezme štát prostredníctvom zdrojov,
ktoré sú súčasťou verejných financií.

7/
Zlepšíme vymáhateľnosť environmentálneho práva.
Kontrola dodržiavania pravidiel bude zodpovedať
rastúcemu množstvu povinností, ktorým čelia
firmy. Vykonáme audit fungovania Slovenskej inšpekcie
životného prostredia a okresných úradov s cieľom posilniť
výkonnosť kontroly. Zvýšime spodné sadzby pokút za
nedodržiavanie niektorých environmentálnych predpisov
v oblasti odpadového hospodárstva, najmä tých, ktorých
dodržiavanie je systematicky porušované, 1144 v prípade
nezávažných porušení legislatívy umožníme subjektom
na trhu nápravu len prvým napomenutím. 1145
Stransparentníme vydané povolenia pre nakladanie
s odpadom. 1147

1137 Obciam umožníme zaviesť buď dvojzložkový poplatok za komunálny odpad (t. j. s minimálnym fixným poplatkom a variabilným poplatkom v závislosti od množstva odpadu),
alebo poplatok za množstvový zber (úpravou § 78 zákona č. 582/2004.); to znamená, že paušálny/fixný poplatok nebude povolený.
1138 Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad musí dôsledne vychádzať zo skutočných nákladov obce na nakladanie
s komunálnym odpadom a drobným staveným odpadom, preto za porušovanie tohto princípu sprísnime sankcie (úpravou § 81 ods. 12, úpravou § 117 ods. 2 zákona č. 79/2015
o odpadoch).
1139 Zrušíme obmedzenie maximálnej sadzby poplatku za komunálny odpad (úpravou § 78 zákona č. 582/2004.).
1140 Zmeníme podporné mechanizmy vzdelávania obyvateľov tak, aby OZV prispievali na vzdelávacie aktivity výhradne v obciach, s ktorými sú zazmluvnené
(úpravou § 7 vyhlášky č. 373/2015.).
1141 Umožníme nezávislé vykonávanie kontroly (formou auditu) výrobcov vyhradených výrobkov, prostredníctvom nezávislých audítorských spoločností
(novelou zákona č. 79/2015. o odpadoch); cieľom je dosiahnuť, aby výrobcovia uvádzali presnejšie údaje o vyprodukovanom odpade a boli do systéme rozšírenej zodpovednosti
výrobcu riadne zapojení.
1142 Za výrobcu sa považuje výrobca v zmysle ustanovení zákona, teda napríklad aj ten, kto používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar
pod svojou obchodnou značkou (§ 52 ods. 11 zákona o odpadoch).
1143 Dosiahneme to úpravou § 52 ods. 11 a § 74 ods. 4 zákona o odpadoch.
1144 Napríklad povinnosť výrobcov byť zapojení do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (novelou zákona č. 79/2015. o odpadoch).
1145 Napríklad porušenia evidenčnej a ohlasovacej povinnosti malých pôvodcov odpadov.
1146 Vybudujeme verejný register všetkých povolení na nakladanie s odpadmi v SR; cieľom je zvýšiť transparentnosť trhu a informovanosť obyvateľov.
1147 Dosiahneme to zmenou vzorca na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018.).

8/

10/

Odkloníme biologický odpad ako najväčšiu zložku
zmesového komunálneho odpadu od skládkovania.
Biologický odpad je kľúčom k splneniu cieľov EÚ v oblasti
odkláňania odpadov od skládkovania. Zabezpečíme to tým,
že spresníme evidenciu biologického odpadu a vydáme
usmernenie pre obce, aby kompostovanie v domácnostiach
bolo riadne započítavané do výpočtu vytriedenia
komunálneho odpadu. 1147

Vytvoríme podmienky pre zvýšenie miery energetického
zhodnocovania odpadov ako ekologického
a najefektívnejšieho spôsobu zhodnocovania ZKO.
Zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov budú
podobne ako vo všetkých vyspelých krajinách EÚ integrálnou
súčasťou zhodnocovania tých zložiek komunálneho
odpadu, ktoré nemožno efektívne materiálovo recyklovať. 1151
Kľúčovým opatrením je zvýšiť dôveru verejnosti v bezpečnosť
prevádzok na energetické zhodnocovanie odpadov. 1152

9/
Zabránime neefektívnym výdavkom v odpadovom
hospodárstve. Plnenie európskych cieľov v odpadovom
hospodárstve bude naďalej zvyšovať výdavky obyvateľov
i podnikateľov, preto každé opatrenie na zvýšenie miery
zhodnotenia, recyklácie aj predchádzania vzniku odpadov
bude musieť mať preukázateľný koncový výsledok. Týka sa
to napríklad úpravy odpadov, pre ktorej zavedenie vytvoríme
jasné definície a pravidlá postupného zavádzania opatrenia
a uľahčíme proces povoľovania zariadení, 1148 a povinnosti
zabudovania vážiaceho systému do zvozových vozidiel. 1149
Skvalitníme tiež metodiku schvaľovania dotačných projektov
cez štrukturálne aj národné fondy tak, aby podmienkou
udelenia dotácie bola vyššia predpokladaná udržateľnosť
projektov. 1150

1148 Odložíme povinnosť úpravy odpadov v prípade schválenia novely zákona o odpadoch, keďže Slovensko nemá zabezpečené dostupné spracovanie výstupov z úpravy odpadov,
takže zavedenie by okrem vysokých vstupných nákladov zvýšilo riziko výrazného zdraženia služieb bez akéhokoľvek efektu na splnenie cieľa; viaceré skládky navyše končia svoju
životnosť, takže vynaložené výdavky by nemali ekonomickú návratnosť.
1149 Zrušíme povinnosť zavedenia tzv. vážiaceho systému v prípade schválenia novely zákona o odpadoch, pretože ide o zbytočné vnucovanie povinnosti pre zberové a zvozové
spoločnosti; zakúpenie vážiaceho systému má byť dobrovoľné na základe zmluvy dopytujúceho s ponúkajúcim.
1150 Upravíme bodové a vylučovacie kritériá pre výber projektov OP KŽP (http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Kriteria_na_vyber_projektov_OPKZP-verzia-2.0.pdf).
1151 Napríklad biologicky a chemicky znečistené obaly (nie nebezpečné), odpady pozostávajúce z kombinovaných kompozitov, objemný odpad a podobne.
1152 Zabezpečíme zverejňovanie výsledkov diskontinuálnych meraní emisií aj kontinuálneho monitorovacieho systému online aj na verejných priestranstvách.
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Skratky
DPH

Daň z pridanej hodnoty

EN

Európska norma, prijatá slovenskou legislatívou

EP

Európsky parlament

ESO

Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa

EÚ

Európska únia

GDPR

General Data Protection Regulation
(Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov)

GfK

Growth from Knowledge

HDP

Hrubý domáci produkt

CHÚ

Chránené územia

IEP

Inštitút environmentálnej politiky

MPRV

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

MZ

Ministerstvo zdravotníctva

MZP

Ministerstvo životného prostredia

OZ

Občianske združenie

PM

Particulate Matter (B24tuhé častice)

PP

Preukaz pôvodu

PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra

PRV

Prevádzka v rastlinnej výrobe

PSL

Program starostlivosti o les

RÚVZ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

SHMÚ

Slovenský hydrometeorologický ústav

SPF

Slovenský pozemkový fond

SPK

Slovenská poľovnícka komora

SPP

Spoločná poľnohospodárska politika

STN

Slovenská technická norma

ŠVPS

Štátna veterinárna a potravinová správa

TANAP

Tatranský národný park

ÚPN

Ústav pamäti národa

ÚVZ

Úrad verejného zdravotníctva

V4

Vyšehradská skupina (V4) predstavuje neformálne zoskupenie
4 stredoeurópskych krajín – Slovenskej republiky,
Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky

VD

Vodné dielo

VÚEPP

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva

