
 

 

      Milí čitatelia, vitajte na stránkach “NEWSLETTERA” 1/2016 
 
Prinášame Vám: 
 aktuálne   novinky z oblasti pôdnej politiky na Slovensku a v EÚ; 
 informácie z  aktuálnom dianí v Centre excelentnosti a stručný prehľad 
výsledkov, ktoré sme dosiahli za posledný polrok v roku 2016 pri riešení  
projektu Jean Monnet Centrum Excelentnosti; 
 čo pripravujeme v blízkej budúcnosti. 
 
 Aktuálne   novinky z oblasti pôdnej politiky na Slovensku a v EÚ 

 
 Rok pôdy, ktorým bol rok 2015, priniesol okrem početného množstva akcií 
týkajúcich sa problematiky pôdy vo svete aj revidovanú Chartu o pôde 
V dňoch 6.- 13. júna 2015 sa v Ríme konalo 39. zasadnutie  členských  štátov FAO. Na 
svojom zasadnutí jednohlasne schválili aktualizovanú verziu Svetovej Charty 
o pôde. Nová charta o pôde nahrádza jej pôvodnú verziu, ktorá bola schválená ešte v 
roku 1981.  
Aktuálnu verziu Charty o pôde si môžete prečítať online na: 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/e60df30b-0269-4247-a15f-
db564161fee0/ 
 

 
 Nová ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je bývalou 
riaditeľkou Slovenského pozemkového fondu 
23. marca 2016, 18 dní po parlamentných voľbách, ktoré sa na Slovensku uskutočnili 
5. marca 2016, sa podpisom koaličnej dohody ujala nová vláda svojich právomocí. 
Novou ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa stala Ing. Gabriela 
Matečná, ktorá rezort prevzala po svojom predchodcovi, prof. Ľubomírovi 
Jahnátkovi. Je absolventkou Vysokej školy poľnohospodárskej (aktuálne Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre), počas svojej profesionálnej kariéry pôsobila 
ako manažérka v rôznych poľnohospodárskych  podnikoch i ako poradkyňa 



 

 

a   rokoch 2004 – 2007 pracovala v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Od roku 
2008 pracovala v Slovenskom pozemkovom fonde, pričom od roku 2012 pôsobila ako 
riaditeľka tejto inštitúcie.   
 
 Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2014-2020 si kladie za jednu zo 
svojich  priorít podporu rozvoja vidieka a zlepšovanie životných podmienok 
vidieckeho obyvateľstva 
Nová vláda SR uvádza vo svojom programovom vyhlásení okrem iného aj potrebu 
vytvorenia podmienok na ochranu poľnohospodárskej pôdy a jej ochranu pred 
neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity. Vláda plánuje  
vytvoriť podmienky na urýchlenie postupu usporiadania pozemkového vlastníctva 
tak, aby bolo zabezpečené efektívne využívanie poľnohospodárskych a lesných 
pozemkov ich vlastníkmi.  
 
 ROEP sú na 97% ukončené 

Podľa informácií zverejnených na www.polnoinfo.sk, ministerka pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Gabriela Matečná uviedla, že Registre obnovenej evidencie 

pozemkov  sú už na 97 % ukončené, zostáva už len zopár katastrálnych území, kde je 

práce potrebné dokončiť. Podľa jej názoru sú (ROEP) urobené veľmi neštandardne. 

Ako uvádza na poľnoinfo: "Pozemkový fond sa snažil za môjho pôsobenia tieto veci 

upratať aj v spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK), len je to 

zložitá vec. Keďže neboli nastavené pravidlá 20 rokov dozadu, tak každý spracovateľ 

ROEP-u, hoci bola jednotná metodika, zapisoval častokrát inak. Ony (registre) sú 

teda urobené, len nie sú urobené dobre. Teraz je len na katastri, aby to zjednotil, aj 

jednotlivé databázy, aj jednotlivé kľúče. Takže toto je jeden problém," podčiarkla. 

Druhým problémom pri pozemkoch sú podľa Matečnej tzv. pozemkové úpravy. 

"Registre obnovenej evidencie pozemkov nám hovoria len o vlastníctve pôdy. Nimi sa 

len 'uprace' vlastníctvo pôdy," zdôraznila. Rozdrobenosť pozemkového vlastníctva 

na Slovensku je však podľa ministerkiných slov "nenormálne veľká" , ktorú podľa nej 

zníži jedine scelenie pozemkov. Po pozemkových úpravách je doteraz zapísaných len 



 

 

menej ako 500 pozemkových úprav, teda veľmi nízke percento, pri celkovom počte 

asi 3000 katastrálnych území v SR. Nízky počet pozemkových úprav môže podľa nej 

byť zapríčinený jednak ich vysokou finančnou náročnosťou, či vysokou metodickou 

náročnosťou ich vykonávania. Príčinou nízkeho počtu pozemkových úprav je aj 

nevôľa vlastníkov pôdy. "V mútnych vodách sa lepšie pláva. Lepšie sa prenajímajú 

pozemky, keď nevieme, kde reálne sú," doplnila. "Upratanie" pozemkov cez 

pozemkové úpravy tak, aby mal každý scelené vlastníctvo pôdy, je podľa nej "výborná 

cesta", ale je potrebné na správach katastrov informovať ľudí, zároveň 

spolupracovať so samosprávami obcí a hovoriť o pozitívach, ktoré pozemkové 

úpravy prinášajú. (POLNOINFO .sk ) 

 

 Európska komisia zažalovala  Maďarsko pre pravidlá predaja pôdy cudzincom  
Žalobu na Maďarsko pre nedodržiavanie predpisov Európskej únie vo veci práv 
zahraničných investorov na využívanie poľnohospodárskej pôdy podala EK. 
Maďarsko čelilo už skôr pre pravidlá predaja poľnohospodárskej pôdy cudzincom 
disciplinárnemu konaniu spoločne s Bulharskom, Litvou, Lotyšskom a Slovenskom. 

Európska komisia v zdôvodnení žaloby uviedla, že od začiatku spomínaného konania 

v októbri 2014 neprijala Budapešť žiadne opatrenia na nápravu súčasného stavu. 

Vzhľadom na fakt, že príslušný zákon schválili v Maďarsku v decembri 2013, pričom 

do nadobudnutia jeho platnosti uplynulo iba veľmi málo času, vidí EK nedostatočný 

priestor pre investorov, aby sa prispôsobili novým právnym rámcovým podmienkam. 

Kým v pôvodných zmluvách bolo zakotvené prechodné obdobie v dĺžke 20 rokov, boli 

by teda vypršali 1. januára 2033, v novom zákone sa toto obdobie skrátilo na štyri a 

pol mesiaca, pripomenula EK. Pre poškodených investorov to podľa žaloby 

znamenalo odobratie záruk zakotvených v Charte základných práv Európskej únie, 

ako aj právnej bezpečnosti a zachovania práva na majetok. 
Polnoinfo informovalo, že Európska komisia  v máji 2016 v podobe odôvodneného 
stanoviska vyzvala Bulharsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko, aby zmenili 



 

 

právne predpisy týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy. Dôvodom je 
porušovanie voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa. 

Komisia uviedla, že po vstupe do EÚ bolo novým členským štátom poskytnuté 

prechodné obdobie, počas ktorého mali svoje vnútroštátne predpisy týkajúce sa 

nadobúdania poľnohospodárskej pôdy zosúladiť s právnymi predpismi EÚ. Po 

uplynutí tohto obdobia v roku 2014 päť členských krajín, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko a Slovensko, prijalo nové právne predpisy upravujúce nadobúdanie 

poľnohospodárskej pôdy. 

Tieto nové vnútroštátne predpisy obsahujú niektoré ustanovenia, ktoré exekutíva EÚ 

považuje za obmedzenia voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa. Môžu preto 

odrádzať potenciálnych investorov od cezhraničného investovania. 

Niektoré obmedzenia môžu podľa EK sledovať opodstatnené ciele, keďže sa 

zameriavajú na boj proti špekulatívnym nákupom, alebo slúžia na účely plánovania 

a ciele politiky rozvoja vidieka; musia však byť proporcionálne a voči ostatným 

občanom EÚ nemôžu byť diskriminačné. Žiadosť má podobu odôvodneného 

stanoviska. Ak Bulharsko, Litva Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko do dvoch mesiacov 

nezosúladia svoje vnútroštátne právne predpisy s právnymi predpismi EÚ, komisia 

môže rozhodnúť o postúpení prípadov uvedených členských štátov Súdnemu dvoru 

EÚ. V prípade Bulharska a Slovenska hlavnou obavou podľa Bruselu je, že nákupcovia 

musia byť osoby s dlhodobým pobytom v krajine, čo diskriminuje ostatných štátnych 

príslušníkov členských štátov EÚ. 

Komisia pripomenula, že na adresu uvedených piatich členských štátov už pred 

rokom, v marci a apríli 2015 zaslala "formálnu výzvu" poukazujúcu na nezhody s 

európskou legislatívou v tejto oblasti. Odpovede týchto členských štátov však 

nerozptýlili obavy EK týkajúce sa platných vnútroštátnych právnych predpisov.  

 

 



 

 

 Informácie o  aktuálnom dianí Centra excelentnosti a prehľad výsledkov, 
ktoré sa dosiahli za posledný polrok v roku 2016 pri riešení  projektu Jean 
Monnet Centrum excelentnosti 

 
 3-4 decembra 2015 sa na SPU v Nitre uskutočnila konferencia SURAP, 
v rámci ktorej bola zorganizovaná sekcia venovaná problematike pôdnej 
politiky EÚ 

Na konferencii sa zúčastnili a aktívne vystúpili zahraniční hostia, ktorí sa vo svojom 

vystúpení zamerali na otázky súvisiace s ochranou pôdy. Výsledky vystúpení budú 

publikované formou zborníka a vybrané príspevky budú publikované v časopise 

European Countryside.  
 
 V rámci projektu Jean Monnet Centrum Excelentnosti vyšla v  apríli 2016 
v anglickom jazyku kniha od autorov: Bandlerová, A.- Bielek, P.- Schwarcz, P., 
Palšová, L. pod názvom „Pôdna politika EÚ- cesta k udržateľnej Európe“, ISBN 
978-80-552-1499-3 

Kniha ponúka komplexný prehľad o pôde, o jej vlastnostiach, ochrane a o pôdnej 
politike a je určená pre študentov všetkých 3 stupňoch štúdia ako aj pre vedeckých 
pracovníkov a odborníkov z praxe zaoberajúcich sa problematikou pôdy. 

 
 V mesiacoch február a marec 2016 členovia Centra zabezpečovali výučbu  
4 modulov: 
 Pozemkové právo EÚ 
 Poľnohospodárska a pozemková politika EÚ 
 Udržateľnosť pôdy v EÚ 
 Agroenviromentálna legislatíva EÚ 
Modul absolvovali 16 študenti z 3 fakúlt SPU v Nitre. Je možné konštatovať, že za 3 
roky existencie Centra absolvovalo výučbu spolu 45 študentov 3. stupňa štúdia 
a mladých vedeckých pracovníkov. 
 



 

 

Publikácie členov Centra Excelentnosti: 
Členovia Centra excelentnosti výsledky svojho výskumu publikovali vo vedeckých 
a odborných časopisoch, ako aj na domácich a medzinárodných konferenciách. 
K najvýznamnejším publikáciám patrili: 
 
 Agricultural land market in Slovakia – economic and legal impacts of the law 
no. 140/2014 Coll. on the land acquisition /Lazíková J., Takáč I., Schwarcz P., 
Bandlerová A -- ilustr.In: Agricultural economics. -- ISSN 0139-570X. -- Vol. 61, no. 8 
(2015), s. 367-372. 
 The current issues of agricultural land market in Slovakia = A mezőgazdasági 

földpiac aktuális kérdései Szlovákiában /Bandlerová, A. ... [et al.].In: Economica. -- 

ISSN 1585-6216. -- Vol. 8. no. 4 (2015), s. 71-76. 

 To the draft amendment to the Act on the lease of agricultural land in Slovakia/ 

Dirgasová, K., Bandlerová, A. .In Forward - Moving frontiers of rural and regional 

development : proceedings of research conference, in Nitra - Slovakia, December 4-5, 

2014 -- 1st ed.. -- 1 CD-ROM (184 s.) .. -- 978-80-552-1309-5: Slovak University of 

Agriculture, 2015. -- s. 57-63, CD-ROM. 

 Legal instruments for the protection of land in Slovakia in the programming 

period 2014-2020/ Palšová L. In: Forward - 1st ed.. -- 1 CD-ROM (184 s.) .. -- 978-80-

552-1309-5 Forward - Moving frontiers of rural and regional development: 

proceedings of research conference, in Nitra - Slovakia, December 4-5, 2014. -- Nitra: 

Slovak University of Agriculture, 2015. -- s. 144-151, CD-ROM. 

 Článok pod názvom „The agricultural land market in Slovakia after the 

moratorium expiration“, autori: členovia Centra Excelentnosti, bol zaslaný na 

publikovanie do vedeckého časopisu Land Use Policy vydávaný vydavateľstvom 

ELSEVIER. 

 Bakalárska práca „Komparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej 

pôdy vo vybraných krajinách EÚ“, autor Soňa Áčová, školiteľ: doc. JUDr. Lucia 

Palšová, PhD. bola obhájená v júni 2016. 

 



 

 

 Členka Centra Excelentnosti doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD navštívila 
v dňoch 22.-24. marca 2016  Kataster pôdy v Rennes vo Francúzsku.  
Po svojom návrate na stretnutí so študentami doktorandského štúdia následne 
prediskutovala problémy spojené s evidenciou pôdy vo Francúzsku a porovnala  
fungovania katastrálneho úradu vo Francúzsku s fungovaním Katastra na Slovensku.  
 
 Výsledky získané v projekte Pôdna politika- cesta k udržateľnej Európe 
podnietili členov  centra excelentnosti  k podaniu nového projektu v rámci 
programu Interreg Europe , pod názvom  „Nástroj riadenia pre zlepšenie a 
ochranu európskych vidieckych regiónov – LAND BANKS“.  
Cieľom navrhovaného  projektu je zlepšiť rôzne politické nástroje, ktoré určitým 
spôsobom ovplyvňujú alebo môžu prispieť k implementácii opatrení na ochranu pôdy 
a pôdneho manažmentu, s prispením k ochrane a trvalej udržateľnosti biodiverzity. 
 

 Vypísaná téma pre doktorandské štúdium: 
V januári 2016 bola vypísaná členkou Centra excelentnosti prof. Annou Bandlerovou 
pre budúci akademický rok nová téma pre doktorandské štúdium pod názvom: 
Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu rozvoja vidieka na Slovensku a vo 
vybraných štátoch EÚ.  
 
 
 Výskum členov Centra Excelentnosti: 
Členovia Centra sledovali situáciu na trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku 
podľa údajov získaných z Registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku a zistili, že za 2 roky existencie Registra (30 máj  
2014- 30.máj 2016 ) je pomer ponúkanej výmery v %: orná pôda - TTP - záhrada - 
vinica - ovocný sad - chmeľnica nasledovný: 
 



 

 

 
 
 
Čo sa týka priemernej ceny požadovanej za ornú pôdu zo strany predávajúcich je 
situácia podľa jednotlivých krajov nasledovná : 
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 Čo pripravujeme: 
 
 Príprava letnej školy o pôdnom manažmente 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja na Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzite v Nitre ako koordinátor projektu Jean Monnet Siete: Udržateľný pôdny 
manažment v Európe organizuje v termíne 10.-16. júla 2016 letnú školu na tému 
udržateľného pôdneho manažmentu v krajinách EÚ.  
Letná škola je určená pre PhD. študentov a mladých vedeckých pracovníkov 
z partnerských krajín projektu, t.j. z nasledovných univerzít: Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita vo Foggii, Univerzita Bialystok, 
Univerzita v Córdobe, BOKU a Univerzita agropodnikania a rozvoja vidieka 
v Plovdive. Prednášky v rámci letnej školy budú zamerané na ochranu pôdy, 
pozemkové úpravy a ekonomické, právne a environmentálne aspekty pôdneho 
manažmentu v krajinách EÚ. Viac informácií o projekte ako aj o letnej škole je 
dostupných na web stránke projektu: www.sulanet.uniag.sk. 
 
 Príprava letnej školy o ochrane pôdy 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja na Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzite v Nitre pripravuje v júni 2017 letnú školu pod názvom Ochrana pôdy 
a udržateľnosť využívania pôdy v rámci projektu Erasmus+, Capacity building in the 
field of higher education“ International University Cooperation on Land Protection in 
European-Asiatic Countries-  IUCLAND. Viac informácií o projekte je dostupných na 
web stránke projektu: www.iucland.eu   
 

 

 

 

 


