Príloha 7
MNOHOSTRANNÁ A DVOJSTRANNÁ SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM
MNOHOSTRANNÁ SPOLUPRÁCA
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)
FAO je najväčšou špecializovanou organizáciou v systéme OSN a jedinou odbornou
organizáciou zameranou na potravinovú bezpečnosť a výživu. V súčasnosti má 197 členov
pozostávajúcich z členských štátov a jednej členskej organizácie - Európskej únie (EÚ).
Hlavným cieľom je riešenie problémov potravinovej bezpečnosti, najmä však odstránenie
hladu a podvýživy vo svete. Aktivity sú zamerané na dosiahnutie potravinovej sebestačnosti,
zlepšenie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva závislého na poľnohospodárstve,
zvyšovanie produktivity poľnohospodárstva v rozvojových krajinách či zabezpečenie prístupu
k zdrojom pitnej vody. V súvislosti s trvalou udržateľnosťou poľnohospodárstva sa snaží
o zavádzanie metód, ktoré zabraňujú erózii pôdy a zaberaniu lesnej pôdy. Slúži ako
vedomostná základňa pre šírenie informácií, zdieľanie výsledkov expertíz, poskytuje zázemie
pre rokovanie národov sveta a prenos poznatkov do praxe.
Členstvo SR vo FAO umožňuje okrem získavania širokého spektra informácií
a odborných publikácií pre národné využitie aj zapájanie slovenských odborníkov
do projektov, vypracovávania strategických štúdií a analýz. SR prezentuje svoje výsledky
vedy a výskumu prostredníctvom informačného a poznatkového zdroja pre
poľnohospodárstvo, ktorý prevádzkuje FAO. Ďalej sú prezentované ekonomické výsledky SR
v poľnohospodárstve pri príprave strategických prehľadov FAO/OECD (potravinový výhľad)
a vypracovaním dokumentov do svetových prehľadov o stave výživy a poľnohospodárstva,
o lesníctve, rybárstve (SOFA, SOFI, SOFO), stave genetických zdrojov, ako aj ďalších
významných strategických dokumentov. SR zabezpečila účasť na všetkých významných
zasadnutiach FAO priamou účasťou odborníkov alebo poverením stálej predstaviteľky SR
pri FAO.
Rok 2014 bol vyhlásený na 66. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN
za Medzinárodný rok rodinných fariem, pričom FAO bola vyzvaná, aby zabezpečila jeho
implementáciu v spolupráci s národnými vládami, organizáciami OSN a relevantnými
mimovládnymi organizáciami. Základným cieľom bolo poukázať na prínos rodinných fariem
pri odstraňovaní hladu a znižovaní svetovej chudoby s cieľom udržateľného rozvoja
vidieckych oblastí a udržateľnej produkcie potravín na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti.
Za týmto účelom bol na FAO vytvorený Medzinárodný riadiaci výbor, v ktorom získala
Slovenská republika členstvo za Európsku regionálnu skupinu spolu s Francúzskom.
Regionálne konzultácie k rodinným farmám sa uskutočnili na všetkých 5 regionálnych
úradoch FAO. Európskej konzultácie v decembri 2013 v Bruseli sa zúčastnila stála
predstaviteľka SR pri FAO. V marci 2014 sa v Budapešti uskutočnila Ministerská konferencia
na vysokej úrovni, ktorej sa zúčastnila štátna tajomníčka MPRV SR. Podujatia vyvrcholili
Globálnym dialógom, ktorý sa uskutočnil na FAO v októbri 2014, na ktorom boli zhrnuté
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všetky aktivity a výstupy, ako aj predstavená vízia ďalšieho pokračovania aktivít na podporu
rodinných fariem po roku 2014.
Najvýznamnejším podujatím organizovaným spoločne FAO a Svetovou zdravotníckou
organizáciou (WHO) bola Medzinárodná konferencia o výžive (ICN2), ktorá sa konala
v novembri 2014 v Ríme. Cieľom konferencie bolo preskúmať vývoj zlepšovania výživy
od prvej konferencie v roku 1992, zohľadniť pretrvávajúce problémy a tiež nové výzvy ako
aj identifikovať politiky a inštitucionálne možnosti zlepšovania výživy vo svete.
Problémy s výživou existujú vo všetkých krajinách a vo všetkých spoločenských
vrstvách. V najchudobnejších krajinách je podvýživa a nedostatok mikronutričných prvkov
najväčším problémom. FAO/WHO odhadujú, že 805 miliónov ľudí trpí hladom. Zároveň
mnoho rozvojových krajín čelí „výživovému prechodu“. Hospodársky rast, sociálne
a ekonomické zmeny, spolu so zmenou životného štýlu priniesli nové tendencie konzumácie
a menej fyzickej aktivity. Dôsledkom je, že nadváha, obezita a súvisiace ochorenia narastajú
a zároveň pretrváva podvýživa a nedostatok mikronutričných prvkov. FAO/WHO odhadujú,
že 1,4 miliardy ľudí vo svete trpí nadváhou.
Konferencia ICN2, za účasti Slovenskej republiky, prijala Rímsku deklaráciu o výžive
a Rámec pre akciu na vykonávanie deklarácie. Text oboch dokumentov v anglickom jazyku
a Rímska deklarácia v slovenskom jazyku sú zverejnené na web stránke MPRV SR v časti
zahraničná politika a aktivity.
V októbri 2014 sa uskutočnilo pravidelné zasadnutie Výboru pre svetovú
potravinovú bezpečnosť, ktorého kľúčovým bodom bolo prijatie Princípov pre zodpovedné
investície do poľnohospodárstva a potravinových systémov (RAI). Ide o sedem princípov,
ktoré sa týkajú všetkých druhov investícií do poľnohospodárstva a potravinových systémov
(verejné, súkromné, veľké, malé), a to v produkčnej aj spracovateľskej sfére. Poskytujú
rámec, ktorý môžu využiť všetci zainteresovaní aktéri pri príprave národných politík,
programov, regulačných rámcov, podnikových programov, či individuálnych zmlúv.
Sú dobrovoľné a nezáväzné, ale predstavujú prvý prípad, keď sa vlády, súkromný sektor,
občianske spoločnosti, organizácie systému OSN, rozvojové banky, nadácie, výskumné
inštitúcie a akademická obec zhodli na tom, čo vytvára zodpovedné investovanie
do poľnohospodárstva a potravinových systémov a prispieva k potravinovej bezpečnosti.
Okrúhle stoly sa venovali témam potravinových strát a odpadu ako aj udržateľnému
rybárstvu a akvakultúre v kontexte potravinovej bezpečnosti a výživy.
V roku 2014 sa uskutočnili tiež zasadnutia Výboru pre komoditné problémy, Výboru
pre lesníctvo, Výboru pre poľnohospodárstvo a Výboru pre rybárstvo, ktoré sa konajú
v dvojročnom časovom horizonte. Výbor pre komoditné problémy hodnotil informácie
o očakávanom vývoji svetových trhov s hlavnými agrárnymi komoditami poskytnuté vecne
príslušným odborom MPRV SR, PPA a VÚEPP. Spolu s ostatnými členskými krajinami sa
SR podieľala na príprave finálneho Poľnohospodárskeho výhľadu OECD-FAO na roky
2014 - 2023. Výbor pre lesníctvo bol zameraný na tému Lesy a ľudia: socio-ekonomické
aspekty udržateľného hospodárenia v lesoch. Paralelne so zasadnutím sa uskutočnil
4. Svetový týždeň lesov. V rámci zasadnutia boli po prvý raz prezentované najdôležitejšie
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závery Správy o stave svetových lesov 2014 so zameraním na socio-ekonomické aspekty
udržateľného hospodárenia v lesoch. Správa je považovaná za najkomplexnejší prehľad
informácií o stave a vývoji lesov na planéte, pričom Národné lesnícke centrum aktívne
prispelo k jej vypracovaniu. Výbor pre poľnohospodárstvo riešil problematiku rodinných
fariem, kde odporučil integráciu tejto problematiky do Agendy post-2015. Ďalej sa zaoberal
trvalo udržateľnou intenzifikáciou výroby a potravinových systémov, stratégiou na zlepšenie
bezpečnosti potravín, hospodáreniu s vodnými zdrojmi pre poľnohospodárstvo a potravinovú
bezpečnosť, agende pre trvalo udržateľnú živočíšnu výrobu, ako aj Globálnemu pôdnemu
partnerstvu, kde odsúhlasil znenie Svetovej pôdnej charty. Kľúčovými bodmi Výboru pre
rybárstvo bolo prijatie Dobrovoľných smerníc pre zabezpečenie udržateľného malého
rybárstva a Dobrovoľné smernice pre výkon vlajkového štátu. Výbor tiež komentoval pokrok
pri implementácii Kódexu správania pre zodpovedné rybárstvo, pričom vyzdvihol význam
akvakultúry pre zvýšenie potravinovej bezpečnosti. Prezentovaná bola tiež iniciatíva
generálneho riaditeľa FAO „Blue Growth Initiative“, ktorej cieľom je riešiť potravinovú
bezpečnosť a odstraňovanie chudoby cez kvalitatívnu produkciu rýb a akvakultúry.
V rámci činnosti Komisie pre genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo
bola pod vedením národného kontaktného bodu pre rastlinné genetické zdroje vypracovaná
a odovzdaná sekretariátu Správa za SR o stave biodiverzity.
V súvislosti s iniciatívou FAO Globálne partnerstvo o pôde SR zaznamenala úspech,
keď sa podarilo získať miesto člena Medzivládneho technického panelu o pôde. SR
reprezentuje Jaroslava Sobocká (NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy),
ktorá sa zároveň stala členkou riadiaceho výboru v rámci Európskeho partnerstva o pôde,
ktoré vzniklo pod Globálnym partnerstvom o pôde podľa geografického rozdelenia sveta,
a tiež predsedníčkou pre pilier 1: udržateľný manažment pôdnych zdrojov.
Aktivity v spoločnom programe FAO/WHO pre potravinárske normy a súvisiace
dokumenty - Codex Alimentarius sa realizovali s cieľom zabezpečenia ochrany zdravia
spotrebiteľa vo väzbe na medzinárodnú normalizáciu v oblasti potravín a správnych
obchodných praktík v medzinárodnom obchode s potravinami. V roku 2014 sa Slovenská
republika zúčastnila celkovo na 7 zasadnutiach - zasadnutí vrcholného orgánu - Komisie CA,
regionálneho koordinačného výboru pre Európu a 5 plenárnych zasadnutí všeobecných
výborov – výborov pre analytické metódy a odber vzoriek (CC MAS), pre kontaminanty
v potravinách (CCCF), pre všeobecné princípy (CCGP), pre označovanie potravín (FL) a pre
výživu a potraviny pre osobitné výživové účely (NFSDU).
V rámci regionálnej spolupráce FAO sa v apríli 2014 v Rumunsku uskutočnili
zasadnutia regionálnych orgánov FAO v Európe a strednej Ázii – Európska komisia pre
poľnohospodárstvo a Regionálna konferencia FAO pre Európu. Na zasadnutí Európskej
komisie pre poľnohospodárstvo bola stála predstaviteľka SR zvolená za členku Výkonnej
rady Európskej komisie pre poľnohospodárstvo na obdobie do septembra 2015.
Zasadnutia sa venovali témam potravinových strát a odpadov a rodinným farmám.
V záveroch konferencie sa konštatovalo, že nakoľko narastá populácia a jej požiadavky
na potravu, svet si nemôže dovoliť mrhať jednou tretinou poľnohospodárskej produkcie.
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Ministri a ostatní delegáti na konferencii požiadali FAO o intenzívnu analytickú činnosť pre
lepšie porozumenie príčin potravinových strát a odpadov a o pomoc krajinám pri budovaní
dát a štatistík. FAO má tiež sprostredkovať výmenu riešení a najlepších praktík riešenia
problému medzi jednotlivými vládami.
Slovenská republika každoročne venuje pozornosť Svetovému dňu potravín, ktorého
mottom v roku 2014 bolo „Rodinné farmy: nasycujú svet, starajú sa o planétu“. Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci so štátnym podnikom Agroinštitút Nitra
pripravilo národné podujatie v Nitre, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca FAO, David Sedik,
vyšší úradník pre poľnohospodársku politiku Regionálneho úradu FAO pre Európu a strednú
Áziu. Oficiálna časť SDP sa konala v priestoroch Agroinštitútu Nitra, kde odzneli príspevky
na aktuálnu tému a zároveň boli odovzdané ocenenia – cena ministra Vojtechovi Szemesovi
za celoživotnú prácu, ceny v súťaži žiakov v pečení lístkového cesta, cena v súťaži Biofarma
roka 2014 a tiež ceny v jednotlivých kategóriách súťaže Líderka roka 2014.
Sprievodné podujatie v obchodnom centre v Nitre „Malý trh“ prezentovalo slovenské
farmárske výrobky a potraviny, ktoré mohli ľudia ochutnať aj kúpiť. Popri výrobkoch boli
tiež prezentované informácie súvisiace s činnosťou FAO (prostredníctvom Agroinštitútu
Nitra), poľnohospodárstvom EÚ (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku) a zdravou
výživou (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum a Úrad verejného
zdravotníctva). Štátna tajomníčka MPRV SR odovzdala ceny víťazom detskej súťaže
v kreslení na tému Svetového dňa potravín.
Plnenie niektorých záväzkov, ktoré na seba SR prebrala spolu s členstvom vo FAO,
je prenesené na Agroinštitút Nitra, štátny podnik a Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
(NPPC – VÚEPP).
Agroinštitút Nitra zabezpečoval plnenie úloh v oblasti vedecko-technických
informácií, a to prevádzkovaním Depozitnej knižnice FAO a manažmentom slovenských
príspevkov do medzinárodnej bibliografickej databázy AGRIS. V rámci činnosti Depozitnej
knižnice FAO bola zabezpečená akvizícia a spracovanie získaných knižničných dokumentov,
edícia prírastkového zoznamu publikácii FAO, výpožičné služby, výmena dokumentov,
informačné a propagačné služby. Nakoľko FAO čoraz viac využíva elektronickú formu
dokumentov, knižnica pristúpila k propagácii súborného katalógu, ktorý je dostupný širokej
verejnosti. V rámci národného Strediska AGRIS a národnej siete AGRIS bola na serveri
Agroinštitútu Nitra sprístupnená aplikácia pre zdieľaný prístup pre spolupracujúce inštitúcie.
V závislosti na edícii jednotlivých publikácií sú monitorované primárne bibliografické zdroje,
následne podľa platných metodík a medzinárodných štandardov spracované bibliografické
záznamy a exportované do centrálnej bázy dát AGRIS FAO. V roku 2014 bolo spracovaných
viac než 300 záznamov. Báza dát je prístupná na stránke www.fao.org.
NPPC - VÚEPP zabezpečoval štatistické zisťovanie a spracovanie informácií
za poľnohospodárstvo a potravinárstvo pre Globálny informačný systém a systém skorého
varovania (GIEWS), z ktorých FAO vypracováva komoditné štúdie.
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Svetový potravinový program (World Food Programme - WFP)
WFP je najväčšou humanitárnou medzinárodnou organizáciou na svete
na poskytovanie potravinovej pomoci v systéme OSN, ktorá bojuje proti hladu v menej
rozvinutých krajinách s kritickým nedostatkom potravín. WFP funguje na obstarávateľskom
princípe potravín, poľnohospodárskych komodít, resp. iných tovarov.
Slovenskú republiku v pozícii členskej krajiny 36-člennej Výkonnej rady WFP
na obdobie rokov 2012 - 2014 za Zoznam krajín E (spolu s Českou republikou a Ruskou
federáciou) zastupovala stála predstaviteľka SR pri FAO, WFP. Výkonná rada dohliada
na humanitárne a potravinové rozvojové aktivity WFP. Stretáva sa trikrát ročne v Ríme.
V súlade s procedurálnymi pravidlami bola SR vo februári 2014 zvolená za člena
Predsedníctva Výkonnej rady na obdobie jedného roka. Predsedníctvo zasadalo raz mesačne
a jeho úlohou je strategické plánovanie prípravy zasadnutí Výkonných rád, organizácia
prípravných stretnutí súvisiacich s Výkonnou radou a podpora dialógu. Člen Predsedníctva
zároveň koordinuje v rámci Zoznamu krajín prípravu vystúpení, konzultácie a koordinácie
medzi zoznamy krajín a zodpovedá za distribúciu informácií všetkým krajinám zaradeným
do príslušného zoznamu krajín.
Stála predstaviteľka SR sa zúčastnila v apríli 2014 návštevy členov Výkonnej rady
v Sklade Spojených národov pre humanitárne reakcie (UNHRD) v Brindisi a následne
v septembri 2014 misie Výkonnej rady do Laoskej ľudovodemokratickej republiky. Obe cesty
boli v plnej výške financované Sekretariátom WFP.
Medzinárodná únia na ochranu nových odrôd rastlín (UPOV)
Členská základňa UPOV sa k 10. júlu 2014 aktualizovala na 72 členov. Najnovším
členom UPOV sa stala OAPI (Africká organizácia duševného vlastníctva).
V roku 2014 sa SR zúčastnila na zasadnutiach štruktúrnych orgánov UPOV:
Technický výbor, Administratívny a Právny výbor, Poradný výbor a Rada UPOV (Ženeva,
marec a október 2014).
Taktiež sa zástupkyňa SR zúčastnila na zasadaní Technickej pracovnej skupiny
pre zeleninové druhy v Paestum v Taliansku.
UPOV v spolupráci s počítačovými databázovými expertmi a tiež za aktívnej účasti
členských krajín pripravil databázu odrôd rastlinných druhov tzv. PLUTO databázu
a databázu kódov a pre takmer 25 000 rastlinných druhov. Táto databáza predstavuje
mimoriadnu možnosť získania informácií v oblasti názvov odrôd rastlín a testovania odrôd
jednotlivých rastlinných druhov. Databáza obsahuje kontakty na skúšobné inštitúcie, ktoré
majú skúsenosť so skúšaním daných rastlinných druhov. U 7 070 rastlinných druhov má
minimálne aspoň jeden členský štát skúsenosť so skúšaním.
Zástupcovia SR mali možnosť v rámci zasadaní Technického výboru a Technických
pracovných skupín pripomienkovať technické možnosti tejto databázy.
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Slovenskí plodinoví experti sa aktívne podieľajú na príprave nových metodík pre
skúšanie odrôd rastlín konzultačnou formou elektronicky aj pri osobných stretnutiach. Pracujú
v rôznych Ad hoc pracovných skupinách a projektoch organizovaných v rámci UPOV.
Aktívna bola spolupráca v oblasti kruhových testov medzi členskými krajinami
UPOV.
Slovenskí experti sa zapojili do diaľkového dištančného štúdia v oblasti právnej
ochrany nových odrôd rastlín organizované WIPO akadémiou. Od roku 2008 úspešne
absolvovalo tieto študijné programy 48 expertov z ÚKSÚPu a naďalej sa aj ďalší zapájajú
do štúdia.
Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE)
V priebehu roka 2014 sa delegácia SR zúčastnila na 82. Valnom zhromaždení
delegátov Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE), ktoré sa konalo v dňoch 25. 30. 5. 2014 v Paríži vo Francúzsku. Slovensku boli na tomto zhromaždení slávnostne
odovzdané dekréty, ktorými OIE úradne priznala SR štatút krajiny historicky bez výskytu
moru malých prežúvavcov a štatút krajiny so zanedbateľným rizikom BSE. Slovenskí odborní
veterinárni pracovníci spolupracovali v roku 2014 v rámci OIE na rôznych pracovných
seminároch, napr. workshop OIE národných kontaktných bodov pre voľne žijúce zvieratá
(28. - 30. 4. 2014, Petrohrad, Ruská Federácia), regionálny seminár OIE národných
kontaktných bodov pre komunikáciu (1. - 3. 7. 2014, Talin, Estónsko), seminár OIE
národných kontaktných bodov pre veterinárne produkty (18. - 20. 11. 2014, Ohrid, bývalá
Juhoslovanská republika Macedónsko). Podieľali sa na spoločných aktivitách OIE, EÚ, FAO
a iných medzinárodných organizácií k problematike zdravia zvierat, dobrých životných
podmienok zvierat a bezpečnosti potravín. Ďalej sa zúčastňovali školení a pripomienkovali
odborné materiály zamerané najmä na problematiku chorôb zvierat, ochrany zvierat
a diagnostických testov a vakcín. Podieľali sa na vypracovaní OIE dotazníka k zdraviu zvierat
a dobrým životným podmienkam zvierat vo svetle prírodných katastrof a bioterorizmu, OIE
dotazníka k činnosti a funkcii Regionálnej komisie OIE pre Európu. Zabezpečili,
že Slovenská republika si i naďalej udržala štatút krajiny bez výskytu slintačky a krívačky,
moru hovädzieho dobytka, historicky bez výskytu Afrického moru koní, historicky
bez výskytu moru malých prežúvavcov a štatút krajiny so zanedbateľným rizikom BSE
a že požiadala OIE zaslaním oficiálnej deklarácie o úradné priznanie štatútu krajiny
bez výskytu klasického moru ošípaných.
Medzinárodná asociácia pre skúšanie osív (ISTA)
ISTA členské akreditované laboratórium SK01 (ÚKSÚP Bratislava) sa podľa
vypracovaného plánu ISTA zúčastňuje na referenčnom programe – ISTA kruhových testoch
s výbornými výsledkami na akreditované aj na neakreditované činnosti.
V roku 2014 sa zástupca SR zúčastnil na výročnom zasadnutí ISTA v Škótsku,
Edinburgu, čím sa SR aktívne podieľala na tvorbe a schvaľovaní ISTA pravidiel, ktoré slúžia
ako podklad pre metodiku laboratórneho skúšania, kde sú metódy, ktoré sú záväzné
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pre hodnotenie kvality osiva určeného pre uvádzanie do obehu v rámci SR ako aj
v medzinárodnom obchode s osivami. ISTA žiada všetky členské laboratória o stanoviská
k rôznym odborným témam prevažne prostredníctvom rozosielaných dotazníkov. Skúšobné
laboratórium sa v roku 2014 vyjadrilo iba k otázke navrhovaného nového formátu publikácie
Seed Testing International.
Na základe požiadaviek evidovaných dodávateľov ISTA členské laboratórium SK01
v rozsahu akreditácie vystavilo 124 medzinárodných ISTA certifikátov, na základe ktorých
evidovaní dodávatelia obchodujú s osivom v rámci EÚ a s tretími krajinami.
ISTA členské akreditované laboratórium SK02 (Národné lesnícke centrum Zvolen)
sa podľa vypracovaného plánu ISTA zúčastňuje na ISTA kruhových testoch s výbornými
výsledkami na akreditované činnosti. V máji 2014 bol vykonaný audit zo strany ISTA
a laboratórium získalo certifikát o akreditácii na testovanie kvality osiva lesných drevín.
Spolupráca s ISTA prebiehala štandardne, komunikácia bola intenzívna a dobrá.
Európsky program pre rastlinné genetické zdroje (Bioversity International ECPGR)
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej
výroby v Piešťanoch, pracovisko Génová banka SR, ako koordinačné pracovisko Národného
programu ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, pokračovalo
v plnení programu i na úrovni medzinárodných štandardov Bioversity International.
Nosná spolupráca SR s Bioversity International sa uskutočňuje na základe vzájomnej
zmluvy pre Európsky program spolupráce pre rastlinné genetické zdroje (ECPGR). Aktivity
ECPGR sa vykonávajú v 5-ročných fázach. Zmluva na roky 2014 - 2018 na IX. fázu aktivít
bola podpísaná v apríli 2014 ministrom Ľ. Jahnátkom a zaslaná na Bioversity International,
zároveň bol menovaný i národný koordinátor pre genetické zdroje rastlín.
ECPGR program sa orientuje na prierezové opatrenia na zachovanie, ochranu,
racionálne využívanie rastlinných genetických zdrojov (GZR) a ich zahrnutia do stratégie
trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva. Program ECPGR pracuje prostredníctvom
medzinárodných pracovných sietí a pracovných skupín, kedy sa ich prostredníctvom
uskutočňuje výmena informácií, koordinácia aktivít v Národných programoch, v génových
bankách, riešenie spoločných projektov a podobné aktivity.
Zástupcovia SR sa aktívne zúčastňujú na práci v ôsmich pracovných skupinách
a v dvoch pracovných sieťach. Po určitých reštrukturalizáciách aktivít ECPGR boli vypísané
výzvy na zapojenie sa do menších ročných projektov na identifikáciu významných GZR, SR
sa v roku 2014 zapojila do 4 projektov. Získané výsledky a závery z jednaní ECPGR sú
zakomponované do plánov práce s jednotlivými kolekciami plodín a sú publikované
v správach zo zasadnutí pracovných skupín. Aktívne sa využívajú pri plnené úloh ochrany
genetických zdrojov rastlín v rámci Národného programu a pri riešení úloh odbornej pomoci
pre MPRV SR. Prevádzka Génovej banky SR najmä jej medzinárodné aktivity spojené
s výmenou vzoriek sa realizuje podľa medzinárodne platných štandárdov.
V rámci ostatných aktivít bola počas roku 2014 významná i korešpondenčná aktivita,
kde sa najmä národná koordinátorka a niektorí kurátori vyjadrovali k rôznym dokumentom,
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ktoré boli vypracované a bolo potrebné ich uviesť do činnosti. Boli to napríklad „Metodické
materiály pre výber a označovanie najdôležitejších genetických zdrojov pre tvorbu Európskej
kolekcie“, „Pravidlá pre výzvy na projekty ECPGR, a mnohé iné.
Európsky program pre lesné genetické zdroje (Bioversity International EUFORGEN)
V rámci programu EUFORGEN sa zástupcovia SR podieľali na vypracovaní plánu
práce 5. fázy programu na r. 2015-2019 a analýze politických aspektov ochrany lesných
genetických zdrojov. Zúčastnili sa zasadnutia Riadiaceho výboru programu a školenia
zameraného na inventarizáciu a databázy o genetických zdrojoch. Na základe výzvy
koordinátora programu sme pre nadchádzajúcu Konferenciu ministrov o ochrane lesov
v Európe (Forest Europe) pripravili informácie o lesoch obhospodarovaných v SR s prioritou
zachovania a využívania genetických zdrojov lesných drevín. V celoeurópskej databáze
EUFGIS/EUFORGEN (portal.eufgis.org) sme zabezpečili aktualizáciu údajov o génových
základniach určených na zachovanie genofondu lesných drevín in situ. Zástupcovia SR ako
spoluautori prispeli k publikovaniu výsledkov programu EUFORGEN a projektu EUFGIS
formou článkov v medzinárodných odborných časopisoch.
Konferencia ministrov o ochrane lesov v Európe (Forest Europe)
V zmysle súčasných pravidiel sa Slovenská republika od januára 2014 stala jednou
z dvoch krajín, ktoré (spolu) predsedajú procesu FOREST EUROPE (spolu so Španielskom,
Slovenská republika nahradila na poste spolupredsedu Nórsko). V praxi to znamenalo, že
v priebehu roka 2014 zástupca Slovenskej republiky (spolu so zástupcom Španielska)
predsedal všetkým oficiálnym zasadnutiam procesu FOREST EUROPE.
V termíne 4. a 5. februára 2014 sa vo Valladolide (Španielsko) uskutočnilo zasadnutie
FOREST EUROPE na úrovni expertov. Zasadnutiu dominovala téma prípravy mimoriadnej
konferencie ministrov, v rámci ktorej by v zmysle ministerského mandátu z Osla mali byť
prezentované výstupy činnosti Medzivládneho negociačného výboru pre právne záväznú
dohodu o lesoch v Európe (INCForests). Po diskusii nebolo prijaté rozhodnutie o „cestovnej
mape“ procesu prípravy predmetnej konferencie z dôvodu nedosiahnutia konsenzu o tejto
otázke. V rámci zasadnutia boli zároveň prezentované informácie o aktuálnom stave
implementácie programu práce FOREST EUROPE na roky 2012 až 2015.
V termíne 4. a 5. novembra 2014 sa v Cuence (Španielsko) uskutočnilo zasadnutie
okrúhleho stola pre prípravu tém siedmej konferencie ministrov FOREST EUROPE.
Zasadnutie prediskutovalo a potvrdilo relevantnosť návrhov tém, predložených hlavným
koordinačným výborom (riadiaci orgán procesu FOREST EUROPE): aktualizácia súboru
celoeurópskych kritérií a ukazovateľov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, zelené
hospodárstvo a sociálne aspekty trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, ochrana lesov
v meniacich sa podmienkach prostredia a budúce smerovanie procesu FOREST EUROPE.
V termíne 6. a 7. novembra 2014 sa v Cuence uskutočnilo zasadnutie FOREST
EUROPE na úrovni expertov pre prípravu mimoriadnej konferencie ministrov. Zasadnutie
sa zaoberalo a následne identifikovalo návrh možných prvkov rozhodnutia, ktoré by mala
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prijať mimoriadna konferencia ministrov. V tejto súvislosti zasadnutie požiadalo hlavný
koordinačný výbor, aby v ďalšom procese zabezpečil uskutočnenie návrhového zasadnutia
(tzv. drafting meeting), ktoré sa bude zaoberať prípravou návrhu uvedeného rozhodnutia
berúc pritom do úvahy identifikované prvky.
V zmysle programu práce FOREST EUROPE na roky 2012 až 2015 boli v priebehu
roka 2014 realizované aktivity zamerané na ďalší rozvoj konceptu trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov a súvisiacich nástrojov, oceňovanie ekosystémových služieb (lesné
ekosystémy), príspevok lesov k zelenému hospodárstvu a implementáciu komunikačnej
stratégie FOREST EUROPE. Okrem toho pokračoval proces prípravy správy o stave
európskych lesov (zberom a spracovaním údajov), ktorá bude predložená siedmej konferencii
ministrov.
Poznámka: Siedma (riadna) konferencia ministrov a mimoriadna konferencia
ministrov FOREST EUROPE sa uskutočnia vo formáte „back to back“ v termíne 20. a 21.
októbra 2015 v Madride.
Európska a stredozemská organizácia ochrany rastlín (EPPO)
Počas roka 2014 boli zasadnutiami Panelov EPPO a jednotlivými odbornými
Pracovnými skupinami pripravené návrhy novelizácií alebo nové štandardy (metodiky EPPO).
Posúdené bolo potenciálne zaradenie škodlivých organizmov do zoznamov A1 alebo A2.
Návrhy pracovných skupín boli prezentované na zasadnutí Rady EPPO v dňoch 23. 24. septembra 2014 v Paríži, kde boli schválené nasledovné EPPO štandardy a zaradenie
z EPPO zoznamov:
PM1
Revízia EPPO Štandardu PM 1/2 EPPO A1 and A2 Zoznam škodcov odporúčaných
na regulovanie ako karanténni škodcovia.
-

-

Zaradenie do zoznamu A1 (škodcovia nevyskytujúci sa v regióne EPPO):
Acidovorax citrulli, Aromia bungii, Neoleucinodes elegantalis.
Zaradenie do zoznamu A2 (škodcovia lokálne prítomní v regióne EPPO):
Parthenium hysterophorus, Polygraphus proximus

PM3
-

-

PM 3/75 Globodera rostochiensis a G. pallida: vzorkovanie pôdy, ktorá sa nachádza
pri konzumných zemiakoch pred vývozom a dovozom a detekcia uvedených škodcov.
Zrušenie štandardu PM 3/53 fermentácia (kompostovanie) kôry konifer.

PM6
-

PM 6/2(3) Dovoz a uvoľnenie nepôvodných druhov na využitie ako biologická ochrana.

PM7
-

Diagnostický protokol pre Pseudomonas syringae pv. actinidiae
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-

-

-

Diagnostický protokol pre Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter
americanus, Candidatus Liberibacter asiaticus;
Metodika na organizovanie medzilaboratórnych porovnaní (testov) vykonávaných
diagnostickými laboratóriami škodcov rastlín;
Používanie EPPO diagnostických protokolov

PM8
-

PM 8/2(2) Špecifické komoditné fytosanitárne opatrenie: Coniferae

PM9
-

-

PM 9/17 Podporná rozhodovacia schéma pre stanovovanie prioritných aktivít počas
prieniku
PM 9/18 Invázne druhy vodných rastlín

PP1
-

Špecifický štandard pre Rhynchophorus ferrugineus (red palm weevil)

-

Špecifický štandard pre Psylliodes attenuata na chmeli (hop flea beetles)

Všeobecné štandardy
-

Hodnotenie fytotoxicity (revízia PP 1/135)

-

Princípy akceptovateľnej účinnosti (revízia PP 1/214)

Extrapolačné tauľky pre EPPO štandardy PP 1/257
-

-

-

Revidované tabuľky pre efektívnosť fungicídov: kapustovité zeleniny, jaroviny, kôstkové
ovocie, plodovú zeleninu čeľade Solanaceae, cibuľoviny, tekvicovité, listovú zeleninu,
orechy, hľuzovitú zeleninu;
Revidované tabuľky pre efektívnosť insekticídov: kapustovitá zelenina a hľuzovitá
zelenina;
Nová tabuľka pre efektívnosť fungicídov a insekticídov pre jahody a Apiaceae.

Príklady zonálneho hodnotenia účinnosti súvisiace s EPPO štandardami PP 1/278
-

-

Objasnenie požiadaviek na údaje o účinnosti požadované na autorizáciu insekticídov proti
voškám, strapkám a moliciam okrasných rastlín v skleníkoch v EÚ;
Objasnenie požiadaviek na údaje o účinnosti požadované na autorizáciu fungicídov proti
Puccinia striiformis f. sp. tritici na pšenici (Triticum aestivum) v Európskej centrálnej
autorizačnej zóne.

Zasadnutiu Rady EPPO bola prezentovaná a následne schválená nová stratégia
spolupráce EPPO s partnerskými organizáciami (EÚ, OEDC, CABI) a vedeckými sieťami.
Prerokovaný bol budúci potenciálny status EÚ a EEC v EPPO. Rada EPPO sa po posúdení
Konvencie EPPO zhodla na tom, že EÚ a EEC by mali mať v budúcnosti status „trvalého
pozorovateľa“.
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Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV)
V roku 2014 pokračovalo členstvo SR v O.I.V., svetovej medzinárodnej organizácii
pre vinič a víno. Formou priamych rokovaní a zasadnutí, výmeny názorov počas odborných
stretnutí, mailovou komunikáciou, registrovaným internetovým pripojením pokračovala
výmena odborných informácií medzi vedeckými pracoviskami SR, OIV a ostatnými
členskými krajinami. Výmena informácií priniesla poznatky o stanoveniach zdraviu
škodlivých alebo alergických látok, ktoré by sa mohli vyskytovať vo víne – metanol,
biogénne amíny, lyzozým, pesticídy. Zaviedli sa Kódex správnej vinohradníckej praxe
s cieľom vyhnúť sa alebo minimalizovať kontamináciu spôsobenú Brettanomyces
a znehodnocujúcim senzorické aspekty finálneho produktu, Kódex správnej praxe pre čírenie
vína použitím proteínových alergénnych prípravkov na čírenie vína (kazeín a vaječný bielok).
SR získala prístup k svetovým štatistickým informáciám o pestovaní viniča, výrobe vína,
obchodovaní s vínom, priemernými cenami, spotrebou.
Spolupráca s OIV priniesla pre SR informácie a materiály nevyhnutné pre vyhotovenie
smerovania trendov vo vinohradníctve a vinárstve v EÚ a vo svete, na základe ktorých bolo
možné predpokladať, ovplyvniť alebo určiť vývoj trendov na Slovensku. Materiály
zo Svetového kongresu pre vinič a víno O.I.V umožňujú SR získať prístup k novým
poznatkom, ktoré sú aktuálne predmetom skúmania, ako aj definovať najzávažnejšie
problémy v danej oblasti v SR. Účasť na zasadnutiach napomáha aj tvorbe stanovísk
k legislatíve vinohradníctva a vinárstva EÚ v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom.
Prezentácia odborných výsledkov SR dosiahnutých vedeckými pracovníkmi
zo sektoru vinohradníctva a vinárstva sa uskutočnila na pôde jednotlivých odborných komisií:
Vinohradníctvo, Enológia, a Zdravie, počas svetového kongresu viniča a vína v Argentíne.
Vedeckí pracovníci NPPC - VÚVV prezentovali vlastné vedecké výsledky vo forme posterov,
alebo odborných príspevkov.
Pozitívny vplyv mala záštita OIV poskytnutá aj v roku 2014 medzinárodnej súťaži
Muvina Prešov, ktorú uskutočňuje Múzeum vín v Prešove. Záštitou OIV došlo
k významnému zvýšeniu kreditu a hodnoty súťaže. Predovšetkým pre domácich výrobcov tak
vznikajú možnosti hodnotenia svojich vín svetovými odborníkmi.
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
Základným výstupom OECD pre sektor poľnohospodárstva je každoročný
„Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD“ (viac je uvedené v Prílohe
1). Výsledkom úzkej spolupráce OECD a FAO bol aj v roku 2014 spoločný strednodobý
„Poľnohospodársky výhľad OECD – FAO na roky 2014 - 2023“, ktorý každoročne prináša
projekcie cien, trhov a produkcie hlavných agrárnych komodít v strednodobom horizonte.
Základným odkazom výhľadu 2014 bolo, že svet bude schopný vyprodukovať dostatok
potravín a tak vyhovieť výzve narastajúceho počtu globálnej populácie, treba však venovať
pozornosť znižovaniu odpadu z potravinového reťazca, ktorý je významný. Počas
nadchádzajúceho desaťročia budú viac ako 75 % nárastu poľnohospodárskej produkcie
zabezpečovať rozvojové krajiny, predovšetkým v Ázii a Latinskej Amerike. Špeciálna
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kapitola sa v roku 2014 zamerala na Indiu, jednu z kľúčových partnerov OECD, druhú
najľudnatejšiu krajinu na svete s najväčším počtom farmárov, zároveň však s najvyššou
mierou potravinovej nedostatočnosti.
Riadiaci výbor Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie
biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) 1. decembra
2014 schválil na kofinancovanie konferenciu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre. Prvýkrát sa takto SR podarilo získať finančnú podporu na organizovanie vedeckej
konferencie v SR z tohto programu OECD podporujúceho agrárny výskum. Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre (Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja)
sa uchádzala o kofinancovanie konferencie v SR vo vedeckej téme „Trvalá udržateľnosť
v praxi“. Konferencia s názvom „Udržateľnosť vidieckych oblastí“ sa uskutoční 3. - 4.
decembra 2015 v Nitre. Jej cieľom bude diskutovať o nových inovatívnych stratégiách
a prístupoch k riešeniu kľúčových problémov poddimenzovaného rozvoja a nízkej
ekonomickej výkonnosti vidieckych oblastí. Program CRP je jedinečným nástrojom OECD,
z ktorého ako jediného môžu členské krajiny programu získať kofinancovanie na projekty pre
agrárnu vedu a výskum vo forme finančnej podpory vedeckých štipendií etablovaných
špičkových vedcov alebo sponzorovaním vedeckých konferencií. Výzvu OECD vypisuje raz
ročne, SR je členom programu.
Možnosti vzájomnej spolupráce OECD a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre boli prekonzultované v sídle OECD v septembri 2014.
SR sa aj v roku 2014 aktívne zapájala do činnosti poľnohospodárskych kódov
a schém OECD. V rámci Schémy pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie
a zeleninu SR vypracovala ďalší z vysvetľovacích materiálov schémy, brožúru pre čerešne,
ktorá bola schválená na Výročnom zasadnutí schémy v decembri 2014. Medzinárodný
školiaci kurz v Mojmírovciach sa v roku 2014 nekonal.
Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO)
MPRV SR sa podieľa na spolupráci s NATO v rámci Spoločnej pracovnej skupiny
pre zdravie, potraviny a poľnohospodárstvo. V roku 2014 sa zástupca rezortu nezúčastnil
na plenárnom zasadnutí skupiny ani na seminári.
Úhrady členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií
Od 1. januára 2007 zabezpečuje MPRV SR z pozície odborného vládneho gestora
úhradu povinných členských príspevkov SR do nasledovných medzinárodných vládnych
organizácií:
Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Dohovor OSN pre boj proti
dezertifikácii (UNCCD), Medzinárodná únia na ochranu nových odrôd rastlín (UPOV),
Európska a stredozemská organizácia na ochranu rastlín (EPPO), Medzinárodná organizácia
pre vinič a víno (OIV), Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE), Medzinárodná
asociácia pre skúšanie osív (ISTA), Európska komisia pre kontrolu chorôb slintačky
a krívačky (EUFMD), Konferencia ministrov o ochrane lesov v Európe (Forest Europe),
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Európsky program pre rastlinné genetické zdroje (Bioversity International ECPGR)
a Európsky program pre lesné hospodárstvo (Bioversity International EUFORGEN).
Spolupráca krajín Vyšehradskej štvorky (V4)
V rámci končiaceho sa maďarského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine
sa v dňoch 12. - 13. júna 2014 v Budapešti na podnet Sándora Fazekasa, ministra
poľnohospodárstva Maďarska uskutočnilo stretnutie ministrov poľnohospodárstva V4,
rozšírené o Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko a Slovinsko. Slovenskú republiku na tomto
zasadnutí zastupoval Štefan Adam, štátny tajomník MPRV SR. Vedúci delegácií
zúčastnených krajín spoločne prediskutovali problematiku zavedenia systému spätnej DPH
(na zamedzenie podvodov s DPH), diskutovali o implementácii ustanovení týkajúcich
sa organizácií výrobcov, operačných fondov a operačných programov v sektore ovocia
a zeleniny od reformy v roku 2007, ako aj o návrhu pestovania GMO.
Od 1.júla 2014 prevzala ročné predsedníctvo Slovenská republika (1. júl 2014 až
30. jún 2015). Pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra
Jahnátka sa v dňoch 6. - 7. októbra 2014 uskutočnilo stretnutie ministrov poľnohospodárstva
V4+3 (Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko). Počas rokovania sa vedúci delegácií zúčastnených
krajín venovali trom hlavným témam: 1. návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov a problémom, ktoré tento návrh
sprevádzajú, zhodnoteniu reformy SPP; 2. dopadom sankcií Ruskej federácie na krajiny
V4+3; 3. otázke minimálneho zaťaženia zvierat a podpore živočíšnej výroby vo vzťahu k II.
pilieru. Delegácie sa zhodli a následne podpísali spoločnú deklaráciu k návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov,
v rámci ktorej deklarovali nasledovné oblasti:
- Zvýšenie spotrebiteľskej dôvery ekologických výrobcov;
- Zefektívnenie výkonu úradných kontrol, resp. jeho ponechanie v súčasnej podobe;
- Opodstatnenie výnimiek s dôrazom na flexibilitu pri použití neekologického rastlinného
propagačného materiálu a neekologických krmív spolu s neekologickými zvieratami
- Zachovanie zmiešanej výroby (s výnimkou Bulharska a ČR - nesúhlasia so zmiešanou
produkciou na úrovni farmy);
- Prehodnotenie počtu delegovaných aktov;
- Podpora ponechania národného loga popri európskom logu.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek pozval svojich
rezortných kolegov z Vyšehradskej štvorky na slávnostné otvorenie 41. ročníka
medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX 2014,
ktoré sa uskutočnilo dňa 21. augusta 2014 v Nitre. Pozvanie prijal Marian Jurečka, minister
poľnohospodárstva Českej republiky, Márton Bitay, štátny tajomník zodpovedný za štátny
program pôdy Ministerstva poľnohospodárstva Maďarska a Marek Sawicki, minister
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Poľskej republiky. Otváraciemu ceremoniálu
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predchádzala 20. augusta 2014 v priestoroch poľovníckeho kaštieľa v Palárikove neformálna
večera podávaná ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Stredoeurópska iniciatíva (SEI)
Dňa 9. októbra 2014 sa vo Viedni, v Rakúsku, uskutočnila konferencia ministrov
poľnohospodárstva a ministrov životného prostredia Stredoeurópskej iniciatívy. Konferencia
bola zameraná na problematiku „Energetický obrat“.
DVOJSTRANNÁ SPOLUPRÁCA
MPRV SR aj v roku 2014 pokračovalo v aktívnom presadzovaní obchodnoekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí formou aktívnej účasti
na medzivládnych komisiách pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ako
aj účasťou na podnikateľských fórach a misiách. V súlade s hlavným cieľom našej
zahraničnej politiky bilaterálne stretnutia, kontakty a aktivity rezortu pôdohospodárstva
prispeli k zintenzívneniu spolupráce slovenských podnikateľských subjektov so zahraničím.
Bielorusko
V dňoch 2.-4. júna 2014 sa štátny tajomník MPRV SR Štefan Adam spolu
so zástupcami podnikateľských subjektov zúčastnil podnikateľskej misie do Bieloruska,
organizovanej pod záštitou štátneho tajomníka MH SR P. Pavlisa. Na podnikateľskom fóre,
ktoré bolo súčasťou programu slovenskej delegácie, prezentovali naši zástupcovia možnosti
spolupráce s bieloruskou stranou vo vzťahu k investičným zámerom. Slovenskí podnikatelia
využili možnosť nadviazať nové kontakty prostredníctvom B2B rokovaní. Počas návštevy
zástupcovia rezortu pôdohospodárstva navštívili medzinárodnú poľnohospodársku výstavu
BELAGRO 2014 v Minsku. Na pôde Ministerstva poľnohospodárstva a potravinárstva
Bieloruskej republiky bolo podpísané "Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom
poľnohospodárstva a potravinárstva Bieloruskej republiky o spolupráci vo veterinárnej oblasti
a chove zvierat".
Bulharská republika
V dňoch 11. - 13. novembra 2014 sa na pozvanie Vassila Groudeva, ministra
poľnohospodárstva a potravinárstva Bulharskej republiky zúčastnila štátna tajomníčka
MPRV SR Magdaléna Lacko-Bartošová 8. ročníka pracovného stretnutia ministrov
poľnohospodárstva, ktorý sa konal v hlavnom meste Bulharska, v Sofii. Cieľom stretnutia
bolo prediskutovať budúcnosť regionálnej spolupráce a reformy v oblasti poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka v procese zbližovania EÚ v regióne juhovýchodnej Európy.
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Česká republika
Na základe pozvania českého ministra poľnohospodárstva Miroslava Tomana sa dňa
25. februára 2014 Štefan Adam štátny tajomník MPRV SR, zúčastnil otvorenia
medzinárodných potravinárskych veľtrhov SALIMA–MBK–INTECO–VINEX. Zároveň
sa aktívne zúčastnil medzinárodnej konferencie FOOD FORUM, ktorej hlavnou témou bolo
„Kvalitné a bezpečné potraviny na európskom trhu“, kde vystúpil s príspevkom „Slovensko
sa zasadzuje za kvalitné a bezpečné potraviny“.
Dňa 24. apríla 2014 sa v Skalici uskutočnilo 2. spoločné zasadnutie vlád SR a ČR.
Súčasťou spoločného rokovania vlád bolo aj bilaterálne stretnutie ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka s ministrom poľnohospodárstva ČR Marianom
Jurečkom. Obaja ministri prejavili záujem o úzku spoluprácu. Venovali sa otázkam
spolupráce pri tvorbe potravinárskej legislatívy, prerokovali systém priameho predaja
prvotných produktov a potravín konečnému spotrebiteľovi, prediskutovali oblasť politiky
kvality EÚ, obmedzenie nekalých praktík obchodných reťazcov pri nákupe a predaji potravín
a poľnohospodárskych produktov, koordináciu postupu dozorných orgánov pri kontrole
dovozu potravinárskych výrobkov a poľnohospodárskych komodít z krajín EÚ a krajín mimo
EÚ. V neposlednom rade sa zamerali aj na rámec klimaticko-energetickej politiky EÚ 2030,
obnoviteľné zdroje, využitie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely, pestovanie
rýchlorastúcich a energetických drevín a nákazovú situáciu – africký mor prasiat.
Na pozvanie českého rezortného kolegu Mariana Jurečku sa minister
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek zúčastnil dňa 28. augusta 2014
slávnostného otvorenia 41. ročníka medzinárodného agrosalónu Země živitelka 2014
v Českých Budějoviciach. Účasť slovenskej delegácie na agrosalóne potvrdila dobré
bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou a Českou republikou.
Čínska ľudová republika
Spolupráca s Čínskou ľudovou republikou sa v roku 2014 intenzívne zamerala
na hľadanie potenciálnych možností spolupráce.
Štátny tajomník Štefan Adam prijal dňa 23. apríla 2014 na MPRV SR vedeckú
delegáciu ČĽR z oblasti lesného hospodárstva, v rámci projektu bilaterálnej spolupráce ČínaSlovensko: “Inovatívne metódy monitoringu lesných požiarov a mapovania zmien stavu lesov
prostriedkami diaľkového prieskumu zeme”
Čínska delegácia sa v rámci návštevy Slovenska 2014 zúčastnila aj na seminári
vo Vysokých Tatrách, v rámci sprievodného podujatia 23. ročníka medzinárodnej konferencie
„Aktuálne problémy v ochrane lesa 2014“. V súvislosti so štúdiou využiteľnosti čínskych
satelitov pre potreby lesníckych aplikácii na Slovensku navštívila aj pracoviská zaoberajúce
sa touto problematikou na Slovensku (NLC, VS ŠL TANAP T. Lomnica, TU vo Zvolene,
SHMÚ BA, Prírodovedecká fakulta BA, Geomodel s.r.o BA, CVTEI - Národný kontaktný
bod pre Space).
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Gruzínsko
S Gruzínskom sa v roku 2014 realizovala spolupráca formou zdieľania skúseností
a prenosu poznatkov prostredníctvom školenia zástupcov gruzínskej Národnej potravinovej
agentúry pri Ministerstve poľnohospodárstva, z Ministerstva hospodárstva a Daňovej a colnej
správy. Táto spolupráca bola zameraná na otázky prenosu know-how v oblasti aproximácie
sanitárnej a fytosanitárnej legislatívy EÚ. V rámci programu sa gruzínski predstavitelia stretli
so slovenskými odborníkmi z oblasti rastlinnej výroby, bezpečnosti potravín a výživy,
obchodnej politiky, legislatívy MPRV SR, ÚKSÚP-u a ŠVPS SR.
Holandské kráľovstvo
Dňa 21. novembra 2014 sa v Bratislave konal pod záštitou štátnej tajomníčky
MPRV SR SR Magdalény Lacko-Bartošovej a za účasti veľvyslanca Holandského kráľovstva
Richarda van Rijssena slovensko-holandský diskusný okrúhly stôl na tému mliečneho
hovädzieho dobytka a prvovýroby mlieka. V rámci diskusie vystúpili zástupcovia
profesijných zväzov, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – VÚŽV
a Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra. Za holandskú stranu boli prizvaní
predstavitelia Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva vo Wageningene
a Holandského zväzu farmárov. Diskusia bola zameraná na prezentáciu súčasného stavu
a vyhliadok sektoru prvovýroby mlieka na Slovensku a budúcnosť a zmeny v sektore mlieka
v Holandsku z hľadiska zrušenia kvót na mlieko v roku 2015.
Indická republika
V spolupráci s Indickou republikou sa v roku 2014 diskutovalo o možnosti podpísania
memoranda o rozvoji poľnohospodárskej spolupráce. Indická republika prejavila záujem
o rozšírenie spolupráce prostredníctvom realizácie viacerých druhov študijných programov
so zameraním na poľnohospodárstvo.
Líbya
V rámci bilaterálnej spolupráce s Líbyou sa zaznamenal záujem o spoluprácu
v oblasti šľachtenia oviec, dovozu hovädzieho dobytka a živých jahniat, ďalej záujem
o spoluprácu pri modernizácii líbyjského poľnohospodárstva v podobe transferu inovačných
technológií a know-how.
Maďarsko
Spolupráca Slovenskej republiky s Maďarskom v oblasti poľnohospodárstva
prebiehala vďaka aktuálnemu predsedníctvu oboch krajín vo Vyšehradskej skupine (1. polrok
2014 – Maďarsko, 2. polrok 2014 – Slovenská republika) hlavne na multilaterálnej úrovni.
Dňa 25. februára 2014 sa na MPRV SR uskutočnilo stretnutie Ľubomíra Jahnátka,
ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s Levente Magyarom, zástupcom štátneho
tajomníka pre zahraničné záležitosti na Úrade predsedu vlády Maďarska. Cieľom pracovného
stretnutia bolo prerokovať problematiku cezhraničnej spolupráce na roky 2014 - 2020.
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Moldavsko
V Moldavsku, ktoré je jednou z priorít zahraničnej politiky SR v rámci Východného
partnerstva, sa 23. januára 2014 konala Konferencia ministrov poľnohospodárstva
Východného partnerstva (VP), ktorej sa zúčastnili ministri a námestníci ministrov
partnerských krajín VP (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko
a Ukrajina) a členských štátov EÚ (v prevažnej miere boli zastúpené nové členské štáty EÚ),
komisár EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş a komisár EK pre
rozšírenie a susedskú politiku Štefan Füle. MPRV SR na tomto fóre reprezentovala štátna
tajomníčka Magdaléna Lacko-Bartošová. Cieľom stretnutia bolo zadefinovanie výziev
a problémov, s ktorými sa potýka poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti krajín VP,
požiadaviek na modernizáciu poľnohospodárstva a zlepšenie životných podmienok
vo vidieckych oblastiach, ako aj diskusia o doterajšej spolupráci a budúcich iniciatívach pre
trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka krajín VP v rámci Programu európskej
susedskej politiky pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (ENPARD).
Mongolská republika
Rezort v roku 2014 realizoval bilaterálnu spoluprácu s Mongolskom na základe
Memoranda o porozumení z roku 2013. Zintenzívnenie spolupráce sa prediskutovalo počas
prijatia veľvyslanca Mongolska pre SR Dorjdamba Zumberellkhama., najmä v oblasti chovu
hovädzieho dobytka, mliečnej produkcie, ako aj založenia spoločných podnikov v oblasti
exportu mäsa a mäsových výrobkov, v oblasti inovácií spracovateľských technológií, vedy
a výskumu, vzdelávania mongolských odborníkov, či v oblasti lesného hospodárstva.
Na opätovnom prijatí dňa 5. júna 2014 veľvyslanec informoval štátnu tajomníčku
o aktuálnom priebehu hospodárskej spolupráce, ako aj o realizácii projektu výstavby
veľkokapacitného kravína neďaleko Ulanbátaru, ktorý by sa mohol stať pilotným projektom
s participáciou slovenských a českých spoločností na rozvoji agropotravinárskej základne
v Mongolsku.
Rezort preskúmal možnosti využitia grantových národných mechanizmov,
prostredníctvom ktorých spolufinancovania sa môžu realizovať rôzne formy spolupráce.
Nemecká spolková republika
Zástupca rezortu sa v januári 2014 zúčastnil v Berlíne na 6. globálnom fóre o výžive a
poľnohospodárstve (GFFA), Summite ministrov poľnohospodárstva a na 79. ročníku
Medzinárodného zeleného týždňa (IGW), medzinárodného veľtrhu poľnohospodárstva,
potravinárstva a záhradníctva.
V februári 2014 sa štátna tajomníčka MPRV SR Magdaléna Lacko – Bartošová
zúčastnila v Norimbergu na veľtrhu BioFach 2014, ktorý je popredným svetovým veľtrhom
biopotravín a zároveň najväčším bio-vinárskym veľtrhom vo svete. Paralelne s veľtrhom
BioFach prebiehali v Norimbergu prehliadky renomovaných odborníkov s informáciami
o aktuálnom vývoji a nových trendoch.
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Poľská republika
V roku 2014 prebiehala spolupráca prevažne na expertnej úrovni. Experti sa zaoberali
predovšetkým výmenou informácií a konzultáciami v oblasti problematiky ovocia a zeleniny,
mliečneho sektora, pestovania zemiakov na sadenie, osobitných požiadaviek v prípade
prehliadky post mortem domácich ošípaných, ako aj problematikou nadobúdania
poľnohospodárskej pôdy cudzincami.
Rumunská republika
Na základe pozvania Daniela Constantina, podpredsedu vlády a ministra
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Rumunska sa Ľubomír Jahnátek, minister
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zúčastnil v dňoch 29. - 31. októbra 2014 v Bukurešti
zasadnutia 9. poľnohospodárskeho a ekonomického fóra pre spoluprácu medzi Čínou
a krajinami strednej a východnej Európy a otvorenia poľnohospodárskeho veľtrhu INDAGRA
2014.
Ruská federácia a Ukrajina
Rozvoj bilaterálnych vzťahov medzi SR a Ruskou federáciou (RF) v roku 2014
podstatným spôsobom ovplyvnila kríza na Ukrajine a recipročné sankčné opatrenia RF
spočívajúce v zákaze dovozu poľnohospodárskej produkcie, surovín a potravín do RF,
ktorých krajinami pôvodu sú členské štáty EÚ, USA, Kanada, Austrália a Nórske kráľovstvo.
Vzhľadom na dôsledky krízy na Ukrajine bolo odložené konanie medzivládnych komisií pre
hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu s Ruskom a Ukrajinou.
Slovinská republika
Dňa 11. marca 2014 na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
prijal minister Ľubomír Jahnátek mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Slovinskej
republiky v SR Bernardu Gradišnik. Počas zdvorilostného prijatia veľvyslankyňa informovala
o plánovanej návšteve slovinského ministra zahraničných vecí v SR. Slovinského ministra
počas jeho návštevy sprevádzala hospodárska delegácia a pri tejto príležitosti MZVaEZ SR
v spolupráci s agentúrou SARIO zorganizovalo dňa 21. marca 2014 obchodné fórum,
na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia agrorezortu.
Srbská republika
V dňoch 1. - 2. decembra 2014 sa v Bratislave uskutočnilo 6. zasadnutie Zmiešanej
komisie Slovenskej republiky a Srbskej republiky pre hospodársku spoluprácu. Predsedom
komisie za slovenskú stranu bol minister hospodárstva SR Pavol Pavlis a za srbskú stranu
podpredsedníčka vlády a ministerka výstavby, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky
Zorana Mihajlovič. V rámci zmiešanej komisie zasadala aj pracovná skupina
pre poľnohospodárstvo, ktorá posúdila prípravu spoločných projektov technickej pomoci
v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva, navrhla spoluprácu pri realizovaní konkrétnych
projektov medzi výskumnými ústavmi z oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby a z oblasti
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potravinárstva. Srbská strana prejavila záujem, aby sa spolupráca v oblasti ekologickej výroby
a rastlinných genetických zdrojov realizovala prostredníctvom výmeny skúseností
na vytvorenie Národného programu pre rastlinné genetické zdroje a študijných návštev
v Génovej banke Slovenska. Rovnako prejavila záujem o nadviazanie spolupráce v oblasti
rozvoja vidieka, zvlášť z pohľadu poradenských inštitúcií v poľnohospodárstve.
Švajčiarska konfederácia
Dňa 17. októbra 2014 prijal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír
Jahnátek veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR Alexandra Wittwera. Išlo o zdvorilostnú
návštevu pri príležitosti vymenovania veľvyslanca do funkcie. Počas rozhovoru sa zaoberali
výmenou informácií o možnostiach spolupráce medzi našimi krajinami. Minister uviedol,
že v rámci lesného hospodárstva a spracovania dreva súčasné aktivity sú najintenzívnejšie
v oblasti lesníckej vedy a výskumu, ako aj monitoringu lesov. Od roku 2011 v rámci
švajčiarskeho finančného mechanizmu prebieha projekt „Monitoring a výskum lesných
ekosystémov“, ktorého realizátorom je Národné lesnícke centrum vo Zvolene a partnerskou
inštitúciou Švajčiarsky federálny inštitút pre lesy, sneh a krajinu v Zürichu. Cieľom projektu
je získanie nových objektívnych informácií o lesných ekosystémoch na podporu trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov. Ukončenie realizácie projektu sa predpokladá v roku
2015, no plánuje sa v tejto spolupráci pokračovať. Obe strany skonštatovali, že máme oveľa
viac styčných bodov a predovšetkým záujem rozvíjať konkrétnu spoluprácu v rezorte
pôdohospodárstva.
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