Príloha č. 7
MNOHOSTRANNÁ A DVOJSTRANNÁ SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM
Mnohostranná spolupráca
Úhrady členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií
Platby členských príspevkov SR do medzinárodných vládnych organizácií, kde
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej MPRV SR) je celoštátny odborný
gestor, resp. koordinuje ich činnosť v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sú na
základe prenosu kompetencií z Ministerstva zahraničných vecí SR (ďalej MZV SR) na
ostatné rezorty (v zmysle uznesenia vlády SR č. 253 z 22. marca 2006 a uznesenia vlády SR
č. 372 z 3. mája 2006) počnúc 1.1.2007 uhrádzané MPRV SR.
V roku 2011 MPRV SR zrealizovalo povinné úhrady členských príspevkov SR
do medzinárodných vládnych organizácií, dohovoru, komisie a ich programov: BI ECPGR,
BI EUFORGEN, EPPO, EUFMD, FAO, Forest Europe, ISTA, OIE, OIV, UNCCD a UPOV,
a to z medzirezortného podprogramu, ktorého vecným gestorom je MZV SR a rezortného
programu MPRV SR. Keďže výška medzirezortného podprogramu nebola dostačujúca,
chýbajúca finančná čiastka sa musela čerpať zo schváleného rozpočtu výdavkov kapitoly
alokovaných v rezortnom programe MPRV SR. Členské príspevky do ďalších
medzinárodných organizácií nehradí MPRV SR.
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and
Agricultural Organisation of the United Nations, ďalej len FAO) je jednou z najväčších
odborných organizácií v systéme OSN. Hlavným cieľom je riešenie problému potravinovej
bezpečnosti, najmä však odstránenie hladu a podvýživy vo svete nadväzne na Miléniové
rozvojové ciele OSN a záväzky Svetového potravinového summitu.
V roku 2011 sa uskutočnilo viacero významných stretnutí zameraných na obnovenie
záväzkov v dosahovaní potravinovej bezpečnosti, pričom vo všetkých aktivitách sa premietala
implementácia reformy FAO. Najdôležitejšou udalosťou bola voľba nového generálneho
riaditeľa FAO počas 37. konferencie FAO v júni 2011, ktorým sa stal José Graziano da Silva
z Brazílie.
Konferencia upozornila, že volatilita medzinárodných cien potravín vážne ohrozuje
potravinovú bezpečnosť a zdôraznila dôležitosť zavedenia bezpečnostných sietí a sociálnych
programov na ochranu pred cenovými šokmi, podpory investícií a inovácií na zväčšenie
produkčnej kapacity poľnohospodárstva v rozvojových krajinách. Bola potvrdená úloha FAO
v oblasti trhových informácií a analýz, strategického poradenstva a budovania kapacít.
Politická koordinácia medzi krajinami a zvýšená transparentnosť na trhu môže zvýšiť cenovú
stabilitu na domácich a medzinárodných trhoch. Nerovnosť pohlaví je problémom s vážnymi
negatívnymi dôsledkami pre poľnohospodársky sektor, potravinovú bezpečnosť a celú
spoločnosť. Zlepšením postavenia žien v poľnohospodárstve je možné znížiť počet
podvyživených ľudí o 150 miliónov.
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Odborníci SR sa aktívne zapájali do činnosti jednotlivých odborných komisií, výborov
a pracovných skupín v problematike poľnohospodárstva, výživy, bezpečnosti potravín,
komoditných problémov, lesníctva, rodovej problematiky - ženy na vidieku, klimatických
zmien, genetických zdrojov v poľnohospodárstve a v ďalších spoločných programoch
(drevárstvo, potravinové normy).
Postoje SR boli prezentované aj na vysokej úrovni počas 37. konferencie FAO
ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR p. Z. Simonom v júni 2011. Minister
vo svojom prejave ocenil doterajšiu prácu FAO pri odstraňovaní hladu, podvýživy a chudoby
vo svete a vyjadril podporu a pretrvávajúci záujem SR podieľať sa na aktivitách FAO.
Zdôraznil nevyhnutnosť podpory drobných farmárov a žien v rozvojových krajinách a vyzval
FAO na pokračovanie v analýzach disparít v prístupe žien k zdrojom, ako aj v asistencii
vládam pri začlenení problematiky nerovnosti pohlaví do politík a programov v súlade
s miléniovými rozvojovými cieľmi.
SR naďalej pôsobila v pozícii člena Rady FAO, ktorá je výkonným orgánom
Konferencie a zaoberá sa základnými programovými, finančnými a administratívnymi
otázkami. Zástupca SR pôsobí tiež v riadiacom výbore Pracovnej skupiny Európskej
lesníckej komisie pre obhospodarovanie horských vodných tokov.
V rámci prípravy Správy o stave svetových lesných genetických zdrojov bol v roku
2011 menovaný Ing. Roman Longauer z Národného lesníckeho centra Zvolen za oficiálnu
kontaktnú osobu.
Pre spracovanie podkladov do správy o stave implementácie Svetového akčného plánu
pre živočíšne genetické zdroje bol za národného koordinátora menovaný Ing. Ján Tomka
z Centra výskumu živočíšnej výroby Nitra.
V rámci činnosti Depozitnej knižnice FAO na Agroinštitúte Nitra 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. Napriek tomu prírastok
v roku 2011 predstavoval viac ako 120 knižničných jednotiek. V rámci centra Web AGRIS
bola na serveri Agroinštitútu Nitra sprístupnená aplikácia pre zdieľaný prístup pre
spolupracujúce inštitúcie a boli urobené úpravy v module vyhľadávanie. V závislosti od
edície publikácií a ostatných účastníkov národnej siete AGRIS boli monitorované primárne
bibliografické zdroje, následne spracované bibliografické záznamy podľa platných metodík
a medzinárodných štandardov a exportované do bázy dát AGRIS FAO. Zároveň bola
zabezpečená tvorba a údržba portálu AgroWeb Slovak Republic, multilinguálneho tezauru
AGROVOC, spolupráca s IAALD a Výborom pre spoluprácu SR a FAO pri propagácií misie
a činnosti FAO. VÚEPP zabezpečovalo štatistické zisťovanie a spracovanie informácií za
poľnohospodárstvo a potravinárstvo pre Globálny informačný systém a systém skorého
varovania (GIEWS), z ktorých FAO vypracováva komoditné štúdie.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Agroinštitútom
Nitra pripravilo 14. októbra 2011 národné podujatie Svetový deň potravín, ktorý upozorňuje
na kritickú situáciu v náraste počtu hladujúcich a podvyživených ľudí vo svete. Svetový deň
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potravín bol v roku 2011 zameraný na tému „Ceny potravín – od krízy k stabilite“, ktorá mala
za cieľ objasniť trend nestability cien a jeho vplyv na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.
Program zahŕňal rôzne aktivity. Po uvítacej časti odzneli prezentácie na témy
slovenskej rozvojovej pomoci v oblasti poľnohospodárstva, príčin cenových výkyvov
poľnohospodárskych produktov, boja proti hladu z pohľadu charitatívnej činnosti rádu
Vincentiek, postavenia vidieckych žien a ich úloh pri zabezpečovaní výživy ľudí, ako aj na
tému pekárskych výrobkov, ako významného stabilizujúceho faktora cien potravín. V rámci
programu boli udelené dve medaily FAO za prínos v poľnohospodárstve a potravinárstva. Za
rok 2011 striebornú medailu dostal Ing. Vojtech Szemes a bronzovú medailu Ing. Vojtech
Gottschall. Ako sprievodné podujatia boli zorganizované propagačné aktivity Depozitnej
knižnice FAO, ktorá sídli na Agroinštitúte v Nitre, ocenenie víťazov I. celoslovenskej súťaže
stredných odborných škôl o najlepšie výrobky z lístkového cesta, výstavka ich výrobkov, ako
aj výstava fotografií o rozvojových a humanitárnych projektoch SR v najmenej rozvinutých
krajinách „Slováci pomáhajú svetu“ a výstava fotografií o práci Vincentskej rodiny v rôznych
oblastiach sveta „Boj proti hladu“.
Svetový potravinový program (WFP)
Spoločný program FAO a OSN je najväčšou humanitárnou organizáciou na
poskytovanie potravinovej pomoci na svete. Slovenská republika bola Radou FAO na roky
2012-2014 zvolená za člena Výkonnej rady, ktorá plní rozhodovaciu a kontrolnú funkciu
v rámci WFP.
Popri dobrovoľnom príspevku (15.000 USD ročne) poskytujú členské krajiny aj
mimoriadne finančné prostriedky na riešenie krízových situácií vo svete (napr. v Iraku,
Darfúre, po zemetraseniach v Indickom oceáne, Haiti, atď.). SR sa zúčastnila na zasadnutí
Výkonnej rady WFP na úrovni stálej predstaviteľky SR pri FAO, WFP. Financovanie
programu je dobrovoľné, o poskytnutí príspevku rozhoduje MZV SR na základe odporúčania
MPRV SR. WFP funguje na obstarávateľskom princípe potravín, poľnohospodárskych
komodít, resp. iných tovarov, pričom jeho najdôležitejšou funkciou je poskytovanie
potravinovej pomoci. Do kontraktov vstupuje len s registrovanými priamymi dodávateľmi,
pričom základným kritériom pri výbere dodávateľa je cena a dopravné náklady do cieľovej
krajiny. Vláda SR poskytla WFP v minulosti viaceré mimoriadne príspevky na potravinovú
pomoc (ich hodnota prevyšuje príspevky ročne hradené MZV SR).
Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii a suchu (UNCCD)
Slovenská republika je jedným zo 198 členských štátov Dohovoru, jej členstvo je
súčasne koordinované aj Európskou komisiou, ktorá je členom Dohovoru. Je to politicky
prioritné členstvo. Z členstva vyplýva povinnosť realizovať zo svojich zdrojov opatrenia vo
vnútri štátu na boj so suchom, dezertifikáciou a degradáciou pôdy a krajiny. Okrem toho sme
ako rozvinutý štát povinní prispievať na aktivity v rozvojových a postihnutých štátoch. Zatiaľ
sú tieto naše aktivity len minimálne. Odborne prispieva Dohovor neustálymi výmenami
poznatkov, povinnosťou pripravovať stanoviská a vlastné národné hodnotenia, prácou
v odborných skupinách.
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Aktivity SR boli sústredené na prejednávanie a pripomienkovanie odborných
dokumentov predovšetkým v rámci Pracovnej skupiny Rady Európy pre environmentálne
záležitosti (WPIEI) k problematike Dohovoru OSN o boji proti dezertifikácii. Týkali sa
kľúčových tém súvisiacich s administráciou Dohovoru, a to oblasť programu a rozpočtu,
globálneho mechanizmu, hodnotenia implementácie Dohovoru a problematiky vedy
a technológie, a to s ohľadom na presadzovanie záujmov členských krajín EÚ. Uvedené témy
boli súčasťou programu Konferencie zmluvných strán k Dohovoru, ktorá sa konala v Južnej
Kórei v dňoch 10.-21. októbra 2011.
Popri zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti a znižovaní rozsahu degradácie pôdy a
krajiny na národnej úrovni sa zo strany EK začína presadzovať potreba rozvoja Zelenej ekonomiky
(Green economy).
Významným momentom je zvyšovanie synergie troch Rio-dohovorov - čiže medzi
bojom proti dezertifikácii (vysušovaniu) a degradáciou krajiny, zmierňovaním klimatickej
zmeny a ochrany biodiverzity, ako aj zlepšenie politickej vôle a plnenia záväzkov Dohovoru.
Nemenej významným je aj zvyšovanie povedomia ohľadom dezertifikácie, degradácie
krajiny a sucha a tiež zabezpečovanie lepšieho využívania existujúcich zdrojov a mobilizácia
nových zdrojov na implementáciu Dohovoru.
Oficiálna rozvojová pomoc
Riešenie úlohy odbornej pomoci prostredníctvom Výskumného ústavu potravinárskeho
(VÚP) – Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej Európy v oblasti
potravinových databáz
Slovenská republika pokračovala aj v roku 2011 v aktivitách strediska FAO pre
databázu o zložení potravín v krajinách strednej a východnej Európy. Riešenie úlohy
nadväzovalo na niekoľkoročné budovanie subregionálnej databázy a na rôzne technicky
orientované projekty podporované FAO a MPRV SR, ktorých náplňou bolo pripraviť
subregionálnu databázu o zložení potravín a pripraviť aktualizáciu výpočtových programov
vyvinutých na Slovensku tak, aby sa zjednotili a mohli aplikovať u všetkých členov siete
potravinových databánk v krajinách strednej a východnej Európy.
Sieť potravinárskych databáz krajín strednej a východnej Európy (Central and Eastern
European Countries Food Data Systems - CEECFOODS) vznikla v roku 1997 a je jednou
z mnohých regionálnych sietí vo svete, ktoré združujú pracoviská zaoberajúce sa zložením
potravín. Databázové centrum siete CEECFOODS je z poverenia FAO lokalizované na
pracovisku Potravinovej banky dát (PBD) na VÚP v Bratislave. Spolupracovalo na
vypracovaní projektu siete a má tiež dlhoročné skúsenosti s budovaním národnej potravinovej
banky dát.
V uplynulých rokoch sa aktivity pracoviska orientovali na podporu menej rozvinutých
krajín subregiónu prostredníctvom zaškoľovania a finančnej podpory pri budovaní
potravinárskych databáz v krajinách strednej a východnej Európy. Problematika sa vymedzuje
na aplikáciu poznatkov v oblasti kompilácie, šírenia a využívania spoľahlivých údajov
o zložení potravín, ktoré majú nezastupiteľnú úlohu pri formulovaní národných programov
výživovej politiky v súlade s niektorými požiadavkami EÚ.
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V roku 2011 boli realizované tieto aktivity:
1. Úhrada členského poplatku na participáciu VÚP v organizácii EuroFIR AISBL
(Association Internationale Sans But Lucratif) ako oficiálneho člena zastupujúceho
Slovenskú republiku. Uhradením členského poplatku si VÚP zabezpečilo prístup ku
všetkým štandardom, neobmedzený vstup do eSearch facility (spoločný vyhľadávač
európskych databánk) a možnosť zasahovať do činnosti tejto organizácie. Jedným
z hlavných cieľov projektu EuroFIR a jeho pokračujúcich aktivít (EuroFIR AISBL) je
šírenie myšlienky štandardizácie databáz a metodiky do ďalších krajín pomocou školení
a technickej podpory, čo spĺňa i zámery realizovanej úlohy. Ako členovi organizácie
EuroFIR AISBL vyplynula pre VÚP povinnosť vypracovať e-knihu, ktorá bude obsahovať
údaje o nutričnom zložení vybraných potravín. E-kniha v slovenskom a anglickom jazyku
bola v roku 2011 pripravená a odoslaná do EuroFIR AISBL na finálnu úpravu pred
vydaním.
2. Ukončenie prvého stupňa databázového programu Daris na podrobnú dokumentáciu dát
o zložení potravín a sprievodných informácií v súlade s európskymi odporúčaniami
EuroFIR a podľa metodiky PBD. V prvom stupni vývoja program neobsahuje algoritmy,
ale slúži len na prvotnú evidenciu (dokumentáciu) údajov. Dokumentované údaje môžu
byť akéhokoľvek charakteru, t.j. experimentálne, literárne, z etikiet výrobkov a podobne.
Zaznamenané sprievodné údaje, tzv. meta údaje o analytickej metóde, vzorkovaní,
literárnych zdrojoch a presnej identifikácii potravín a nutrientov zabezpečia spätnú
vystopovateľnosť zdrojov dát a umožnia zhodnotiť kvalitu dát. Hotová je inštalačná verzia
programu Daris 1.1.3. Bol vypracovaný slovenský a anglický manuál – užívateľská
príručka pre program Daris 1.1.3. Zmluvná strana zabezpečujúca vývoj programu
vypracovala analýzu ďalších prác, ktoré budú zahŕňať ďalší vývoj programu Daris (napr.
kódovanie potravín v Darise, vytvorenie odkazov na číselníky potravín a i.).
V roku 2011 bola zabezpečená aj distribúcia programu Daris na dokumentáciu dát
rozvojovým krajinám - Gruzínsku, Bielorusku, Kazachstanu a Ukrajine. Krajiny si
pomocou programu budú môcť iniciovať dokumentovanie údajov o zložení potravín
typických pre ich región a stravovacie zvyklosti. Zdokumentované údaje tak môžu
v budúcnosti predstavovať základňu národnej primárnej databázy nutričného zloženia
potravín, ktorá bude čiastočne štandardizovaná na európske požiadavky a bude spĺňať
štruktúru na vzájomnú výmenu dát s inými európskymi krajinami. Tým sa vytvorí
predpoklad na začlenenie cieľových krajín do európskej siete potravinových databánk.
Bola vypracovaná sublicencia na oprávnenie využívania programu v cieľových
rozvojových krajinách. Po podpise sublicencie obidvoma zmluvným stranami bude
program zaslaný do rozvojových krajín.
3. Finančné zabezpečenie účasti odborníka z Uzhorod National University, Ukrajina, na
kurze o tvorbe a riadení databáz v Holandsku 16.-26. 10. 2011 pod záštitou projektu
EuroFIRu, UNU a FAO.
4. Zaškolenie 18 odborníkov z oblasti medicíny, výživy, školstva, potravinárskej výroby
z Ukrajiny na prácu s novým softvérom na zber a dokumentáciu dát - s programom Daris.
Školenie sa uskutočnilo v Uzhorod National University v dňoch 11.-15. 10. 2011.
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V závislosti od miery svojho zamerania a predchádzajúcich absolvovaných školení boli
odborníci zaškolení aj na základnú problematiku zberu dát, metodiku tvorby databáz
nutričného zloženia potravín a ich riadenia podľa európskych štandardov. Pri školení sa za
smerodajné budú považovať návrhy štandardov a odporúčania EuroFIR.
5. Participácia na 9. svetovej konferencii Údaje o potravinách s mottom: Zloženie potravín
a vhodné stravovanie (Norwich, Veľká Británia, 14.-17. 9. 2011). Konferencia bola
zameraná na rôzne oblasti potravín: zloženie potravín, systém riadenia dát, nové analytické
metódy pre stanovenie nutrientov, bioaktívnych látok a alergénov v potravinách; súčasné
aktivity týkajúce sa zloženia potravín na národnej a medzinárodnej úrovni. Na túto
celosvetovú konferenciu bol vypracovaný a prihlásený posterový príspevok s nasledujúcou
tematikou: Oficiálna rozvojová pomoc MPRV SR v oblasti potravinových databáz
poskytnutá krajinám strednej a východnej Európy v rokoch 2004-2010. Vďaka projektu
EuroFIR Nexus, z ktorého boli hradené cestovné a ubytovacie náklady, sa dve
zamestnankyne VÚP mohli osobne zúčastniť na konferencii, kde prezentovali tento poster.
Európska a stredozemská organizácia ochrany rastlín (EPPO)
Spolupráca Slovenskej republiky s organizáciou EPPO bola vo fytosanitárnej oblasti,
orientovaná hlavne na diagnostiku organizmov škodlivých pre rastliny a rastlinnú
produkciu, na zabezpečovanie harmonizácie systému kvality a akreditácií v diagnostických
laboratóriách a na harmonizáciu postupov v oblasti autorizácie prípravkov na ochranu rastlín.
Špecialisti na rastlinnú diagnostiku sa v priebehu roka 2011 zúčastnili viacerých
zasadnutí EPPO panelov:
- EPPO panel pre bakteriológiu, ktorého súčasťou bol aj zasadnutie Európskej asociácie
fytobakteriológov, sa konalo v Sofii v Bulharsku v termíne 23.-28. 10. 2011. Prerokované
boli návrhy nových EPPO diagnostických protokolov fytopatogénnych baktérií so
zameraním na stanovenie účinných diagnostických metód na ich detekciu a identifikáciu
pre Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Erwinia amylovora, Pseudomonas
syringae pv. actinidiae, Xanthomonas vesicatoria, Citrus greening, Xanthomonas
axonopodis pv. allii, a DNA barcoding.
- EPPO panel pre diagnostiku a zabezpečovanie systému kvality vo fytodiagnostických
laboratóriách. sa konal vo Viedni 10.-12.10.2011, zameraný bol na revidovanie podmienok
akreditácií laboratórií a požiadaviek na manažment kvality v nich. Nemenej dôležitým pre
Slovenskú republiku boli zmeny v diagnostických protokoloch pre Epitrix spp.,
Phytophthora kernoviae, Globodera rostochiensis, Globodera pallida, Pepino mosaic
virus.
- EPPO workshop pre vedúcich laboratórií rastlinnej diagnostiky sa konal v dňoch 13.-14.
10. 2011 vo Viedni v Rakúsku. Prerokovali sa otázky akreditácie fytodiagnostických
laboratórií, interpretácie flexibilnej akreditácie, validácia metód a proficienčné testy.
- V oblasti prípravkov na ochranu rastlín sa slovenský expert zúčastnil na praktickom
školení EPPO, ktoré sa konalo 3.-6. 4. 2011 v Berlíne v Nemecku a bolo zamerané na
zonálne autorizácie a hodnotenie účinnosti prípravkov na ochranu rastlín a dokumentácie
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podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č.1107/2009 o uvádzaní prípravkov na
ochranu rastlín na trh.
Zasadnutie Rady EPPO sa konalo v termíne 20.-22. 9. 2011 v Bonne v Nemecku.
Dôležitým záverom pre Slovenskú republiku a krajiny EPPO bolo schválenie nových alebo
revidovaných noriem pre oblasť zdravia rastlín.
Medzinárodná asociácia pre skúšanie osív (ISTA)
ISTA členské akreditované laboratórium SK01 (ÚKSÚP Bratislava) sa v roku 2011
v rámci plánu medzinárodných kruhových porovnávacích testov zúčastnilo troch ISTA
kruhových testov:






február 2011 - Helianthus annuus – 3 vzorky - stanovenie čistoty, klíčivosti a prímesí
iných rastlinných druhov a Lathyrus odoratus - 3 vzorky – klíčivosť (s konečným
hodnotením A)
jún 2011 - Triticum aestivum – 3 vzorky - stanovenie čistoty, vlhkosti, klíčivosti a prímesí
iných rastlinných druhov a TTC (s hodnotením pri klíčivosti B a ostatné výsledky A)
október 2011 – Trifolium pratense - 3 vzorky - stanovenie čistoty, klíčivosti a prímesí
iných rastlinných druhov (s konečným hodnotením A)

V laboratóriu SK01 sa v roku 2011 uskutočnilo jedno medzi - laboratórne
porovnávacie meranie, kde boli zahrnuté aj poverené laboratóriá v zmysle príslušných
nariadení vlády, tri interne školenia a jedno celoslovenské školenie na odber vzoriek.
Odborné stanoviská: ISTA žiada svoje členské laboratória o stanoviská k rôznym
odborným témam obvykle prostredníctvom rozosielaných dotazníkov. Skúšobné laboratórium
sa v roku 2011 vyjadrilo k týmto témam: podmienky týkajúce sa skladovania osív
a k dotazníku, ktorý sa týkal monitoringu vzorkovania, pričom získané odpovede boli použité
na zostavenie praktických príkladov s cieľom pomoci laboratóriám pri plnení týchto úloh pri
akreditácii.
Na základe požiadaviek evidovaných dodávateľov ISTA členské laboratórium SK01
v rozsahu akreditácie vystavilo medzinárodné oranžové ISTA certifikáty v počte 124, na
základe ktorých evidovaní dodávatelia obchodujú s osivom v rámci EÚ a s tretími krajinami.
Certifikáty boli vystavené prevažne na osivo kukurice siatej, raže siatej, pšenice siatej, hrachu
siateho a rumančeka pravého.
ISTA členské akreditované laboratórium SK02 (SK LRM Liptovský Hrádok):
V rámci zabezpečenia prevádzky akreditovaného laboratória a uplatňovania systému
kontroly kvality boli podľa vzoru aktualizácie ISTA pravidiel z roku 2011 aktualizované
interné štandardné laboratórne postupy.
Laboratórium SK LRM Liptovský Hrádok zorganizovalo medzinárodný porovnávací
test: test životnosti osiva jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior L.). Výsledky testu boli pre
laboratórium SK LRM Liptovský Hrádok pozitívne.
V laboratóriu sa v roku 2011 uskutočnilo šesť vnútrolaboratórnych porovnávacích
testov a štyri interné školenia.
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Bolo vystavených desať „oranžových“ a tri „modré“ ISTA certifikáty kvality.
V roku 2011 sa konal Annual Meeting ISTA v Zürichu, Švajčiarsko, na ktorom sa SR
z finančných dôvodov nezúčastnila.
Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE)
Delegácia Slovenskej republiky sa zúčastnila na 79. Valnom zhromaždení
Medzinárodného výboru Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE), ktoré sa konalo v
dňoch 22.-27. 5. 2011 v Paríži vo Francúzsku. Slovenskí odborní veterinárni pracovníci
spolupracovali v roku 2011 v rámci OIE na rôznych pracovných seminároch napr. k systému
WAHIS pre hlásenie chorôb zvierat na OIE (15-17. 6. 2011, Vladimír, Rusko), ku
komunikácii v oblasti zdravia zvierat (28.-30. 9. 2011, Praha, Česká republika) a k vyškoleniu
expertov členských štátov EÚ a Európskej komisie k hodnoteniu činnosti veterinárnych
služieb podľa OIE (14.-16. 12. 2011, Brusel, Belgicko). 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.
Podieľali sa na vypracovaní OIE dotazníkov ku globálnej bezpečnosti potravín
pochádzajúcich zo suchozemských zvierat, ku chorobám u voľne žijúcich zvierat a k
národným a medzinárodným skúsenostiam a úlohám vo vývoji koncepcie „Jedno zdravie“.
Zabezpečili, že Slovenská republika si i naďalej udržala štatút krajiny bez výskytu slintačky a
krívačky a moru hovädzieho dobytka a štatút krajiny s kontrolovaným rizikom BSE.
Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV)
Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bol aj v roku 2011 pravidelne
zastupovaný na zasadnutiach pracovných skupín v jednotlivých komisiách Medzinárodnej
organizácie pre vinič a víno – OIV čím sa podieľal na schvaľovacom procese rezolúcií
vydávaných touto organizáciou. Rovnako bol zastúpený aj na 34. výročnom kongres OIV,
ktorý sa konal v dňoch 20.-24. júna 2011 v Porte, Portugalsku a na mimoriadnom Valnom
zhromaždení COMEX OIV (Riadiaceho výboru OIV) dňa 28. októbra 2011 v Montpellier, vo
Francúzsku.
Medzinárodná únia na ochranu nových odrôd rastlín (UPOV)
Únia UPOV sa pristúpením Peru k Dohovoru UPOV 1991 (8. júla 2011) rozšírila na
70 členských štátov. V roku 2011 oslávila únia 50. výročie svojho založenia.
V roku 2011 sa SR zúčastnila na zasadnutiach štruktúrnych orgánov UPOV:
Technický výbor, Administratívny a Právny výbor, Poradný výbor a Rada UPOV (Ženeva,
marec 2011).
Zástupkyňa SR Bronislava Bátorová, ÚKSÚP Nitra, sa v roku 2011 zúčastnila na
zasadaní Technickej pracovnej skupiny pre ovocné plodiny, kde bola ocenená za aktívne
pôsobenie vo funkcii predsedníčky Technickej pracovnej skupiny UPOV v rokoch 2009-2011
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bronzovou medailou UPOV a čestným poďakovaním generálneho tajomníka WIPO a UPOV
pána Francisa Gurryho.
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
a tiež pri budovaní databázy pre skúšanie rastlinných druhov.
Slovenskí experti absolvovali diaľkové dištančné štúdium v oblasti právnej ochrany
nových odrôd rastlín organizované WIPO akadémiou a získali certifikáty.
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa aj v roku 2011 aktívne zapájal do
spolupráce s Medzinárodnou organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj – OECD
prostredníctvom účasti svojich zástupcov na zasadnutiach jednotlivých pracovných orgánov
(pre rok 2011 ide o nasledovné orgány: Globálne poľnohospodárske fórum, Skupina o
komoditných trhoch, Skupina pre uplatňovanie medzinárodných štandardov pre ovocie
a zeleninu, Schéma pre lesný reprodukčný materiál, Schéma pre odrodovú certifikáciu osív,
Pracovná skupina pre poľnohospodárske politiky a trhy, Pracovná skupina pre bezpečnosť
potravín a krmív, Riadiaci orgán výskumného programu pre biologické zdroje, Pracovná
skupina pre pesticídy, Výbor pre rybárstvo, Spoločná pracovná skupina pre
poľnohospodárstvo a životné prostredie a Spoločná pracovná skupina pre poľnohospodárstvo
a obchod). Tiež sa aktívne zapojil prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie - Centra
výskumu živočíšnej výroby v Nitre do spoločných projektov SR a OECD. V rámci tohto
projektu boli organizované dva odborné semináre zamerané na využitie analytických
nástrojov OECD v podmienkach SR a prenosu poznatkov vedy a výskumu do praxe,
publikované v Monitoringu a hodnotení agrárnej politiky. Predniesol ich zástupca
Direktoriátu pre obchod a poľnohospodárstvo OECD.
Delegácia pozostávajúca zo zástupcov Ministerstva životného prostredia
SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Stálej misie pri OECD v Paríži sa
zúčastnila expertného zasadnutia v centrále OECD v Paríži, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. júna
2011 a ktorého hlavnou témou bola obhajoba „Hodnotenia environmentálnej výkonnosti SR“.
Výsledkom je spoločná dohoda a odporúčania OECD, ktoré by mali napomôcť zvyšovať
environmentálnu výkonnosť SR. Samotnej obhajobe predchádzal poldruharočný proces
poskytovania relevantných informácií a dokumentov. Experti OECD vo svojej správe
konštatujú, že došlo k 56% zníženiu emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva od roku
1990, čo predstavuje najväčšie zníženie zo všetkých krajín OECD. Rovnako však konštatujú,
že na Slovensku bola zaznamenaná najväčšia redukcia poľnohospodárskej výroby zo všetkých
krajín OECD (od roku 1990 klesol počet stavov ošípaných o 70 %, hovädzieho dobytka o 60
%), podiel poľnohospodárstva na HDP krajiny klesal postupne za posledných 15 rokov zo
6 % v roku 1995 na 4 % v roku 2010, podiel zamestnanosti z 9 % na 3 %.
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Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO)
Ešte v roku 2010 došlo na základe rozhodnutia generálneho tajomníka NATO
k zlúčeniu Plánovacieho výboru pre potraviny a poľnohospodárstvo so Skupinou pre zdravie
a vznikla nová Skupina pre verejné zdravie, vodu a potraviny (angl. Public health and
food/water group). MPRV SR bolo aj v roku 2011 pravidelne zastupované na plenárnych
zasadnutiach tejto pracovnej skupiny, ktoré sa konajú dvakrát ročne v centrále NATO v
Bruseli.
Priame kontakty s Európskou úniou
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zsolt Simon
privítal na pracovnej návšteve komisára Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka Daciana Cioloşa, ktorá sa uskutočnila 11. a 12. apríla 2011. Predmetom spoločného
stretnutia boli predovšetkým otázky týkajúce sa budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej
politiky v horizonte nového finančného rámca v 2014-2020, ako aj problematika akreditácie
Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Stretnutia sa taktiež zúčastnili: generálny
riaditeľ sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV SR Karol Zimmer, generálny
riaditeľ PPA Vadim Haraj a vedúci predstavitelia poľnohospodárskej samosprávy na
Slovensku.
Dňa 6. apríla 2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ministra pôdohospodárstva
Zsolta Simona s komisárom Európskej komisie pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Johnom
Dallim. Stretnutie bolo venované viacerým oblastiam ako napríklad: monitoring BSE,
klasický mor ošípaných, výsledky misií FVO (Potravinový a veterinárny úrad), GMO návrh
na ich pestovanie, zdravie rastlín. Stretnutia sa tiež zúčastnili: generálna riaditeľka Sekcie
poľnohospodárstva a potravinárstva MPRV SR Zuzana Kontrová, ústredný riaditeľ ŠVPS SR
Jozef Bíreš a riaditeľka ÚKSÚP Anna Vitáriusová.
Program technickej pomoci a výmeny informácií (TAIEX)
V rámci nástroja Európskej únie TAIEX navštívili Slovenskú republiku delegácie zo
Srbskej republiky a Chorvátskej republiky, krajín, ktoré sa pripravujú na vstup do Európskej
únie.
Srbská republika - študijná návšteva sa konala 6.-8. júla 2011 a bola zameraná na
enologické postupy v Slovenskej republike. Cieľom študijnej návštevy bolo poskytnúť
účastníkom skúsenosti z kvality vín z EÚ v enologických postupoch. Na tejto návšteve
participovali organizácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: Ústredný
kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky a Štátna veterinárna a potravinová sprava SR.
V rámci programu študijnej návštevy absolvovali účastníci exkurziu vo vinárskych podnikoch
Elesko, a.s. a Karpatská perla, s.r.o.
Chorvátska republika - študijná návšteva sa konala 14.-16. novembra 2011 a bola
zameraná na integrované farmárstvo. Cieľom študijnej návštevy bolo oboznámenie sa
s integrovaným farmárstvom na Slovensku v praktickej a teoretickej rovine. Na tejto návšteve
participovala aj organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR –
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Poľnohospodárska platobná agentúra. Účastníci navštívili v rámci praktickej ukážky farmu
v Podkylave.
Spolupráca krajín Vyšehradskej štvorky
Pri príležitosti slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4) sa v dňoch
13.–14. júna 2011 v Sliači uskutočnilo stretnutie ministrov poľnohospodárstva krajín V4+2
(Bulharsko a Rumunsko). Cieľom tohto stretnutia bolo prehĺbiť vzájomnú spoluprácu
a prediskutovať závažné otázky ovplyvňujúce budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej
politiky a správu Európskeho parlamentu – „Dessovu správu“. Zároveň hľadali aj spoločný
postoj ku kompenzácii v zeleninárskom sektore s ohľadom na vypuknutie nákazy spôsobenej
baktériou E. coli. Zohľadňujúc potrebu a nutnosť reforiem v oblasti poľnohospodárstva, ako
aj stav ekonomiky členských štátov, sa prítomní rozhodli na úrovni vedúcich delegácií
zúčastnených krajín prijať spoločnú deklaráciu o reforme SPP. Doplnkovou diskusnou témou
bola ochrana poľnohospodárskej pôdy.
V dňoch 24.-25. augusta 2011 sa pod záštitou českého predsedníctva konalo stretnutie
ministrov poľnohospodárstva krajín Vyšehradskej štvorky a bolo rozšírené o zástupcov
Bulharska, Rumunska a Slovinska. Stretnutie trvalo 2 dni, pričom prvý deň bol zameraný na
samotné rokovanie a druhý deň bol venovaný otvoreniu 38. Medzinárodného potravinárskeho
veľtrhu „Země živitelka 2011“ Počas rokovania ministri poľnohospodárstva rozšírenej V4
diskutovali o spravodlivej hospodárskej súťaži na jednotnom trhu Európskej únie, otázke
národných doplnkových platieb pre rok 2012, problematike obnoviteľných zdrojov energie a
o spoločnej poľnohospodárskej politike Európskej únie. Na záver rokovania vedúci delegácií
zúčastnených krajín podpísali spoločnú deklaráciu. Prostredníctvom podpísanej deklarácie
chcú krajiny V4+3 vyslať Európskej únii jasný signál, aby sa pri nadchádzajúcej reforme
Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013 rozhodovalo spravodlivo
a nediskriminačne voči novým členským štátom. Deklarácia, ktorá bola podpísaná 24. augusta
2011 v Českých Budějoviciach, odmieta návrh Európskej komisie na zmenený systém
vyplácania národných doplnkových priamych platieb v roku 2012.
Dvojstranná spolupráca
Čínska ľudová republika
Na základe pozvania Slovenskej republiky a spolupráce s veľvyslanectvom SR
v Pekingu, navštívila Slovenskú republiku v dňoch 9.-11. novembra 2011 čínska delegácia
z provincie Jiangxi. Cieľom návštevy bolo oboznámenie sa s našou poľnohospodárskou
technikou. Dňa 10. 11. 2011 prijal čínsku delegáciu na pôde Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Igor
Olajec v zastúpení štátneho tajomníka. Po oficiálnom prijatí delegácie vedenej Chengom
Dhangom, viceguvernérom Ľudového zhromaždenia provincie Jiangxi, nasledovala vzájomná
výmena informácii v oblasti poľnohospodárstva. V spolupráci s Trnavskou regionálnou
obchodnou komorou navštívila čínska delegácia aj slovenské podniky. Na záver oficiálnej
návštevy absolvovala čínska delegácia prehliadku Technického a skúšobného ústavu
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pôdohospodárskeho v Rovinke. Riaditeľ ústavu Peter Rusňák spolu so zamestnancami
názornými ukážkami oboznámili čínsku delegáciu s činnosťou svojho pracoviska.
Izraelský štát
Dňa 6. júna 2011 sa uskutočnilo stretnutie ministra pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR Zsolta Simona s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Izraelského štátu
na Slovensku Alexandrom Ben-Zvim a ďalšími zástupcami Izraela a slovenskej
podnikateľskej sféry. Veľvyslanec ministrovi odovzdal oficiálne pozvanie Shaloma Simhona,
izraelského ministra priemyslu, obchodu a práce na 6. medzinárodný veľtrh WATEC 2011 v Tel
Avive. Počas stretnutia boli identifikované možnosti ďalšej izraelsko - slovenskej spolupráce,
najmä vo využití izraelského know-how v oblasti závlah, ako aj zefektívnenia ďalšej
obojstrannej spolupráce v oblasti poľnohospodárstva.
Maďarská republika
Dňa 2. februára 2011 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Zmiešanej komisie pre
otázky poľnohospodárskej, veterinárnej a fytosanitárnej starostlivosti. Zúčastnení sa venovali
predovšetkým problematike cezhraničnej spolupráce: podpore prvovýroby, spolupráci
prostredníctvom lokálnych farmárskych trhov, spolupráci v oblasti rozvoja vidieka,
prepojeniu prihraničných oblastí, spolupráci v oblasti chovu dostihových koní, chovu
anglického plnokrvníka, spolupráci medzi oboma dostihovými autoritami a zjednoteniu
veterinárnych podmienok. Doplnkovými témami zasadnutia boli: ochrana poľnohospodárskej
pôdy a predsedníctvo Maďarskej republiky v EÚ.
Nemecká spolková republika
Dňa 1. 2. 2011 sa konala návšteva nemeckej spolkovej ministerky pre výživu,
poľnohospodárstvo a ochranu spotrebiteľa I. Aigner u ministra pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Zsolta. Simona.
Debatu rozvinuli na tému Spoločnej poľnohospodárskej politiky, pričom sa zhodli, že
všetky členské krajiny EÚ vnímajú danú tému veľmi citlivo. Zároveň skonštatovali, že je
potrebné odstrániť všetky disparity medzi jednotlivými členskými krajinami jej
zjednodušením,
spravodlivejším
prístupom
a trhovou
orientáciou
v zmysle
konkurencieschopnosti jednotlivých členských krajín. Definovanie aktívneho farmára bude
mať podľa presvedčenia ministra veľký dopad na konečnú podobu prvého piliera, pričom
v rámci druhého piliera je želateľné zachovanie súčasných možností podpôr s výraznejším
zameraním na inováciu a modernizáciu. Slovenská republika i Nemecká spolková republika
nemali ešte v čase stretnutia ucelený pohľad na definovanie pojmu aktívneho farmára, no
zhodli sa na vymedzení aktívneho farmára v zmysle poľnohospodára, ktorý aktívne využíva
poľnohospodársku pôdu a poskytuje pridanú hodnotu spoločnosti vo forme výstupov z jej
obrábania. Diskusia ohľadom budúcnosti SPP sa následne viedla v duchu zavedenia
rovnakých štandardov pre dovozcov z tretích krajín aké musia dodržiavať výrobcovia v EÚ,
čo ich vzhľadom na prísne regulácie EÚ robí menej konkurencieschopnými voči dovozcom
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z tretích krajín. V rámci preberanej problematiky sa obe delegácie zhodli na fakte, že okrem
štandardov výrobkov by mali v budúcnosti dovozcovia z tretích krajín spĺňať i výrobné
štandardy, čo však treba rozviesť v širšej diskusii na úrovni Svetovej obchodnej organizácie.
Tému SPP uzavreli diskusiou na tému vyrovnania priamych platieb na hektár, ktoré sú
podstatne vyššie v starých ako v nových členských krajinách. Nemecká ministerka vyjadrila
názor, že je potrebné tento rozdiel eliminovať znížením priamych platieb krajinám, ktoré sú
v tomto ukazovateli nad priemerom EÚ, pričom navýšenie priamych platieb krajinám, ktoré
ležia pod priemerom EÚ by podľa jej predstáv bolo financované z predmetného krátenia
krajinám, ktoré ležia nad priemerom. Pri prideľovaní priamych platieb zastával minister
názor, že je potrebné zaviesť objektívne kritéria na základe ukazovateľov, ako sú nadmorská
výška, teplotné rozdiely, úrodnosť pôdy, zrážky a pod. Vzhľadom na mnoho otáznych bodov,
ktoré diskusia otvorila, navrhol minister vytvorenie pracovnej skupiny, odborného tímu, ktorý
by medzi krajinami v zastúpení i z radov samotných poľnohospodárov viedol diskusiu na
predmetné body medzi ministerstvami ďalej.
Poslednou prebranou témou bola otázka dioxínu a označovania potravín. Minister
ocenil vysokú úroveň komunikácie Nemecka so zvyškom EÚ v dioxínovej kauze a otvoril
otázku jednotného prístupu v podobných prípadoch na úrovni EÚ. Minister zastával názor, že
okrem označenia pôvodu výrobku pochádzajúcich z EÚ je potrebné zaviesť i označenie,
v ktorej členskej krajine bol daný produkt vyrobený, pričom nemecká ministerka doplnila, že
vzhľadom na rozsiahlosť niektorých krajín by bolo vhodné i označenie konkrétneho regiónu
k jednoduchšej vystopovateľnosti pôvodu produktu. V závere načrtol minister v rámci
postupu v podobných prípadoch, ako bola kauza dioxínu, svoju predstavu o evidencii
dovezených potravín, ktorá je podobná ako v prípade dovozu živých zvierat, pretože
v súčasnosti sú údaje o dovoze potravín z jednotlivých regiónov dostupné až s trojmesačným
oneskorením. Zavedenie podobného systému aký je v súvislosti s dovozom živých zvierat by
spružnil vystopovateľnosť pôvodu kontaminovaných potravín a umožnil by promptnú reakciu
v podobných kritických situáciách.
Poľská republika
V dňoch 30.-31. januára 2011 navštívil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR Zsolt Simon s delegáciou Poľskú republiku. Návšteva sa uskutočnila na základe pozvania
jeho rezortného kolegu ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Poľskej republiky
Mareka Sawickeho. Súčasťou oficiálneho programu bolo bilaterálne rokovanie ministrov
k reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky, konkrétne systému priamych platieb
a k prioritám poľského predsedníctva EÚ.
Srbská republika
Štátny tajomník pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai navštívil
v dňoch 13.-14. mája 2011 Srbskú republiku. Vystúpil na medzinárodnej konferencii „Malé
farmárčenie verzus globalizácia“, ktorá sa konala v priestoroch parlamentu Srbskej republiky
v Belehrade. Konferenciu slávnostne otvoril minister poľnohospodárstva, obchodu, lesníctva
a vodného hospodárstva Srbskej republiky Dušan Petrovič a zúčastnili sa jej ministri
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poľnohospodárstva Albánska, Rakúska, Česka, Čiernej Hory, Bieloruska, Bosny
a Hercegoviny, Bulharska, Talianska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovinska, Chorvátska,
Macedónska a Srbska. Srbsko sa podobne ako Chorvátsko a Macedónsko uchádza o vstup do
Európskej únie. Konferencia sa konala pri príležitosti 78. ročníka medzinárodného
poľnohospodárskeho veľtrhu v Novom Sade.
Zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa aktívne zúčastnili
4. zasadnutie zmiešanej komisie Slovenskej republiky a Srbskej republiky pre hospodársku
spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva. Obe strany ocenili realizáciu oficiálnej rozvojovej
pomoci (ODA) a Slovak Aid, zhodli sa na pokračovaní bilaterálnej spolupráce medzi
Slovenskom a Srbskom (s dôrazom na Vojvodinu) v oblastiach lesného hospodárstva v
rámci oficiálnej rozvojovej pomoci, organického poľnohospodárstva, rozvoja vidieka
a udržania biodiverzity. Rovnako sa zhodli na pomoci pri budovaní registra pôdy, ako aj pri
odovzdávaní skúseností v rámci prístupových rokovaní k EÚ.
Severná a Južná Amerika
Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prijal minister Zsolt
Simon dňa 26. januára 2011 zástupcov veľvyslanectiev Kanady, USA, Brazílie, Argentíny
a Paraguaja. Dominantnou témou stretnutia bolo pestovanie geneticky modifikovaných
rastlín. Zástupcovia jednotlivých krajín predniesli svoje stanoviská k tejto problematike
a požiadali ministerstvo o podporu. Minister svojim partnerom pripomenul citlivosť tejto
témy, ako aj potrebu premyslených rozhodnutí v otázkach potravinovej bezpečnosti,
označovania potravinových produktov a ochrany spotrebiteľa. Uviedol, že prioritou musí byť
predovšetkým možnosť slobodného rozhodnutia spotrebiteľov, k čomu treba vytvoriť
dôkladný systém označovania potravín.
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
K téme reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ prijal dňa 23.2.2011
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon chargé d´affaires a.i.
Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR Dominica
Schroedera v súvislosti s podpísaním Spoločnej deklarácie Slovenska s Českom, Ukrajinou,
Rumunskom, Talianskom a Nemeckom o neuplatňovaní degresie na veľké farmy na zasadaní
Rady ministrov v Bruseli. V otázke reformy SPP majú zúčastnené krajiny veľa styčných
bodov, pričom veľký dôraz je kladený na orientáciu na trh, konkurencieschopnosť
a zjednodušenie požiadaviek na vyplácanie podpôr.
Štáty východnej Európy, Strednej Ázie a južného Kaukazu
V zmysle plnenia Programového vyhlásenia vlády SR rezort pôdohospodárstva aj
v roku 2011 kládol dôraz na ekonomickú spoluprácu so štátmi východnej Európy, Strednej
Ázie a južného Kaukazu.
Zástupcovia rezortu pôdohospodárstva sa v roku 2011 aktívne zúčastňovali
medzivládnych komisií pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu s Ruskou
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federáciou, Ukrajinou a Bieloruskou republikou, ktoré sa konali v gescii Ministerstva
hospodárstva SR.
Počas 15. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú
spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou, ktoré sa konalo v dňoch 17.-18. marca 2011
v Bratislave, obe strany v rámci rokovania pracovnej skupiny pre priemysel,
poľnohospodárstvo a investície kladne zhodnotili prebiehajúce investičné projekty
slovenských foriem v rôznych oblastiach Ruskej federácie.
Na 3. zasadnutí Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú
spoluprácu medzi SR a Ukrajinou, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 29.-30. septembra 2011
v Užhorode, nominovaní členovia slovenskej časti komisie za rezort pôdohospodárstva
rokovali so svojimi partnermi z Ukrajiny v rámci pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti
poľnohospodárstva o ďalších možnostiach rozvoja obchodnej spolupráce, spolupráce v oblasti
veterinárnej medicíny, ako aj podpore integračného procesu Ukrajiny.
Počas 10. zasadnutia slovensko-bieloruskej zmiešanej komisie pre obchodnoekonomickú a vedecko-technickú spoluprácu v dňoch 8.-10. novembra 2011 v Minsku bola
v rámci pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
zhodnotená doterajšia spolupráca rezortov a boli vytýčené možnosti ďalšej spolupráce
v oblasti potravinárskeho priemyslu a veterinárnej medicíny.
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