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PERSPEKTÍVY MULTIFUNKČNÉHO POĽNOHOSPODÁRS TVA 

A POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSTI –   
PROBLÉMY A  PREDPOKLADY ICH RIEŠENIA  

ING .  LADISLAV LYSÁK ,  DRSC . ,  PREDSEDA SES-NEZES 

 

 

Abstrakt 

Cieľom seminára je identifikovať kľúčové problémy, potreby a 

predpoklady zásadných riešení pre efektívnejšie využitie a ochranu 

domácich zdrojov, osobitne pôdy, lesov a vody, zabezpečenie 

dostatočnej a bezpečnej výživy, výrazné zvýšenie zamestnanosti v 

agrosektore i nadväzných odvetviach a oblastiach a ochrana 

životného prostredia. Všetky tieto kľúčové problémy by mali byť 

založené na základe analýzy poznatkov Európskej únie, 

medzinárodnej organizácie FAO a poznatkov vývoja danej oblasti 

v Slovenskej republike. 

 

Abstract 

Aim of today’s seminar is to identify key issues, needs and preconditions to find a 

fundamental solution for more efficient use and protection of indigenous resources, 

particularly land, forest and water and to ensure safe and adequate nutrition, a significant 

increase in employment in the agricultural sector and related sectors and areas, and to 

ensure environmental protection. All these key issues and needs should be based on 

knowledge of the European Union, international organizations such as FAO and knowledge 

development of this area in the Slovak Republic. 

 

 

Vzácni hostia,  

vážené dámy a páni, 

 

v mene organizátorov dnešného kolokvia – Slovenskej ekonomickej spoločnosti – 

Nezávislého združenia ekonómov Slovenska (SES-NEZES), Futurologickej spoločnosti 

Slovenska (FSS) a Inštitútu Analýzy – Stratégie – Alternatívy (ASA)  a Univerzitnej knižnice vás 

všetkých srdečne vítam a všetkým nám želám príjemné a plodné rokovanie. Verím, že závery 

z neho budú prospešné pre slovenskú ekonomiku a celú našu spoločnosť. Nie len na jedno 

funkčné obdobie, ale na dlhodobú perspektívu. 
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V mene všetkých, ktorí sa na príprave tohto podujatia podieľali chcem poďakovať za 

ochotu vystúpiť na dnešnom rokovaní s úvodnými referátmi 

europoslancovi a exministrovi MP SR Ing . P. Bacovi, PhD,  

akad. SAV Jurajovi Hraškovi, 

doc. MVDr. Norbertovi Beňačkovi, 

Dr. h. c. Ing. Júliusovi Binderovi, 

Doc. Ing. Jánovi Ilavskému,  

Ing. Miroslavovi Semančíkovi, predsedovi Slovenskej poľnohospodárskej 

a potravinárskej komory, 

akad. SAV a vedúcemu Kancelárie prezidenta republiky Milanovi Čičovi, (pre 

nepredvídané štátnické povinnosti sa momentálne nemôže osobne zúčastniť, no ak sa mu 

nepodarí prísť neskôr, s jeho príspevkom bude naše kolokvium oboznámené.  

 

Vážené dámy a páni, 

nádej, že trhový mechanizmus vylieči hlavné neduhy dirigistického systému 

centrálneho (sovietskeho socialistického) plánovania sa ukázala neopodstatnená. Glorifikácia 

trhového/kapitalistického systému nepripúšťala po roku 1989 najmenšie pochybnosti 

o potrebe radikálnych zmien. Čo znamenalo aj v prípade úspešných odvetví, podnikov, 

poľnohospodárskych družstiev a štátnych majetkov privatizovať. S predpokladom, že 

súkromné farmy budú prosperovať a zabezpečia dostatok kvalitných potravín.  

Nebrali sa do úvahy pripomienky odborníkov domácich ani zahraničných. Aj zo strany 

vtedajšieho NEZESu, ktoré v odbornej tlači i v našich zborníkoch prezentoval najmä docent 

Ladislav Klinko, CSc. Vtedajší náš predseda Prof. H. Kočtúch aj na parlamentnej pôde 

upozorňoval, že na problémy a postupný zánik bezbrehého trhového systému západného 

typu poukazovali už na začiatku 20. storočia aj americkí ekonómovia. Z nich osobitne Joseph 

Alois Schumpeter (pôvodom z Třešte na Morave)1 – a iní.  

Vývoj potvrdil a najmä finančné a globálna kríza, si vynútili, aby kľúčová 

medzinárodná organizácia G-20 presadila potrebu kontrolných nástrojov trhového systému, 

aby svetové hospodárstvo neskolabovalo. Platí to všeobecne, no osobitne pre agrosektor. 

 Očakávaný rozmach nášho agrosektoru podľa západného, predovšetkým amerického 

farmárskeho vzoru sa zo závažných dôvodov nedostavil. Ani nemohol. Doteraz podstatné – 

viac (3-5)násobne vyššie dotácie a ďalšie nerovnaké podmienky pre poľnohospodárov 

v štátoch 15 - EÚ a nových členov, ku ktorým od roku 2004 patrí aj Slovenská republika, 

neboli riešené.  

                                                      
1 Joseph Alois Schumpeter: Entrepreneurship, Style and Vision, Ed. By Jürgen Backhaus, University of Erfurt,          

Germany, 2003 
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V mnohom náš agrosektor a vidiek doplatil na nezmyselnú (premyslenú?) likvidáciu 

množstva prosperujúcich JRD/družstiev i štátnych majetkov. Súčasná situácia je 

neuspokojivá a v mnohých oblastiach a regiónoch Slovenska hrozivá.  

 Narastá opodstatnená kritika nedostatku kvalitných potravín,  

 rastie nezamestnanosť – emigrácia, najmä z nášho vidieku, 

 hromadia sa dôsledky nedostatočného využívania, devastácie pôdneho 

i lesného fondu,  

 obrovské sú straty v oblasti vodného hospodárstva, 

 vo veľkom rozsahu skupujú pôdu a usadlosti cudzinci, z európskych 

i mimoeurópskych štátov. Týka sa to najmä juhu ,východu i severu Slovenska. 

V snahe reagovať na celospoločenskú objednávku riešiť tieto problémy (stupňujúce 

výzvy mnohých osobností a organizácií) sa Slovenská ekonomická spoločnosť – Nezávislé 

združenie ekonómov Slovenska už pred rokom a postupne s Futurologickou spoločnosťou 

Slovenska – FSS, Inštitútom ASA, v súčinnosti s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, podujali 

zorganizovať dnešné kolokvium na tému  

 

Perspektívy multifunkčného poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti, 

 

cieľom ktorého bude - na základe poznatkov Európskej únie, medzinárodnej 

organizácie FAO a poznatkov vývoja danej oblasti v SR - identifikovať kľúčové problémy - 

potrebu a predpoklady zásadných riešení pre efektívnejšie využitie a ochranu domácich 

zdrojov, osobitne pôdy, lesov a vody - zabezpečovanie dostatočnej a bezpečnej výživy - 

výrazné zvýšenie zamestnanosti v agrosektore i nadväzných odvetviach a oblastiach a - 

ochrany životného prostredia. 

 

Našou snahou je, aby na základe analýzy poznatkov Európskej únie, medzinárodnej 

organizácie FAO a poznatkov vývoja danej oblasti v SR, fundovaní odborníci identifikovali 

kľúčové problémy - potrebu a predpoklady zásadných riešení pre efektívnejšie využitie 

a ochranu domácich zdrojov, osobitne pôdy, lesov a vody - zabezpečovanie dostatočnej 

a bezpečnej výživy - výrazné zvýšenie zamestnanosti v agrosektore i nadväzných odvetviach 

a oblastiach a - ochrany životného prostredia. A aby sme spoločne hľadali účinné riešenia na 

makro aj mikroúrovni a tiež v medzinárodných súvislostiach. 

Spolu s kolegami futurológmi pokladáme tvrdenia, že štát je zlý hospodár za 

zavádzajúce a škodlivé. (Svetaznalý generálny tajomník OSN Kofi Annan to vyjadril lapidárne 

a výstižne: „Slabé štáty sú nešťastím svojich národov“). 

Podľa nášho presvedčenia štát (v jeho komplexnom poňatí, nie neurčitá krajina) 

a jeho/naši predstavitelia v medzinárodných organizáciách sú povinní zabezpečiť pre 

Slovenskú republiku aj v Európskej únii také podmienky, ktoré povedú k vyrovnaniu nielen 
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povinností, ale aj príležitostí pre našich pôdohospodárov, potravinárov, vodohospodárov, 

lesných hospodárov a súvisiacich odvetví, ktoré platia v doteraz priorizovaných štátoch 15-

ky EÚ. 

Prirodzene, to nebude jednoduchá záležitosť. Podobne ako zabrániť tomu, aby sa 

kvalitná pôda, pre jej nízke ohodnotenie nedostávala za smiešne ceny do rúk tých, ktorí ju 

využívajú na neprodukčné účely (logistické centrá a pod) a často aj zahraničným subjektom, 

ktoré majú záujem o zisk, bez ohľadu na naše potreby. 

To nie sú neznáme skutočnosti, či novinky, ale ako slovenskí ekonómovia, 

futurológovia, právnici a odborníci i zodpovední občania z ďalších oblastí, vrátane médií, 

cítime spoluzodpovednosť podporiť opodstatnené potreby zodpovedných 

poľnohospodárov/agrosektoru na využitie tých zdrojov, ktoré sú ešte v právomoci nášho 

štátu ovplyvniteľné. 

Je najvyšší čas a, podľa nášho názoru aj možné, aby sme sa vymanili z vyľudňovania 

vidieka, aby sme nepatrili do skupiny štátov s najnižšími mzdami v Európskej únii, s 

najnižšími výdavkami na vzdelanie, vedu a výskum,pri nízkej kvalite i nedostatku potravín. 

Hoci máme základné podmienky, pokrývame dnes spotrebu potravín z vlastnej produkcie len 

z necelej polovice. Väčšiu časť (nezriedka kvality neuspokojivej kvality) sme nútení (!) 

dovážať zo zahraničia .  

Podľa erudovaných odborníkov (viacerí sú dnes medzi nami) naša vlasť má 

predpoklady vyprodukovať kvalitnú zeleninu nie pre 5 a pol, ale pre 10 miliónov ľudí. 

A zamestnať pritom desaťtisíce ľudí, ktorí dnes všelijako prežívajú doma, alebo emigrujú za 

prácou do zahraničia. Tak ako pred dvomi dekádami sme sa pýšili produkciou i exportom 

bieleho zlata – cukru, tak by sme mohli produkciou a exportom zeleniny a ďalších produktov 

zabezpečiť zamestnanie a prostriedky potrebné pre rozvoj vidieka i celej slovenskej 

ekonomiky a spoločnosti.  

A, podľa našich možností, podieľať sa aj na znižovaní počtu hladujúcich vo svete. 

Pretože, podľa analýzy medzinárodnej organizácie pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo - 

FAO, prednesenej na summite 10. októbra 2011 v Ženeve, počet hladujúcich ľudí 

celosvetovo je dnes vyše 920 miliónov! A napriek úsiliu jednotlivých štátov aj 

medzinárodných organizácií má tento počet do r. 2020 klesnúť len o tretinu na 600 miliónov 

ľudí!  

V Rade SES-NEZES sme o tejto prierezovej problematike uvažovali už pred rokom, ale 

k tak fundovanej zostave špičkových a ochotných odborníkov z agrosektoru a vrcholových 

inštitúcií sme sa prepracovali až teraz. Myslím ale, že tak akurát (just in time), keď vďaka 

predčasným voľbám môžeme kompetentným inštitúciám a osobnostiam ponúknuť impulzy 

pri koncipovaní východísk z mizerného využívania zdrojov, ktoré multifunkčne ponímaný 

agrosektor poskytuje. 

A že je téma výsostne závažná a aktuálna svedčí aj prítomnosť mnohých skúsených 

odborníkov, so skúsenosťami z výskumu a z praxe u nás v poľnohospodárstve, 
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potravinárstve, lesnom hospodárstve, vodnom hospodárstve, v životnom prostredí. Vystúpia 

uvedení fundovaní odborníci s ich bohatými teoretickými znalosťami a poznatkami 

z pôsobenia pri formovaní poľnohospodárskej politiky v EÚ, z FAO, a ďalších štátov, osobitne 

Fínska. 

 Významným príspevkom je úvaha Vedúceho Kancelárie prezidenta SR prof. Milana 

Čiča, akademika SAV. Predpokladáme, že rozprave sa k nastolenej problematike a k návrhu 

záverov z kolokvia vyjadria predstavitelia a osobnosti zo SAV (prof. M. Šikula), mimovládnych 

organizácií: Futurologickej spoločnosti Slovenska, Inštitútu ASA, Matice slovenskej, 

Vospolnosti, Koreňov – Slovakia Plus i ďalších významných aj mladých perspektívnych 

odborníkov z oblasti medzinárodných vzťahov. Aj zanietených a úspešných novátorov, 

nositeľov progresívnych technológií (Ing. Balašov, Ing. Šlinský) a ďalší účastníci dnešného 

nášho stretnutia. 

V mene všetkých, ktorí sa na príprave tohto podujatia podieľali chcem poďakovať za 

ochotu všetkým prítomným, osobitne tým, ktorí boli ochotní pripraviť a vystúpiť s úvodnými 

referátmi a povzbudiť tých, ktorí sa v rozprave vyjadria k tak závažnej problematike.  

Snahou organizátorských organizácií je, aby sme o nástojčivých spoločenských 

problémoch nielen diskutovali (ťapli rukou na hladinu tečúcej vody), ale dali ich ako výzvu 

a podporu nastupujúcej i ďalším vládnym zoskupeniam ako inšpiráciu i ako záväzok – 

legislatívnou, možno i ústavnou formou (aby sa šírili ako kruhy na utíšenej - po voľbách – 

hladine) a prinášali synergický efekt z úsilia odborníkov. 

S týmto zámerom sme na základe poznatkov základných materiálov EÚ, FAO, 

domácich zdrojov a návrhov referujúcich i z materiálov SES-NEZES, FSS a ASA pripravili návrh 

Výzvy kompetentným. 

Vychádzajúc z nastolených problémových okruhov pokladám za účelné, aby sme sa 

v odbornej rozprave koncentrovali nielen na existujúce problémy v pôdohospodárstve, vo 

vodnom a lesnom hospodárstve, ale aj na medziodborové a medziodvetvové väzby s ďalšími 

odvetviami našej ekonomiky. Na úroveň a rezervy vo vzťahoch týchto odvetví so súvzťažnými 

odvetviami priemyslu – chemického, strojárstva, drevospracujúceho, celulózovo 

papierenského, potravinárskeho, energetiky, stavebníctva a radu ďalších, vrátane 

zahranično-obchodných väzieb. Prirodzene  v súčinnosti s regionálnymi a miestnymi 

inštitúciami, pretože ide o riešenie závažných problémov vidieka. Tu SES-NEZES vidí nielen 

veľké problémy ale aj rezervy, osobitne v lepšom využití miestnych zdrojov (pôdy, vody 

a lesov) - vo zvýšení zamestnanosti. 

Pôjde teda nielen o riešenie vecných problémov, ale aj  organizačno-inštitucionálne 

otázky  a administratívne otázky. Počínajúc cenotvorbou,  efektívnym využívaním a zákonnou 

ochranou pôdneho fondu, vodných a lesných zdrojov.  

Sme si plne vedomí náročnosti takto komplexne postavenej problematiky. No verím, 

že nájdeme podporu tu 

- u účastníkov kolokvia, ale hlavne  
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- u tých miestnych, regionálnych a celoštátnych kompetentných inštitúcií a osobností 

Slovenska, ktorým riešenie týchto problémov leží, ako sa u nás hovorí – aj na srdci.  

Preto navrhujeme vytvoriť výkonný koordinačný orgán, ktorý by koordinoval 

vypracovanie dllhodobej koncepcie, presnejšie: doktríny dlhodobého rozvoja 

pôdohospodárstva a vidieka SR a riadil realizáciu nevyhnutných opatrení komplexne 

a preto - podliehal priamo predsedovi vlády SR. 

Podľa dostupných poznatkov v rámci EÚ a  s ohľadom na žiadané  úsporné opatrenia 

vidíme možnosti jeho koordinačného orgánu bez zvýšenia nárokov na ŠR.  

Viacerí autori pokladajú obdobie príprav slovenského agrokomplexu na vstup do SPP 

EÚ a po vstupe má neokoloniálne efekty. Ekonomicky silnejší podnikatelia EÚ-15 realizujú 

na Slovensku obchod s potravinami, ovládajú potravinársky priemysel, skupujú 

poľnohospodárske farmy a pôdu. Nielen štatistiky, každý, kto chodí nakupovať potraviny 

pozná, že na našom trhu sú dve tretiny dovážaných potravín a my náš prírodný produkčný 

potenciál nevyužívame ani z polovice (nezamestnanosť vidieka). 

Potravinová bezpečnosť SR a väčšina produkčných znakov sú na horšej úrovni aká 

bola v roku 1962, pri vzniku SPP. Vtedy išlo o potravinovú sebestačnosť členských štátov. 

Dnes nie je studená vojna, sme v menovej únii, v únii voľného pohybu ľudí, tovaru, peňazí a 

služieb. Sme súčasťou reformujúcej sa SPP, ktorá počíta s diskrimináciou agrosektoru SR do 

roku 2028. SPP nemôže byť pre SR limitujúcim faktorom obmedzujúci našu potravinovú 

bezpečnosť. 

Pre zvrchovanú budúcnosť Slovenska by sme sa mali cítiť zaviazaní zabezpečiť riadne 

hospodárenie s prírodným potenciálom SR, minimálne zabezpečiť potravinovú bezpečnosť 

Slovenska. Znamená to vyprodukovať (v hodnotovom vyjadrení) na Slovensku aspoň 85 % 

spotreby potravín mierneho pásma. Slovensko potrebuje k tomu prijať v NRSR ústavnou 

väčšinou Doktrínu o dlhodobom rozvoji pôdohospodárstva a vidieka SR. 

 

 

Výzva je adresovaná a po jej úprave a schválení bude rozoslaná ... 
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Vážené dámy a páni, 

za organizátorov kolokvia chcem poprosiť referujúcich aj všetkých účastníkov 

dnešného kolokvia, aby sa k tomuto návrhu vyjadrili, aby sme mohli v duchu pripomienok 

upravený návrh tu posúdiť.  

A v prípade súhlasu, aby sme mohli Výzvu dať k dispozícii kompetentným inštitúciám, 

osobnostiam aj širokej verejnosti. 

Máme materiálne i ľudské zdroje, vytvorme podmienky na ich využitie akceptovanú 

stratégiu a účinnú podporu štátu multifunkčnému poľnohospodárstvu. 

 

 

 

 

 

 

Program kolokvia 

13,00 hod - 15,00 - Úvodné referáty 

15,00 - 15,20 – Občerstvenie 

15,20 – 17,30 – Rozprava – závery/vyhlásenie účastníkov seminára kompetentným a pre 

médiá 
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SPOLOČNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA A  JEJ DÔSLEDKY  

ING .  PETER BACO ,  PHD. 

 

Abstrakt 

V rámci EÚ je Slovensko na špici najvidieckejších a 

najzalesnenejších krajín. Strata potravinovej sebestačnosti a 

bezpečnosti SR za ostatných 20 rokov nesvedčí o tom, že náš prírodný 

potenciál vieme správne využívať.Za najväčšiu príčinu tohto úpadku sa 

považujú politické nezhody o hospodárení s týmto potenciálom 

Slovenska. Táto prezentáciasa preto orientuje na poznámky k doterajšej 

SPP a predovšetkým na obmedzujúce podmienky, s ktorými sa musí SPP 

aj slovenská agrárna politika vysporiadať v budúcnosti. 

 

Abstract 

Slovakia is one of the most rural and afforested member countries of the European 

Union. Loss of food sovereignty and food security of Slovakia in the last 20 years does not 

indicate that we know how to effectively make use of the potential of our natural resources. 

The biggest cause of this decline is considered a political disagreement on the management 

of this potential in Slovakia. This presentation therefore focuses only on the previous 

comments of the CAP and in particular limiting conditions with which the CAP and Slovak 

agricultural policy have to deal in the future. 

 

Patríme v EÚ na špicu najvidieckejších a najzalesnenejších krajín. Strata potravinovej 

sebestačnosti a bezpečnosti SR za ostatných 20 rokov nesvedčí o tom, že náš prírodný 

potenciál vieme správne využívať. 

Za najväčšiu príčinu tohto úpadku sa považujú politické nezhody o hospodárení s 

týmto potenciálom Slovenska. Neustále sa otvárajú otázky aká má byť naša agrárna a 

vidiecka politika Slovenka a ako má vyzerať poľnohospodárstvo a vidiek v budúcnosti. 

Vedecko-výskumná základňa rezortu na tieto otázky odpovedala desaťročnou 

koncepciou v roku 1993, ktorú aj NRSR schválila. Po piatich rokoch ju však NRSR svojimi 

rozhodnutiami znegovala. Ďalšiu Prognózu rozvoja pôdohospodárstva SR do roku 2030 a 

Víziu do roku 2050 vypracovala SAPV v roku 2007. Na základe obsahu prebiehajúcej reformy 

SPP malo Ministerstvo pôdohospodárstva túto Prognózu aktualizovať. 

Podľa týchto prác SAPV má Slovensko potenciál vyprodukovať potraviny pre 10 

miliónov obyvateľov. Slovenský agrokomplex je schopný podieľať sa minimálne 13 % na HDP 

Slovenska a 15 % na zamestnanosti. 
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Diskusia na dnešnom kolokviu môže byť vhodným podkladom pre aktualizáciu 

spomínanej prognózy. Svoju prezentáciu preto orientujem len na poznámky k doterajšej SPP 

a predovšetkým na obmedzujúce podmienky, s ktorými sa musí SPP, aj slovenská agrárna 

politika, vysporiadať v budúcnosti. 

 

Vývoj SPP  

EÚ koordinuje všetky svoje politiky. V obchodnej, dopravnej a agrárnej oblasti však 

platia aj spoločné politiky. Najcentralizovanejšia, finančne najnáročnejšia a 

najkontroverznejšia je SPP. Uplatňuje sa od roku 1962, keď v období studenej vojny bol v 

členských štátoch EHS nedostatok potravín. Farmári dostali zaručené ceny s garantovaným 

ziskom na akékoľvek množstvo vyrobených potravín. Taktiež organizačnými a obchodnými 

opatreniami sa podporil prudký rast poľnohospodárskej produkcie. Následná likvidácia 

nadvýroby, takýchto drahých potravín, spotrebovala pre trhové opatrenia až 90 % financií 

určených na agrárnu politiku a celkový agrárny rozpočet bol až 85 % rozpočtu EÚ. 

Tieto vysoké náklady na SPP a odvetné opatrenia za vysokú podporu a obchodnú 

ochranu vo WTO vyvolali také rozpory, že sa EÚ takmer rozpadla. 

Po postupných reformách v roku 2007 sa vykonalo prehodnotenie, tzv. zdravotná 

prehliadka (healthcheck) SPP ako príprava na túto veľkú reformu. Ako poslanec EP som v 

tejto súvislosti vypracoval pre verejnosť, parlamentné, vládne vedecké a samosprávne 

inštitúcie návrh pod názvom Päť agrárnych omylov – päť výziev pre reformu SPP: 

1. Rozklad poľnohospodárstva v nových členských štátoch (NČS) 

2. Rastúca volatilita agrárnych trhov 

3. Vysoké výrobné náklady fariem EÚ 

4. Nedoceňovanie role pôdohospodárstva 

5. Nesystémová organizácia 

 

SPP v podmienkach Slovenska pôsobí utlmujúco. 

Pozitíva Negatíva 

1. Zlepšilo sa zásobovanie obyvateľov 
potravinami 

1. Diskriminujúca úroveň podpôr pre 
pristupujúce krajiny 

2. Zvýšila sa celková podpora a 
stransparentnila sa podporná politika 
(inštitút PPA) 

2. Strata potravinovej bezpečnosti SR 

3. Zlepšila sa ekonomická situácia podnikov 3. Zníženie produkcie ťažiskových komodít 
4. Rozšíril sa trh, zaviedli sa trhové poriadky 4. Nestabilita trhu 
5. Zvýšili sa finančné prostriedky na rozvoj 

vidieka 
5. Pokles agrárnej zamestnanosti 

6. Posilnila sa ekonomická bonita 
poľnohospodárskych podnikov voči 
komerčným bankám 

6. Fixovanie diskriminácie nových a veľkých 
farmárov, podpora nevýroby a byrokracie a 
neracionality v pripravovanej reforme SPP 

7. Posilnila sa oblasť bezpečnosti potravín a 
ochrany životného prostredia 
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V roku 2011 EK predložila návrh Nariadenia pre schválenie v Rade a EP o reforme SPP 

pre roky 2014 – 2020. Tento návrh sa stretol s veľkou kritikou až odmietaním zo strany 

väčšiny členských štátov EÚ. 

Najväčší problém je v peniazoch. Pri rozširovaní EÚ o nových členov sa sľubovalo, že v 

období do roku 2013 sa priame platby vyrovnajú na jednotnú úroveň s EÚ-15 teda, že SPP 

bude aj jednotná, nielen spoločná. Výbor Agri EP navrhuje vyrovnanie až o 25 rokov. 

 

Spoločná poľnohospodárska politika 2035 vo svete obmedzených zdrojov 

 

V roku 2035 sa predpokladá nárast spotreby potravín o dve tretiny oproti dnešku. 

Dvíhanie cien zdrojov v posledných rokoch prináša otázku nedostatku zdrojov do popredia 

politickej agendy ako Limitujúce faktory – LF. Limitujúce faktory vznikajú ako nerovnovážny 

stav energie, hmoty alebo kapacity. 

Celosvetovo i v mnohých regiónoch, vrátane Európy, výroba potravín prekračuje 

environmentálne obmedzenia, alebo je tomu veľmi blízko. Poľnohospodárstvo, vrátane 

drancujúceho rybárstva, je jedným najväčším pôvodcom straty biodiverzity. Na regionálnej 

úrovni prekračuje zavlažovanie opätovné dopĺňanie vodných zdrojov. 

Príčiny sú charakteristické mnohými podobnosťami a prepojeniami. Takže je 

potrebný integrovaný prístup. Vzájomné prepojenie klimatických zmien, biodiverzity a vody 

je obzvlášť komplexné a nelineárne. Prekvapenia a extrémne udalosti s katastrofálnymi 

stratami vo výnosoch sa stávajú skôr pravidlom, než výnimkou. 

Žijeme v dobe „veľkého zrýchlenia“ technologických, spoločenských a 

environmentálnych zmien. Mnohé tlaky na ekosystémy vyvolané ľuďmi a z nich vyplývajúce 

poruchy systému Zeme, rastú geometricky. Klimatické zmeny sa objavujú rýchlejšie, než sa 

očakávalo. 

Nie sme schopní odhadnúť, aké budú dlhodobé následky súčasnej krízy, ale aspoň 

môžeme naznačiť, že táto situácia úplne mení vízie a dokonca hodnoty tvorcov politiky a 

obyvateľstva. 

Stratégia SPP 2035 oproti SPP 1962 je jednoznačne orientovaná na prechod od 

kvantitatívneho zabezpečenia dostatku potravín na multifunkčnú kvalitu, teda na 

rešpektovanie faktu obmedzenia zdrojov. 

Ciele pre rok 2035 sú v garancii dlhodobej potravinovej bezpečnosti pre európskych 

občanov a prispenie k narastajúcemu dopytu po potravinách vo svete oproti pôvodnému 

zvyšovaniu produkcie poľnohospodárstva.  

Ďalší nový cieľ je udržať životaschopné vidiecke komunity, ktoré budú prispievať k 

zamestnanosti a územnej rovnováhe oproti pôvodnému cieľu zabezpečiť primeranú úroveň 

poľnohospodára. 
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Tretí nový cieľ je poskytovať európskym občanom kvalitu, hodnotu a diverzitu jedla 

produkovaného v súlade s požiadavkami na prírodné zdroje a verejné zdravie oproti 

pôvodnému cieľu zabezpečenia riadneho zásobovania spotrebiteľov potravinami za 

primerané ceny. 

Zásady SPP 2035 sú zachovanie a efektívne využívanie zdrojov, diverzita, 

transdisciplinarita, koordinácia, zapojenie verejnosti a experimentovanie spolu so zásadou 

blahobytu pre všetkých. Pôvodné zásady spoločného trhu, preferencie komunitárnych 

výrobkov a finančnej solidarity sa príliš orientovali na netrhové preferencie producentov 

potravín v EÚ. 

Nástroje SPP 2035 využívajú potenciál prirodzených trhových síl, v harmónii s 

potrebnou organizovanosťou trhu s potravinami oproti takpovediac pôvodnému 

„manuálnemu“ regulovaniu agrárneho trhu po roku 1962. 

 

Významné rizikové oblasti pre tvorbu SPP 2035, pre kritické zhodnotenie a nápravu 

súčasných a očakávaných reálií sú tieto: 

1. Zvyšujúca sa hodnota a nedostatok limitujúcich faktorov a destabilizácia 

environmentálnych systémov zapríčiní, že v budúcnosti budú potraviny pre chudobných ešte 

viac nedostupné. 

2. V mnohých regiónoch Európy produkcia potravín prevyšuje environmentálne limity. 

Syntéza dusíka prevyšuje planetárny limit faktorom štyri a používanie fosforu sa k 

planetárnemu limitu blíži. 
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3. Je potrebná drastická zmena ponuky a dopytu po potravinách, opustenie scenára 

„Zvyšovania produkcie“. Scenár „Dostatočnosti“ otvára nové príležitosti pre prechod na 

trvalo udržateľné a spravodlivé potravinové systémy. 

4. „Západná strava“ je škodlivá zdraviu jednotlivca, aj sociálnym systémom a prírodným 

systémom. Obezita, diabetes typu 2, hypertenzia, osteoartritída a aj rakovina sú rozšírené 

choroby, ktoré majú pôvod v strave. 

5. Súdržnosť medzi potravinovými, energetickými a zdravotnými politikami je základnou 

podmienkou pre včasný prechod na udržateľné a spravodlivé potravinové systémy. Nová 

kvalita správy je však potrebná na lokálnej, národnej, ale aj globálnej úrovni. 

6. Diverzita systémov spotreby a produkcie potravín je faktom a zároveň aj ich silnou 

stránkou. Preto by mala byť zachovaná, prípadne diverzifikácia by mala byť adoptovaná 

medzi rôznymi regiónmi a pestovateľskými systémami. 

7. Prioritou sa musí stať výskum – urýchlenie výskumu, inovácie využitia zdrojov, nové 

farmárske systémy, kaskádovité využívanie a redukcia odpadov. Spotrebiteľské modely 

správania a stratégia zásobovacích sietí, musia byť v prospech udržateľných stravovacích 

návykov, ktoré šetria zdroje. 

 

Záver 

Obdobie príprav slovenského agrokomplexu na vstup do SPP EÚ a po vstupe má 

neokoloniálne efekty. Ekonomicky silnejší podnikatelia EÚ-15 realizujú na Slovensku obchod 

s potravinami, ovládajú potravinársky priemysel, skupujú poľnohospodárske farmy a pôdu. 

Na trhu sú dve tretiny dovážaných potravín, prírodný produkčný potenciál SR využívame 

sotva z polovice. 

Potravinová bezpečnosť SR a väčšina produkčných znakov sú na horšej úrovni aká 

bola v roku 1962, pri vzniku SPP. Vtedy išlo o potravinovú sebestačnosť členských štátov. 

Dnes nie je studená vojna, sme v menovej únii, v únii voľného pohybu ľudí, tovaru, peňazí a 

služieb. Sme súčasťou reformujúcej sa SPP, ktorá počíta s diskrimináciou agrosektoru SR do 

roku 2028. SPP nemôže byť pre SR limitujúcim faktorom obmedzujúci našu potravinovú 

bezpečnosť. 

Pre zvrchovanú budúcnosť Slovenska by sme sa mali cítiť zaviazaní zabezpečiť riadne 

hospodárenie s prírodným potenciálom SR, minimálne zabezpečiť potravinovú bezpečnosť 

Slovenska. Znamená to vyprodukovať (v hodnotovom vyjadrení) na Slovensku aspoň 85 % 

spotreby potravín mierneho pásma. Slovensko potrebuje k tomu prijať v NRSR ústavnou 

väčšinou Doktrínu o dlhodobom rozvoji pôdohospodárstva a vidieka SR. 
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POĽNOHOSPODÁRSKA PRVO VÝROBA  

DOC .  MVDR .  NORBERT BEŇUŠKA ,  CSC .  

 

Abstrakt  

Perspektívy vidieka- anotácia 

Potravinová bezpečnosť štátu umožňuje každému občanovi 

v ľubovoľnom čase fyzický a ekonomický prístup k zdravotne 

neškodným a výživným potravinám, ktoré vyhovujú jeho dietetickým 

potrebám, chuti, tradícii a výberu tak, aby človek mohol dosiahnuť 

aktívny a plnohodnotný zdravý život. Ak potravinová bezpečnosť klesla 

pod 50%, tak je to varovný signál pre národohospodársku a politickú 

stabilitu krajiny! 

V príspevku sú naznačené dôvody pre zachovanie a posilnenie postavenia 

poľnohospodárstva a potravinárstva. Je v štátnom záujme udržanie produkčne výkonného 

pôdohospodárstva zabezpečujúceho celospoločensky efektívne celoplošné 

obhospodarovanie pôdneho bohatstva krajiny a využitie schopností vidieckeho obyvateľstva. 

Príspevok obsahuje  návrhy na podporu tohto snaženia. 

 

Abstract  

Perspectives of agriculture in Slovakia Food security of state enables every citizen his 

physical and economic access to health harm-less and nutrient groceries at any time, 

suitable for his dietetic needs, taste, traditions and choice in a way to reach active and full-

valued life. If food security drops below 50%, it is a warning sign for economic and political 

stability of a country. Text highlights reasons to keep and strengthen position of agriculture 

and food industry in Slovakia. It is in state´s interest to sustain productively performing 

agriculture enabling a whole community- efficient maintenance of soil capacities in the 

country and utilization of countryside inhabitants’ skills. Text suggests how to support these 

efforts. 

 

Východiská na prekonanie stagnácie slovenského vidieka 

Slovensko je vidiecka krajina. Na vidieku žije polovica našich občanov a žijú zle! Tu sa 

priznám k svojmu, vari najväčšiemu životnému omylu. Bolo to začiatkom deväťdesiatych 

rokov, keď sme v početnej skupine rôznych odborníkov mudrovali nad perspektívami 

slovenského národného hospodárstva v nových podmienkach. Môj názor, že 

poľnohospodárstvo sa nemusí báť o svoju existenciu bol všeobecne prijatý. Vtedy som 

argumentoval hlavne tým, že ľudská bytosť je rôzne závislá: od fajčenia, alkoholu, drog, sexu, 

hier a pod.. Každá závislosť sa dá vyliečiť alebo časom zanikne., Jedine závislosť na 
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potravinách je doživotná- sprevádza nás od kolísky po hrob. Vychádzal som z dvoch 

základných inštinktov, ktoré vládnu v živočíšnej ríši  a to pudu sebazáchovy a pudu 

zachovania rodu. Oba normálnemu  zdravému jedincovi nedovolia aby prestal prijímať 

potravu, zanedbal reprodukciu a nepostaral sa o výživu potomstva. A toto sa nám  stalo! Je 

až ohromujúci fakt, že naša potravinová bezpečnosť je na úrovni 45%. Čiže  na Slovensko 

dovážame viac ako polovicu toho, čo si môžeme vyrobiť sami. Pritom mnohí poznáte štúdiu 

Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, podľa ktorej náš poľnohospodársky pôdny 

fond pri racionálnom využívaní je schopný uživiť desať miliónov obyvateľov. Nuž kde sa stala 

chyba? Možno v prístupe politických liberálnych technokratov, ktorí na naliehavé potreby 

agrosektoru mali pohotovú odpoveď -„nebudú potraviny - dovezieme“. Len zabudli, že v hre 

nie sú len potravinové články, ale aj životné prostredie, zdravý vzduch, čistá voda a práca pre 

tisícky ľudí a trvalé ohrozenie zdravia občanov, lebo takmer každá potravina v minúte vzniku 

začína podliehať rozkladu  a čas od výroby po konzumáciu až na malé výnimky je časom 

likvidácie kvality potravinových surovín a faktorom ohrozujúcim život konzumenta. 

Na nedávnej konferencii som z úst jedného prednášateľa vypočul zaujímavý stručný 

návod, čoho sa majú držať Slováci: pôdy, vzduchu a Boha. Nie som si istý, či si tento pán 

uvedomil komplexnú pravdu, ktorú vyslovil. Veď ten zázračný dar - pôda, ktorú si naši 

predkovia uhájili a stáročia ju poctivo zveľaďovali je tým skutočným národným pokladom, 

ktorý pomocou vo vzduchu obsiahnutému oxidu uhličitému vplyvom slnečnej energie 

umožňuje zeleným organizmom produkovať jedinečné živiace prostriedky a plniť odveký sen 

ľudstva o trvale udržateľnom rozvoji, akomsi biologickom perpetuum mobile. Samozrejme 

všetky biologické procesy závisia od vývoja počasia a priaznivej klímy a nielen naši dávni 

predkovia, ale aj  budovatelia socializmu pochopili,  že „poručíme vetru, dažďu“ sa nekoná. 

Pokladal som za užitočné pripomenúť niektoré argumenty na podporu zachovania 

funkčného poľnohospodárstva a nebudem v ďalšom hodnotiť súčasnú neutešenú situáciu, 

veď dnes každý kto chce si pohľadá potrebné čísla v počítači. V masmédiách sotva, lebo 

v nich o poľnohospodárstve sa vôbec nehovorí! Skôr si myslím, že treba sa zaoberať 

možnosťami riešenia a pokúsiť sa o návod pre riešenie záchrany toho, čo sa ešte dá. 

V jednom dvojtýždenníku napísal pisateľ: „Slovensko už dvadsať rokov nemá stredno- 

a dlhodobé vízie. Slovenským elitám, zdá sa chýba strategické uvažovanie.!“ I keď súhlasím, 

toto nie je prípad pôdohospodárstva. Poznám a vy určite tiež množstvo koncepcií, stratégií, 

vízií a nakoniec i tzv. zelené správy okrem štatistiky obsahovali väčšinou i návrhy na ďalší 

postup a rozvoj v rezorte.. A tak materiálu na kilá alebo stovky strán kvalitných návrhov sú 

k dispozícii. Krivdil by som aktuálnym, insitným agropolitikom, žeby aj ich materiály, napr. 

politické predvolebné programy a programové vyhlásenia vlády neobsahovali dobré 

myšlienky. Čítať, písať a najmä odpisovať sa naučili. To čo nevedia , čo im chýba je schopnosť 

myšlienky, zámery v praxi presadiť a realizovať! Raz chýba politická vôľa, potom konsenzus,  

a nakoniec vždy peniaze a potreba riešiť iné „dôležitejšie“ problémy. 

Napriek tomu, že iba pridám drevo do hory, vymenujem niektoré body, ktorých 

realizácia by nášmu rezortu pomohla: 
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 V prvom rade usporiadanie poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu 

 Zachovanie a zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a potravinárstva 

 Vyrovnanie podmienok podnikania na pôde na úroveň „starých členských štátov EU“ 

v zmysle zásady „rovnosť šancí všetkým“. 

 Sústavné vytváranie predpokladov pre znižovanie regionálnych rozdielov najmä 

podporou vidieka a hospodárenia v horších prírodno-ekologických podmienkach 

 Posilnenie a zvýšenie potravinovej bezpečnosti štátu ( na úroveň 90%) s cieľom ochrany 

zdravia obyvateľstva a zlepšenia kvality života 

 Dosiahnutie ekologickej rovnováhy pri hospodárení na pôde a trvalo udržateľný rozvoj 

lesného a vodného ekosystému  na základe najnovších poznatkov vedy a výskumu, 

i s ohľadom na hroziace globálne otepľovanie. 

 Okrem týchto nosných programov pokladám za  dôležité podporovať zachovanú rezortnú 

vedecko-výskumnú základňu a umožniť bezplatné rozširovanie najnovších poznatkov do 

praxe. 

 Obnoviť funkčnosť a autoritu takým významným inštitúciám ako Slovenský pôdny fond, 

Štátna veterinárska a potravinová správa, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 

poľnohospodársky, Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, Agrofilm 

a ďalších. 

 Zákonným spôsobom obmedziť likvidačnú obchodnú a cenovú politiku distribučných 

a obchodných monopolov, ktoré tlačia ceny potravín pod úroveň objektívnych výrobných 

nákladov. 

 V daňovej reforme rešpektovať špecifické podmienky poľnohospodárstva a lesného 

hospodárstva napr. daň z pôdy, spotrebné dane, zelená nafta, výška DPH na potraviny 

a pod. 

 Osobitnú pozornosť musíme venovať významnému podielu(až 30%) nášho 

poľnohospodárskeho  pôdneho fondu – trvalým trávnym porastom, najmä na pasenie 

hospodárskych zvierat a produkciu skutočne ekologických produktov aj budovaním 

lúčno-pasienkových hospodárstiev. 

 

Poľnohospodárska prvovýroba nie je jediná na vidieku, ale je na Slovensku jedinečná, 

účelná a svojim obsahom ho aktuálne a funkčne napĺňa. Uvedomme si, že 

poľnohospodárstvo svojou činnosťou živilo nielen seba, ale aj ostatných občanov a bolo tým 

elementom, ktorý sadil stromy, zveľaďoval prírodu, staval kostoly, ale aj kultúrne domy 

a zdravotné strediská. 

Dnes sa vidiek vyľudňuje, príroda degraduje, redukujú sa autobusové spoje, dedinské 

obchody, likvidujú sa železničné stanice - v lepšom prípade, v tom horšom celé trate. Kvitne  

kliatba nezamestnanosti (až 50%), ktorá nikoho netrápi! Život na dedine je trestom pre 

svojich pôvodných obyvateľov. Znovu na svoj vzťah k pôde dopláca sedliak, ale dopláca iba 

on? 
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VODA PRE TRETIE TISÍCROČIE –  FENOMÉN VODA  

DOC .  ING .  JÚLIUS BINDER ,  PHD,  DR .H .C .  

 

Voda je vzácny zdroj života a radosti na Zemi. 

 

Je v nás a je mimo nás. 

Je z neba, je zo zeme, je medzi nebom a zemou 

Je tu, aby sme prežili a žili, je tu pre nás a je tu sama pre seba. 

.Je nezničiteľná, a pritom zraniteľná. 

.Je divá, drsná a neskrotná. Vie ničiť~ pustošiť~ zabíjať. 

Je jemná, prítulná a hravá. A prekrásna. Vie pomáhať~ chladiť aj zohrievať~ liečiť. 

Je bez vône, ale aj tak vonia životom, rozprávkou, večnosťou. 

Je bez chuti, a predsa chutí. Najobyčajnejšou a zároveň naj nenapodobiteľnejšou chuťou, 

ktorú pozná každý živý tvor zemegule . 

Voda - podstata existencie tejto planéty -je pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná, 

že jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame a jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť si často 

vôbec neuvedomujeme. To však nič  nemení na fakte, že dostupnosť čistej pitnej vody 

je v súčasnosti jedným z najzávažnejších problémov ľudstva. 

Ak ste sa účasťou a v sledovaní dostali až sem, skúste si naliať pohár čistej vody. A 

premýšľajte, rozjímajte, ako sa spoločne čo najlepšie starať o vodu. 

 

Abstrakt 

Téma vody, ktorá je životne dôležitá i dnes pre budúcnosť 

sveta a Slovenska, má niekoľko uhlov pohľadov. Jedným z nich je téma 

zásob pitnej vody a v súvislosti s ňou možnosti využitia zásob vody 

ktoré sa nachádzajú na území Slovenska. Tento článok prezentuje 

úlohu Gabčíkova pri riešení problémov s pitnou vodou, i aký je 

súčasný stav pri rokovaní o realizácii rozhodnutia MSD v Haagu. 

 

Abstract 

Problem of water, which is vital for the future of the world today and Slovakia, has 

several points of view. One is the issue of drinking water, and in connection with it the usage 

of water supplies located within the territory of Slovakia. This article presents the role of 

Gabčíkovo in solving the problems of drinking water, and what is the current status of the 

negotiations on implementing the decision of ICJ in The Hague. 
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Tretie tisícročie dostalo do vienka niekoľko ťažko riešiteľných problémov, najmä: 

Chudoba, AIDS, Globálne otepľovanie, Pitná a úžitková voda, Vojny a ovládanie sveta, 

terorizmus. 

 Pokúsim sa odpovedať na otázky, súvisiace s vodou,  je to problém interdisciplinárny. 

Jeho súčasťou je najmä extremizácia poveternostných podmienok, otepľovanie zemského 

povrchu, neinvestovanie do ochrany proti povodniam, zanedbanie údržby tokov, dôsledky 

zlej urbanizácie , odovzdanie zásobovania  obyvateľstva pitnou vodou do rúk, ktorým ide 

o zisk a vysoké platy ako aj nekvalifikované  zásahy do štruktúry riadenia vodného 

hospodárstva. 

Globálne otepľovanie je podľa klimatológov realitou. Podľa jedných je zapríčinené 

hromadením skleníkových plynov v atmosfére spôsobené ľudskou činnosťou čo narušilo 

rovnováhu žiarenia Zeme. Podnebie na Zemi sa v pomerne krátkej dobe dostane do stavu, v 

akom nebolo po celé milióny rokov: Do roku 2100, tvrdí táto skupina vedcov, by sa v 

porovnaní s dneškom teploty mohli zvýšiť až o šesť stupňov Celzia, čo by znamenalo 

katastrofu pre ľudské aj prírodné systémy. Je veľmi nepravdepodobné, že by ľudská 

civilizácia mohla tento nápor prežiť. Aj keby sa klimatické zmeny pohybovali v spodnej časti 

predpokladaného rozpätia, Zem by sa zmenila na nepoznanie." 

V priebehu ostatnej miliardy rokov, od vzniku života na Zemi, došlo päťkrát k 

hromadnému vymieraniu druhov, ktoré vždy do istej miery súviselo s klimatickými zmenami. 

Najhoršie hromadné vymieranie druhov nastalo ku koncu Permu pred 250 miliónmi rokov, 

keď podľa všeobecne uznávaných štúdií zaniklo vyše 90 percent života na Zemi. Podľa 

niektorých geológov príčinou bolo globálne oteplenie stanovené na  šesť stupňov, čo je 

rovnaká miera oteplenia, ako predpokladajú vedci, zo spomínanej skupiny,  a to už koncom 

tohto  storočia. Planéta by globálne oteplenie prežila, ale nezvratne by stratila svoju 

biodiverzitu a možno by prišla aj o mnohých zo svojich ľudských obyvateľov.  

Iný názor majú vedci, hodnotiaci vývoj na Zemi z iného uhľa pohľadu. Nestotožňujú sa 

s názorom, že príčinou otepľovania je len ľudská činnosť. Tvrdenie že otepľovanie zapríčiňuje 

hromadenie skleníkových plynov považujú iba za pokus získať prostriedky, na ďalší výskum, 

a zasahovanie do hospodárskej činnosti najmä rozvojových krajín. James Lovelock podrobuje 

kritike tvrdenie: „že hromadné vymieranie druhov do istej miery súviselo s klimatickými 

zmenami“, a poukazuje na príčiny zmeny klímy.  

Nie je rozhodujúce čo je príčinou extremizácie počasia na zemskom povrchu. 

Veľavravné sú i tohoročné výskyty vysokých snehových zrážok a nízkych teplôt na juhu 

Európy. Extremizácia počasia bude mať jednoznačný vplyv na problematiku vody.  

Téma vody, ktorá je životne dôležitá i dnes pre budúcnosť sveta a Slovenska, má 

niekoľko uhlov pohľadov. Jedným z nich je téma zásob pitnej vody a v súvislosti s ňou 

možnosti využitia zásob vody ktoré sa nachádzajú na území Slovenska. Neobídem úlohu 

Gabčíkova pri riešení problémov s pitnou vodou, i aký je súčasný stav pri rokovaní o realizácii 

rozhodnutia MSD v Haagu. 
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Zároveň chcem upozorniť na nečinnosť slovenskej politickej scény, aktivity 

ochranárskych organizácií i v spojitosti s problémom pitnej vody a vodných diel, 

pripravovaných na výstavbu. 

Odpoveď na naliehavú otázku: Aká je úloha Maďarska a maďarskej politiky 

v súvislosti s problémom pitnej vody, v oblasti Vodného Diela Gabčíkovo. Či nie je dlhoročné 

úsilie maďarských strán o osamostatnenie Žitného ostrova a jeho postupnú autonomizáciu 

premyslená stratégia maďarskej zahraničnej politiky zameraná nato, aby sa zmocnili vody 

Žitného ostrova. 

Voda, fenomén prírody plní v nej nezastupiteľnú biologickú funkciu podmieňuje život 

organizmov: mikroorganizmov nižších a vyšších živočíchov i človeka. Má priamy a nepriamy 

vplyv na ľudskú činnosť a je základnou , alebo sprostredkujúcou surovinou . 

 Voda plní tiež významnú zdravotnú funkciu v oblasti osobnej, verejnej, či komunálnej 

hygieny. Voda a vodné plochy v krajine plnia estetické, krajinárske úlohy, umožňujú vodné 

športy a priaznivo pôsobia aj na psychiku človeka. Z uvedeného vyplýva, že voda a vodné 

zdroje sú jedným z rozhodujúcich faktorov životného prostredia.  

Voda je teda fenomén, od ktorého závisí bytie či nebytie všetkého živého. Voda je 

nenahraditeľným prvkom existencie človeka. Voda je veľkým pomocníkom, ale i trestajúcim 

živlom. Už v Starom Zákone v knihe GENEZIS siedmej kapitole je popísaná povodeň: „....a 

vody náramne zmohutneli na zemi a pokryli sa všetky i tie najvyššie vrchy, ktoré boli pod 

celým nebom.“ Boh potrestal neposlušnosť ľudí. Tu je opodstatnená otázka, aká bude 

odplata za hriechy súčasníkov, nielen proti vode? 

Téma vody, ako aj téma lásky sú nevyčerpateľné. Voda je životodarný zdroj a zároveň 

jeden z najvýznamnejších námetov a inšpiračných zdrojov, výtvarného umenia, hudby. 

Krásne fontány, obrazy, sochy vyjadrujúce život s vodou. Je obdivovaná nielen pre jej čaro 

a zázraky, ale aj preto, že je symbolom života a pokoja, symbolom plodnosti. 

 Je dobré rozumieť vode v jej mnohorakosti. Chápať ju celistvo v ekonomických, 

ekologických, zdravotných, sociálnych i kultúrnych súvislostiach. Voda predstavuje 

nesmieme cenné dedičstvo a povinnosťou nás všetkých, je zachovávať a chrániť ho pre 

nasledujúce generácie. Veď jej množstvo a kvalita rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú 

úroveň spoločnosti a jej rozvoj. 

 Rozoznávame dva druhy vôd, povrchové a podpovrchové. Povrchové vody v 

množstve 96 % územia SR patria k úmoriu Čierneho mora, 4 % k úmoriu Baltického mora. 

Jediným zdrojom vody v našich tokoch sú atmosférické zrážky. V dlhodobom priemere 

pramení na slovenskom území 398 m3. s-1 vody, Poloha Slovenska na hydrologickej streche 

strednej Európy spôsobuje, že až tretina vôd, ktoré tu vznikajú, odteká za hranice. 

Hydrologický režim Slovenska charakterizuje veľký pozdĺžny sklon riek s prudkým odtokom, 

najmä veľkých vôd. Zároveň však vodohospodársku bilanciu niektorých regiónov významne 

ovplyvňuje „import" vody prostredníctvom riek, ktoré pritekajú na územie SR. Iba Dunajom 

v Bratislavskom profile v priemere preteká 2 200 m3. s-1, čo je takmer päť násobok vôd 
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prameniacich na Slovensku. Problémy spôsobované nestálosťou prietokov a vysokou mierou 

povrchového odtoku si vyžadujú regulačné opatrenia. Snahou slovenských vodohospodárov 

vždy bolo a je zachytiť čo najväčšie množstvo vody v povodí a prerozdeliť ho tak, aby sa 

podľa potreby dalo využiť počas celého roka. Na tento účel slúžia predovšetkým vodné 

nádrže. Ich základnou úlohou je regulovanie prietokov tokov, hlavne zvýšenie minimálnych 

prietokov a zníženie maximálnych povodňových prietokov. V súčasnosti je na Slovensku 

vybudovaných 54 veľkých vodných nádrží (nad 1 milión m3.) so sumárnym celkovým 

ovládateľným objemom 1 890 mil. m3.  

Termín podpovrchové vody sa používa na súhrnné označenie podzemných a pôdnych 

vôd.  

Slovensko disponuje pomerne veľkými zásobami podzemných vôd. Ide o všetky druhy 

vôd v podzemí, ktoré vytvárajú súvislú hladinu. Prírodné zdroje podzemných vôd podľa 

sumarizácie k roku 2009 predstavovali priemerne 146,7 m3. s-1, z čoho je využiteľných cca 

51,9 .%. t.j. 78,557 m3. s-1 na území Žitného ostrova nachádza takmer tretina 24, 80 m3.s-1 A 

naopak, východ je na podzemné zdroje relatívne veľmi chudobný. Nerovnomernosť možno 

ukázať aj z inej strany. Z 26 najvýznamnejších odberateľov podzemných vôd v roku 2009 

predstavujú z celkových množstiev odberov 6,89 m3. s-1 odbery vo východoslovenskom 

regióne necelých 9,8 percenta, pričom obyvateľstvo tohto územia sa na počte obyvateľov 

Slovenska podiele 29~ timi percentami. 

 Východné Slovensko je teda odkázané prevažne na povrchové zdroje. Tie sú však, 

veľmi zraniteľné ... 

- Zraniteľnosť povrchových zdrojov treba vnímať z kvantitatívnej aj kvalitatívnej 

stránky. Čo sa týka množstva, tak rizikom pri odberoch z tokov sú obidva extrémy 

hydrologickej situácie. Za veľkého sucha niet čo odoberať - voda netečie alebo je jej málo. 

Pri tom vieme, aj z nedávnych rokov, že suchá môžu u nás trvať aj niekoľko týždňov. A 

naopak - pri povodniach okrem toho, že vody sú silne zakalené a znečistené, často poškodia 

samotné odberné objekty a zariadenia, v extrémnych prípadoch aj úpravne vody. Na 

odstránenie tohto rizika je potrebné postaviť vodárenské nádrže 

Pri špecifickej spotrebe vody 400l/deň/osobu môže byť zo zdrojov nachádzajúcich sa 

na našom území zásobených 25 mil. obyvateľov ) Bohaté zdroje sa nachádzajú najmä v 

kvartérnych náplavoch horného Žitného ostrova a vo vápencovo dolomitických horninách 

viacerých pohorí stredného Slovenska a Slovenského krasu. Zároveň však geologické pomery 

veľkej časti krajiny, napríklad východného okraja Podunajskej nížiny, juhu stredného 

Slovenska a väčšiny východného Slovenska, nie sú priaznivé pre vytváranie významnejších 

akumulácií podzemných vôd. Z hľadiska kvality podzemných vôd sú najviac , znečistené 

nížinné oblasti. Najmenej znečistené sú oblasti stredoslovenských neovulkanitov a riečnych 

náplavov Torysy, Belej, Strážovských vrchov a Turčianskej kotliny V podunajskej nížine sú 

horné vrstvy podpovrchových vôd znečistené komunálnym a poľnohospodárskym 

znečistením.. Pre účely zásobovania pitnou vodou sa voda musí čerpá z nižších horizontov, 

kde dosahuje kvalitu vyhovujúcu pri pitné účely. 
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 Za súčasť podzemných vôd sa považujú aj geotermálne vody, ktoré sa nachádzajú 

prevažne v hlbších vrstvách zemskej kôry. Využívajú sa väčšinou na rekreačné účely v 

termálnych kúpaliskách, na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov, v niektorých prípadoch aj na 

vykurovanie bytových a nebytových priestorov. V súčasnosti sa uvažuje i o ich energetickom 

využití.  

Slovensko je mimoriadne bohaté na zdroje minerálnych vôd vhodných na liečebné 

účelya ako minerálne stolové vody. Zdokumentovaných je okolo 1470 výverov minerálnych 

vôd, pričom kapacita najvýznamnejších z nich dosahuje viac ako 700 l .s-1.  

Pôdne vody, ako súčasť malého kolobehu vody, sa zhromažďujú v tzv. nenasýtenej 

(prevzdušnenej) vrstve pôdy, medzi jej povrchom a súvislou hladinou podzemných vôd. Sú 

významnou zložkou prírodného prostredia a ako priamy zdroj vody pre vegetačný kryt aj 

kľúčovým výrobným činiteľom v poľnohospodárstve a lesníctve. Ich celkový objem na 

Slovensku v poľnohospodárskej a lesnej pôde sa odhaduje na viac ako 8 miliárd m3, čo je viac 

ako dve tretiny priemerného ročného povrchového odtoku z územia SR. Na rozdiel od 

podzemných vôd sa s pôdnymi vodami neuvažuje ako so súčasťou zdrojov využiteľných na 

vodohospodárske účely.  

Podľa článku 4 ústavy podzemné vody a vodné toky, podobne ako prírodné liečivé 

zdroje a nerastné bohatstvo, sú štátnym vlastníctvom. Väčšinu tohto bohatstva spravujú a 

jeho racionálne využívanie zabezpečujú i štátne vodohospodárske organizácie.  

Vodné hospodárstvo je odvetvím, ktoré pre spoločnosť zabezpečuje nezastupiteľné 

úlohy v oblasti ochrany územia pred povodňami, zásobovania obyvateľstva, priemyslu a 

poľnohospodárstva pitnou a úžitkovou vodou, ochrany povrchových a podzemných vôd pred 

znečistením. Spravuje vodné toky a objekty na nich, vodovody, kanalizácie, čistiarne 

odpadových vôd, podieľa sa na tvorbe a ochrane prírodného a životného prostredia. xx 

 Ak sa zamýšľame nad globálnymi pohľadmi na vodu, nie len na pitnú, potom musíme 

brať do úvahy, že sa stretneme s inými názormi na východe ako na západe, na severe ako na 

juhu. Je to ten povestný uhol pohľadu. Len v jednom si sú rôzne názory zhodné alebo blízke. 

V otázke prežitia. To nie je možné bez vody, ktorej je dostatok, lenže nie je rovnomerne 

rozložená. To vytvára oné rôznenie, ktoré som spomínal. Ono určuje nielen stupeň úcty 

k vode, ale i mieru naliehavosti s ňou hospodáriť. Budúcnosť bude nástojčivo nastoľovať 

prehlbovanie vzťahu k tejto darkyni života, pretože sa bude čoraz viacej stávať problémom 

z rôznych príčin, často sú dôvodom i mocenské záujmy ovládnutia susedov, i sveta.  

 Na Zemi je 1 mld. 400 mil. 325 tis. kilometrov kubických vody. Je to závratné číslo. 

Z toho ale len 2,5% svetového objemu vody je sladká voda, približne 377 tisíc kilometrov 

kubických z toho: 

 77% uskladnených v ľadovcoch - 290 000 kilometrov kubických 

 23% je uskladnených v podzemí - 86 000 kilometrov kubických 

 0,01% tečie v riekach   - 1 500 kilometrov kubických 
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 Toto množstvo vody je v neustálom kolobehu. Nie je zhromaždené len v tekutom 

skupenstve, ale v plynnom i pevnom. Vývoj vo svete jednoznačne svedčí o raste spotreby 

vody a o jej narastajúcom nedostatku. Mylná je domnienka, že problémom je iba pitná voda. 

Problémom je voda ako taká, raz jej je veľa, inokedy nedostatok. Tento problém zasahuje 

celý svet. Potvrdzujú to udalosti i v súčasnosti, keď je ohrozená veľká časť sveta, nie len 

záplavami, ale ne bezpečie vyplýva i zo zosuvov spôsobených nadmernými zrážkami. 

Slovenské územie po geologickej skladbe má veľké množstvo miest náchylných na zosuvy.  

Vytvorený nový inštitút splnomocnenca vlády pre ochranu proti povodniam, navrhuje 

ochranu územia bez komplexného riešenia, nerešpektuje názory odborníkov vo vodnom 

hospodárstve. Očakávané otepľovanie našej planéty tento problém ešte znásobí. Je 

opodstatnený predpoklad extremizácie zrážok a z toho vyplývajúce katastrofálne povodne a 

opak nedostatok, vody. Preto je potrebné fenoménom vody sa zaoberať komplexne, na 

vedeckej a overenej úrovni Najmä tu nemá miesto šarlatánstvo, ktorému sa u nás dáva i 

v médiách neprimeraný priestor. 

 Krátko po začiatku 20. storočia žila na zemi 1 mld. 400 mil. obyvateľov. V roku 1960 

vzrástol počet obyvateľov na 3,0 mld. V septembri roku 1999 sme sa už stretli s údajom 6,0 

mld. Každý z tých obyvateľov chce piť, jesť, dodržiavať hygienu., byť ochránený proti 

povodniam, ale zabezpečený aj pre prípad sucha.  

 Slovensko ako som vyššie napísal označujeme trochu nadsadene aj ako „Strechu 

Európy". Pri pohľade na mapu nášho územia zistíme, že len jedna vodnatosťou významná 

rieka, Dunaj, k nám priteká. V priemernom vodohospodárskom roku pretečie Dunajom 

v bratislavskom profile 69,4 mld. m3 Vody prameniace na našom území odtekajú, veľká časť 

bez toho, aby sme ich vodu zužitkovali. Nedostatok kvalitou vyhovujúcej pitnej vody nie je 

ani u nás pojem neznámy, výraznejšie na východnom Slovensku. Cele Slovensko nie je možné 

zásobiť zo zdrojov podzemných vôd a vonkoncom nie bez rozhodujúcich vodohospodárskych 

stavieb. 

 Na Slovensku máme 24 tisíc vodných tokov, rôznej veľkosti a vodnosti. Podľa 

dlhodobého priemeru ročne nimi odtečie bez úžitku 12,6 miliárd m3 vody. Pri ročnom 

priemer zrážok 812 mm spadne na Slovensko 39, 823 miliárd m3 dažďovej vody. V 

uvádzanom množstve odteká tokmi, ďalšia sa vyparuje a infiltruje. Vodohospodári ju 

využívajú vodohospodárskymi dielami. 83 % slovenského obyvateľstva je zásobovaných 

pitnou vodou z vodovodu, čo je pod priemerom vyspelých európskych štátov. Tento údaj je 

priaznivejší v mestách ako na vidieku. Nie sme na tom zle, k spokojnosti však ešte čo-to 

chýba. Najmä na východnom Slovensku, hoci práve tu sa urobili v povojnovom období 

rozsiahle vodohospodárske zásahy.. Východné Slovensko má v porovnaní s ostatnými 

oblasťami Slovenska najnižšie percento obyvateľstva napojeného na verejný vodovod, 

najnižšiu kanalizačnú sieť a najmenší odber vody z vodovodov. Takýto stav je potrebné, 

najmä v záujme zdravia obyvateľstva, zmeniť. Všade na svete spotreba vody stúpa. U nás 

klesá, v niektorých oblastiach je už pod úrovňou hygienickej potreby, stanovenej 

Organizáciou Spojených Národov. Prečo je to tak stačí sa pozrieť na účet za vodu. Od roku 
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1990 sa vodné a stočné zvýšilo na viac ako 70 násobok, a prekročilo už cenu 60.- Sk za m3 Pri 

do poručovanej spotrebe 200 l na osobu a deň by to činilo 6,0 m3 za mesiac to jest 360.- Sk 

mesačne za osobu.  

Všeobecne sa vie, že používanie vody nespĺňajúcej hygienické normy a tak isto 

nedostatočná hygiena spôsobuje špecifikované i nešpecifikované druhy ochorení. Týmto by 

sa mali zapodievať pracovníci sociálnych inštitúcií, ale najmä ministerstvo zdravotníctva. Je 

im potrebné pripomenúť, že z liečenia je najlacnejšia prevencia. 

 Ešte náročnejší na spotrebu vody je priemysel. Len málo sa v širokej verejnosti vie 

o tom, že na úpravu jedného litra mlieka je potrebných 4 až 6 listrov vody, na vypratie 10 kg 

suchej bielizne spotrebujú práčovne 400 až 600 litrov vody. Milovníci piva sotva vedia, že na 

hektoliter tohto moku je potrebné 1000 až 2000 litrov vody. Neustále rastie spotreba vody aj 

v poľnohospodárstve, jedným z dôvodov je i extremizácia klimatických podmienok.  

Som presvedčený, že súčasné zasahovanie samozvaných „odborníkov“, do 

problematiky vody, budú kompetentní činitelia prehliadať a podporia komplexné odborné 

riešenie vodohospodárskych problémov v krátkej dobe. Voda nenechá bez trestu neodborné 

zásahy a zanedbanie nutných úprav. Aj vo vodnom hospodárstve platí niekoľko násobne, že 

škodám treba predchádzať, je to lacnejšie a zodpovednejšie.  

 Príkladom nečinnosti v zodpovednom riešení problémov sú i Vysoké Tatry, ktoré 

postihla pred niekoľkými rokmi živelná pohrome. Dôsledky konštatujú až na najvyššej úrovni, 

žiaľ len dôsledky, ale nehľadáme príčiny, prečo živelná pohroma mala také rozsiahle 

následky. V odborných kruhoch bolo najmenej desať rokov známe že umelo vysadený 

takmer storočný lesoparkový porast už presiahol: svoju optimálnu životnosť a prestáva plniť 

svoje ochranné i dekoračné funkcie , pre ktoré bol vysadený na pôvodných podtatranských 

lúkach. Monokultúrny smrekový les celoročne ťažko skúšaný exhalátmi z preťažených 

dopravných tepien a intenzívnou antropogénnou činnosťou, nemal predpoklady na dlhý 

život. Zostávalo len otázkou krátkeho času kedy bude treba celý problém radikálne riešiť. 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Štátne lesy TANAPu mali už od roku 1995 pripravený 

plán postupnej obnovy tatranských lesných porastov. Ale ten nebolo možné reálne presadiť 

pre hysterický odpor rôznych „ochranárov a ochranárskych organizácii“, ktorí vyrúbanie 

jediného stromu v Tatrách pokladali takmer za svätokrádež. A tak si sama príroda nie po prvý 

raz v histórii vyriešila problém sama, lebo ľudské váhanie pochybovanie a neodbornosť 

nekompromisne trestá.  

Vodné hospodárstvo v roku 1990 stratilo rezortné ministerstvo. Odvtedy je 

chudobným príbuzným, do roku 2004 na ministerstve pôdohospodárstva a v súčasnosti na 

ministerstve Životného Prostredia. Do vodného hospodárstva sa neinvestuje. Štát si neplní 

povinnosť ochrany území, a životov a zdravia obyvateľstva. Dlhuje na investície do ochrany , 

a dlh sa nepretržite zvyšuje, dôsledky sa dostavia, nenechajú na seba dlho čakať. To nie je 

šírenie poplašných správ, to je realita, podložená skúsenosťami. V súčasnosti doplácame na 

zanedbanie vybudovaných vodohospodárskych zariadení, na neodbornú urbanizáciu 
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v trasách povodí, na nedodržiavanie hygieny v povodí a najmä na nečistenie korýt riek, ktoré 

sú často zarastené. Tok má v prvom rade funkciu odvedenia povodňových prietokov. 

Podľa „planohubého“ hesla „ Štát je najhorší vlastník“, predávajú, či darujú sa aj 

výrobné zariadenia na zásobovanie obyvateľstva vodou a odkanalizovanie. Noví majitelia sú 

pre seba „dobrí“ vlastníci s niekoľko miliónovými ročnými príjmami. Regulačný Úrad je 

sumarizátorom predložených údajov a nie posudzovateľom nutných nákladov, na škodu 

obyvateľov. Súčasný nedostatok pitnej vody na východnom Slovensku vyplýva jednak 

z nedostatku zásobných priestorov pitnej vody, jednak zo zamŕzania potrubí, čo spôsobujú 

malé rýchlosti v potrubiach pri nízkych odberoch zapríčinených nízkou spotrebou vody. Noví 

majitelia majú záujem na zisku nie na potrebách ľudí. 

Počet obyvateľov na zemeguli rastie a spotreba vody neustále stúpa. Zásoby 

podzemných vôd ubúdajú, okrem iného v dôsledku anorganického a organického 

znečisťovania. Ak sa tento trend nezmení, do roku 2025 sa dvaja z troch ľudí budú stretávať s 

nedostatkom vody. Zmysluplnejšie a hospodárnejšie nakladanie s vodou sa stáva 

nevyhnutnosťou. Lepšie využitie a rozloženie vody je v princípe možné, a to je veľká výzva 

pre ľudstvo 21. storočia, vyžaduje však investície. Všeobecne na tento účel nie sú. Čo tak 

znížiť náklady na zbrojenie aspoň o 5% a celosvetový problém vody je riešiteľný. Podľa 

údajov uverejnených v našich médiách doteraz vojna v Iraku stála len USA 1000 mld. USD.  

Zásobovanie obyvateľstva na Slovensku, ale i v prevažnej časti sveta nie je možné 

zabezpečiť iba zo zdrojov podzemných vôd. Je potrebné zachytiť väčšinu spadnutej vody na 

územie. Akumulovať ho a to každým prístupným spôsobom, či už lesotechnickými, úpravami, 

ale najmä výstavbou akumulačných priestorov.  

Ak by mocní tohto sveta mali prioritu svojho konania starostlivosť o dobro ľudstva 

nemuseli by sme sa obávať o zabezpečenie ľudstva a prírody dostatkom vody.  

Vodné zdroje môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na: prírodné (rieky, jazerá, pramene a 

i.) a umelé (vodné nádrže .povrchové, ale i podzemné). Výhodou prírodných zdrojov je, že sú 

lacné a často majú aj bez úpravy primeranú kvalitu. Ich nevýhodou je však veľká 

rozkolísanosť v disponibilnom množstve. Pritom často max. vodnosť nekorešponduje s 

požiadavkami na odber vody v danom mieste i čase. To znamená, že kapacita prírodného 

zdroja je v istom čase nevyužitá, inokedy je výrazne menšia ako okamžitá potreba vody.  

 Pre umelé vodné zdroje nádrže je charakteristické, že vďaka svojej akumulačnej 

schopnosti umožňujú dočasne uskladniť prebytky vody (počas povodní), ktoré sa neskôr 

využijú na krytie deficitu (v čase sucha). Nádrže teda regulujú odtokový proces vody v 

prírode a tým odstraňujú nesúlad medzi jej obecným prirodzeným výskytom v priestore a 

čase a potrebou vody v danom mieste.  

 Túto regulačnú schopnosť nádrží poznali už kultúrne vyspelé štáty a národy v 

staroveku: Egypt, Babylonia, India, Irán, Irak, Izrael, Čína. História výstavby nádrží a priehrad 

je temer 5.000 ročná, v tejto súvislosti sa uvádzajú ako najstaršie 2 egyptské nádrže: Moeris 

(bočná nádrž Nílu) a EL Kafara z obdobia 2600 -2900 pr. Kr. Nádrž Anfengtang, vybudovaná 



 
28 

 

ako zdroj závlahovej vody v Číne v roku 600 pred Kristom, slúži do dnes. Prvé zmienky o 

stavbe nádrží na území Európy sú mladšieho dátumu z 2. a 3. storočia po Kr.. a pochádzajú zo 

Španielska a Talianska. Bohatá je história nádrží aj na Slovensku, kde v období 16. -19. 

storočia vznikla jedinečná sústava, viac ako 50 nádrží. Voda v nich akumulovaná slúžila 

banským účelom a determinovala technicky rozvoj tohto strediska ťažby zlato - strieborných 

rúd. Sústava je zaujímavá ako z vodohospodárskeho: využívanie cudzieho povodia, tak aj z 

konštrukčného hľadiska. odvážne štíhle zemné priehrady (výšky H = 8 až 30m). Oba tieto 

technické atribúty sústavy boli ocenené zaradením nádrží štiavnickej vodohospodárskej 

sústavy do súpisu kultúrno-technických pamiatok UNESCO. Tieto historické diela sú zdrojom 

inšpirácie riešenia vodohospodárskych problémov i v súčasnosti.  

Je nepochopiteľný dnešný stav v slovenskom vodohospodárstve, kde sa plytvajú 

milióny € na zachytávanie zrážkových vôd, neúčinným presnejšie škodlivým spôsobom, ktorý 

môže spôsobiť záplavy. Pani premiérka nepočúva hlasy odborníkov, ktorí upozorňujú, že 

drevené prehrádzky nie sú účinne. Jedine komplexné riešenie s výstavbou 

vodohospodárskych diel môže zachrániť územie proti povodniam, zabezpečujúce dostatok 

vody v suchých obdobiach. 

 Na Slovensku v osemdesiatich rokoch minulého storočia najmä v súvislosti so 

Sústavou Vodných Diel Gabčíkovo-Nagymaros vznikla veľmi hlučná skupina odporcov 

výstavby Vodných diel. Hlavnými predstaviteľmi odporu boli aktivisti okolo Slovenského 

Zväzu Ochrancov Prírody a Krajiny. Mali veľký vplyv na ministerstvo ŽP. Používali princíp 

poloprávd, stokrát opakovaného klamstva, a plné ústa, že všetko „zlé“ bolo dôsledkom 

komunistickej megalománie .Napriek tomu, že prevažná väčšina z nich bola odchovaná na 

marxistickom mlieku. Som presvedčený že sa do dejín ľudstva kladne nezapíšu ,lebo vlastne 

nič nevytvorili, len sa snažili nasypať piesku do súkolesia rozvoja slovenského hospodárstva, 

za pomoci svojich pražských spojencov, ktorých snahou je a bolo udržať Slovensko 

v závislosti na Česku. Vďaka médiám majú štatút neomylnosti. Toto vedomie im dodáva pár 

prečítaných pochybných brožúr a najmä silné medzinárodné nevládne organizácie, ktoré 

nielen kryjú chrbát, ale disponujú aj značnými financiami. Boli neobyčajne predvídaví, 

burcovali proti využitiu Dunaja, hoci nemali predstavu o jeho konkrétnych 

environmentálnych vplyvoch. Ich doménou nie je nič ľahšie, ako navrhnúť vytvorenie 

národných parkov , aby zabrzdili všetok rozvoj. Ale o to, či už park bude mať dosť vody o to, 

sa už nestarali, obvinili Gabčíkovo, že z celej oblasti vytvorí púšť v dôsledku katastrofálneho 

poklesu hladín podzemných vôd, že spôsobí eutrofizáciu povrchových vôd, že v zdrži vytvorí 

vrstvu jedovatých (karcinogénnych mutagénnych a teratogénnych) sedimentov, že voda 

presakujúca cez ne zničí zásoby podzemnej vody, určili aj termíny. za niekoľko dní maximálne 

týždňov. Proste obraz apokalypsy !  

Títo sa bez hanby a začervenania nie nepriamo ale vedome pridali k stanovisku 

maďarskej vlády, ktorá sa všemožne snažila, koncom osemdesiatych a začiatkom 

deväťdesiatych rokov, zastavením výstavby spoločného diela, a jeho likvidáciou, záujmy 

Česko-Slovenska neskôr Slovenska maximálne poškodiť. 
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Pre pochopenie sporu o SVD G-N je potrebné uviesť v dlhodobom horizonte , 

niektoré závažné faktory v politickej koncepcii maďarského štátu voči Slovákom a Slovensku 

a priblížiť tie momenty, ktoré podstatne a dlhodobo vplývajú na postoj maďarskej vládnej 

politiky voči Slovensku a determinujú aj súčasný vzájomný vzťah. Odpor voči Gabčíkovu 

nebol odborný ale výsostne politický. 

Vniknutím do filozofie a psychológie pretrvávajúceho maďarstva, môžeme pochopiť 

históriu, ale i súčasnosť vzťahov, „pánskeho národa“ k ostatným. 

Maďari vedeli presvedčiť cudzinu, že sú gavalierskym slobodymilovným národom a že 

ich krajina je skutočným „ostrovom slobody". Nuž, bol to ostrov slobody pre maďarskú 

šľachtu, zemianstvo, vyššie duchovenstvo a pomaďarčené stredné vrstvy meštiactva 

a byrokracie, ale pre Slovákov a ostatné národnosti to nebol život, iba živorenie a postupné 

odumieranie. Počet Maďarov v Uhorsku prudko vzrastal, počet nemaďarských národností sa 

zmenšoval.  

Pokračovanie tejto brutálnel politiky chceli a chcú aplikovať i na SVD G-N, zahalenej 

do plášťa ekológie Ekológia ( čo sa vo svete nosí) poslúžila na riešenie dlhodobých 

maďarských problémov, ktoré vyplávali na povrch v slovensko-maďarských vzťahoch po roku 

1989. Ich problémy nie sú nové a v maďarskej politike pretrvávajú s väčšou či menšou 

intenzitou od roku 1918. Nová je na nich taktika a ich prezentovanie podľa meniacej sa 

politickej situácie a mocenskej konštelácie v Európe. Preto, ak chceme pochopiť podstatu a 

pozadie súčasných problémov SVD G-N musíme ich skúmať v historickom kontexte od zániku 

uhorského štátu. Je to potrebné tým viac, že kým tento historický aspekt je v maďarskej 

politike neustále prítomný, na Slovensku sa z nevedomosti alebo zámerne ignoruje, v 

dôsledku čoho sa u nás stráca historická kontinuita s nedávnou minulosťou a nepoznajú sa 

skutočné ciele a pozadie maďarskej politiky voči Slovensku. 

 Maďarská a Slovenská politika sa natrvalo rozišli roku 1918. Podarilo sa uniknúť zo 

žalára národov. Rozpad Uhorska a rozchod Slovákov s uhorskou štátnosťou sa v Maďarsku 

dodnes interpretujú z maďarského pohľadu, pohľadu nadradenej národnosti, rozpad 

Uhorska chápe ako neprirodzený, násilný a umelý mocenský zásah, ktorý prišiel zvonka vo 

forme „mierového diktátu" veľmocí Dohody a ich spojencov a mal za následok prerušenie 

vzájomných historických väzieb a spolužitia národov v štáte. S touto dobovou potrianonskou 

interpretáciou sa stotožnila aj súčasná maďarská oficiálna politika, o čom svedčí i prijatie 

zákona o uhorskej korune, jej premiestnenie a jej premena z historickej relikvie na 

ideologický a politický nástroj, najnovšie zákon o maďarskom občianstve. 

 Gordický uzol maďarsko-slovenských vzťahov v 20. storočí nesporne predstavuje 

mierová zmluva v Trianone (4. júna 1920), v ktorej sú koncentrované všetky zločiny proti 

ostatným národom a národnostiam maďarskej politiky, a sú vyriešené. 

 Maďarská spoločnosť sa dodnes s mierovou trianonskou zmluvou nevyrovnala 

a pokladá ju za krivdu spáchanú na maďarskom národe, ktorá musí byť odčinená.  
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S pomocou maďarských emigrantských skupín sa podarilo nadviazať kontakt aj medzi 

maďarskými disidentmi „Dunajský kruh“ SZOPK a Chartou 77, ktorá po zastavení prác na VD 

plne podporovala kroky maďarskej vlády, a vydala niekoľko dokumentov v jej prospech. 

Nový a závažnejší pokus o spochybnenie existujúcich slovensko-maďarských hraníc 

prišiel z Maďarska v čase prerokovania súdneho sporu v Haagu o SVD Gabčíkovo-Nagymaros. 

Maďarská vláda vo svojom návrhu chcela tentoraz spochybniť SR ako nástupnícky štát, čo by 

v takomto prípade malo ďalekosiahle následky nielen na rozhodnutie Medzinárodného 

súdneho dvora, ale vôbec na existujúcu hranicu s Maďarskom. Preto 4. bod rozhodnutia 

MSD dal pre SR priamo historický význam. Tým, že nespochybnil sukcesiu SR na najvyššej 

úrovni potvrdil a kodifikoval slovensko-maďarské hranice z čias Trianonu a parížskej mierovej 

zmluvy z roku 1947, ktoré pre Maďarsko sú medzinárodne záväzné.  

Prehradenie Dunaja 24. októbra 1992, bez „súhlasu“ Maďarska vyvolalo zúrivý odpor, 

označili ho za porušenie integrity Maďarska 

Vyrobených viac než 50 miliárd kWh elektrickej energie za necelých 20 rokov 

prevádzky už vrátilo národnému hospodárstvu vložené investície , zabezpečilo ochranu 

územia, zlepšenie plavebných podmienok rozvoj územia a najmä zlepšenie stavu podunajskej 

prírody sú „bonusy“, ktorým dielo už prispelo podunajskej prírode, miestnym obyvateľom, 

hospodárstvu celého Slovenska a sieti európskych vodných ciest. Rozhodujúci prínos VD 

Gabčíkovo je však zvýšenie kapacity vodných zdrojov na Žitnom ostrove, a to je jeden 

z dôvodov záujmu o toto územie.  

 Napriek rozhodnutiu MSD v Haagu, že zmluva o výstavbe a prevádzke SVD G-N platí, 

a napriek parafovanej Rámcovej dohody o implementácii rozsudku nie je uzatvorený spor. 

Zmeny vlád v roku 1998 nepokračovali podľa Rámcovej dohody spor pretrváva. Nová 

Orbánova vláda sa vrátila k argumentom maďarskej strany z rokov 1990, t.j., že Zmluva 

o výstavbe a prevádzke SVD Gabčíkovo-Nagymaros je neplatná od počiatku, pretože je 

v rozpore s mierovými dohodami z roku 1921 (Trianon) a z roku 1945 (Parížska mierová 

zmluva), ktorá stanovuje hlavné plavebné koryto Dunaja medzi Bratislavou a Budapešťou za 

hranicu medzi štátmi. Na uzavretie Zmluvy 77 bol vraj potrebný súhlas veľmoci a taký súhlas 

nebol daný. Zoltán Illés, štátny tajomník Ministerstva pre rozvoj vidieka MR zodpovedným za 

životné prostredie si vysvetľuje svojský rozsudok MSD. Pri jednom vystúpení povedal: pre 

maďarskú stranu je jasné“ : Rozsudok MSD zbavil maďarskú stranu povinnosti postaviť VD 

Nagymaros a odsúdil slovenskú stranu za neoprávnené odvedenie a používane 50 %-ného 

maďarského podielu vôd Dunaja na výrobu elektrickej energie. Z toho dôvodu maďarská 

strana očakáva od slovenskej strany iba jediné „kedy, v ktorom dni, v ktorej hodine 

a v ktorom riečnom kilometri pustí do starého koryta Dunaja maďarskej strane prislúchajúci 

50 %-ný podiel prietoku Dunaja nameraný v profile Devín“. 

Na argumentáciu, že Rozsudok MSD ukladá uviesť prevádzku VD Gabčíkovo pod režim 

Zmluvy 77, t.j. do spoločnej prevádzky p. Illés odpovedal, že MR nemá záujem o spoločnú 

prevádzku, že k nej nikdy nepristúpi. Jediným pre maďarskú stranu prijateľným riešením je 

vrátenie polovice prietoku Dunaja do starého koryta Dunaja. Na argumentáciu, že ani celý 
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prietok Dunaja (100 %) pustený do starého koryta Dunaja nevyrieši problém celoročného 

zásobovania ramenných sústav na oboch brehoch Dunaja vodou odpovedal, že tisíce rokov 

pred ľudstvom tiekla voda starým korytom Dunaja, preto tam musí tiecť voda aj v súčasnosti. 

Žiadne technické opatrenia v starom koryte Dunaja na zlepšenie vodného režimu v starom 

koryte Dunaja, vo vedľajších ramenách a na zabezpečenie funkcie inundácie Dunaja 

a protipovodňovej ochrany územia (predovšetkým územia MR, aby sa neopakoval rok 1954) 

sú pre maďarskú stranu neprijateľné. Na poznámku, že pustením 50 % prietoku do starého 

koryta Dunaja by zaniklo permanentné zásobovanie Mošonského Dunaja (v priemere 43 m³ 

vody za sekundu) vodou reagoval, že v minulosti nebola voda permanentne v Mošonskom 

Dunaji a ľudia a miestne komunity túto skutočnosť museli akceptovať a preto v tom nevidí 

žiadny problém. Je to demagógia ako vyšitá, nemá zmysel na ňu reagovať 

Z postoja maďarskej vlády vyplýva, že nemá záujem o implementáciu rozsudku MSD, 

že trvá na nezmyselných požiadavkách, že povýšili cieľ znehodnotiť prínos VDG na prírodu. 

Celá ich politika smeruje k získaniu územia so zdrojmi vody, naše kompetentné orgány 

nekonajú. 
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EKONOMICKY SYSTÉM A JEHO PROBLÉMY (TÉZY) 

PROF .  JUDR .  MILAN ČIČ ,  DRSC .  

 

Abstrakt 

Poľnohospodárstvo pred rokom 1989 zohrávalo na 

Slovensku významnú úlohu. Koncom 80. rokov bola relatívne vysoká 

úroveň živočíšnej aj rastlinnej výroby. Po roku 1989 však došlo 

k deštrukcii tohto systému, poľnohospodárstvo upadlo a vzrástla 

nezamestnanosť na vidieku. 

 

Abstract 

Agriculture before 1989 played an important role in Slovakia. 

By the end of the 80’s, there was relatively high level of livestock 

and crop production. After 1989, however, there was the destruction of the system, 

agriculture fell and unemployment rose in the rural areas. 

 

Ústava Slovenskej republiky v článku 55 definuje hospodárstvo Slovenskej republiky 

založené na princípe trhovej ekonomiky orientovanej na sociálne a ekologické princípy. 

Aplikácia princípu trhovej ekonomiky je základným systémom spoločenského 

usporiadania. Neodmieta však, okrem trhových princípov, ani ďalšie princípy nevyhnutnej 

regulácie ekonomicko-sociálneho spoločenského vývoja. Máme na mysli predovšetkým 

princíp sociálny, ako nevyhnutný predpoklad existencie života spoločnosti, ktorý závisí od 

úrovne sociálnych daností a kvality životného prostredia. Je známe, že v súčasnosti istá časť 

politických síl predkladá návrhy na obmedzenie rozsahu funkcií štátu; vecne aj finančne 

zároveň obmedzuje rozsah kompenzácie štátu prenesením zodpovednosti na samotného 

občana. Návrhy, ktoré predkladajú súčasné politické strany, týkajúce sa úloh štátu a zvýšenia 

zodpovednosti jednotlivca neodpovedajú na dve fundamentálne otázky. Prvou je otázka 

charakteru prechodného obdobia, tá sa dotýka predovšetkým obyvateľstva vidieka (cca 50 % 

obyvateľstva) a nielen obyvateľstva ako fyzických osôb, ale aj zamestnanosti, obživy a s tým 

súvisiacich náležitostí zdravia a života človeka na vidieku. Druhá otázka sa týka penzijného 

systému v zmysle vyplácania iba minimálnej penzie a ohrozuje tak základné ústavné princípy 

a popiera jednu zo základných životných istôt. 

Poľnohospodárstvo tu zohráva osobitnú významnú úlohu, spomeniem, že koniec 80. 

rokov charakterizuje relatívne vysoká úroveň živočíšnej i rastlinnej výroby na Slovensku, 

produkovanej v rámci jednotných roľníckych družstiev a štátnych majetkov. Po roku 1989 

došlo k deštrukcii tohto systému. 
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Zanikli jednotné roľnícke družstvá, upadalo poľnohospodárstvo, živočíšna výroba a 

narastala celková nezamestnanosť na vidieku, ktorého obyvateľstvo bolo pôvodne 

zamestnané v roľníckych družstvách a spracovateľských podnikoch. Obyvateľstvo vidieka od 

samého začiatku tohto deštrukčného procesu hľadalo a hľadá zamestnanie (aj v cudzine). 

Nielen v mestách, vo fabrikách a v rôznych inštitúciách, ale značná časť obyvateľstva 

odchádza aj do zahraničných služieb (Veľká Británia, Rakúsko, Nemecko, Česká republika, 

Írsko, Island, Francúzsko a viaceré iné štáty, ktoré ich prijímajú často aj za diskriminačných 

podmienok, ktoré nie sú veľkým prínosom pre zabezpečenie života rodín na Slovensku). 

Poľnohospodárstvo vážnym spôsobom zasiahla idea spriemyselňovania našej krajiny. 

A to nielen v tých oblastiach, ktoré boli na nižšej úrovni poľnohospodárskej výroby z dôvodov 

nízkej bonity pôdy, ale aj tých oblastiach Slovenska, ktoré boli a sú do dnešného dňa bohaté 

na produkciu kultúr, použiteľných na výrobu chleba, mäsa a iných poľnohospodárskych 

produktov. 

Uvádzam tieto skutočnosti aj z toho dôvodu, že v ostatnom čase sa prejavujú veľké 

programy predávania, odkupovania poľnohospodárskej pôdy občanmi z iných štátov. 

Odpredáva sa pôda – zem Slovenskej republiky!? Je to otázka existencie európskej zmluvnej 

úpravy (viazanosti)? 

Tento stav vyvoláva potrebu ústavnej a zákonnej úpravy vlastníckych vzťahov a 

využívania pozemkov v zmysle a v záujme využitia takej alebo onakej kvality. 

Hospodárstvo ako všeobecnejší pojem, zahŕňa aj všetky ostatné činnosti výroby, 

získavania nerastného bohatstva, produkcie fabrík, firiem a iných činností, ktoré patria do 

sektora výroby a služieb. 

Vzhľadom na to, že ide o značnú časť obyvateľstva Slovenskej republiky, značný 

rozsah činností, odborne pripravených pracovných síl, potrieb zásobovať samotnú krajinu 

vlastnými produktmi, ako aj s ohľadom na existenciu rodiny, vzdelávania detí a iných 

náležitostí súvisiacich s občianstvom a vlastenectvom našej krajiny; táto problematika si 

zasluhuje najvyššiu úpravu právnej ochrany existenčnej podstaty občanov. 

Súčasná teória, teória ekonomiky, obchodu, tržby, finančníctva, zisku, poistenia, 

zdravotníctva, služieb seniorom a iné s tým významne súvisiace otázky otvárajú široký 

priestor pre politiku vlády, zákonodarstvo, a žiaľ, aj súdnu moc. To všetko vyžaduje vytvoriť 

taký rámec ekonomickej politiky, ktorý obsiahne nielen tzv. typické kapitalistické princípy, v 

ktorých na poprednom mieste stojí zisk, kapitál otvárajúci širokú bázu chudoby a zúženú 

vrstvu kapitálu a veľkokapitálu. 

Hospodárstvo Slovenskej republiky má ústavne zakotvené princípy: ekologický a 

sociálny. Je však aj v ústave jednotlivých článkov viacero síce expressis verbis nepísaných 

princípov, ale sú viac-menej formulované v jednotlivých článkoch. 

Princíp zisku v podnikaní s cieľom kumulácie kapitálu, nízky stupeň spravodlivosti v 

spojitosti s asociálnosťou, nespravodlivosťou, nízkym sociálnym zabezpečením dôchodkovej 

komunity, problematika zdravotnej starostlivosti, sociálne postavenie seniorov, princíp 
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individuálneho zisku a socializácie strát a v konečnom dôsledku a následku je to diferenciácia 

spoločnosti na: relatívne malú skupinu bohatých, strednú skupinu, a napokon ako tak 

živoriacich chudobných – až v biednom postavení. 

Tento stav vyvoláva sociálne napätie, nízku kultúrnu vzdelanosť, nízke právne 

vedomie a spoločenské postoje v celej politike štátu. 

Keď uvažujeme o ústavných a zákonodarných aktivitách, nie je možné obísť také 

princípy, ktoré by mali byť typické pre demokratickú, humánnu, sociálnu politiku a k tomu aj 

zodpovedajúci univerzálny komplex štátnych štruktúr. 

Taká prax ekonomického systému, ktorý nezodpovedá tým požiadavkám, ktoré 

vyplývajú zo samotnej definície Slovenskej republiky, ako aj z mnohých ústavných článkov, 

ktoré sa týkajú osobnosti človeka, obyvateľstva, občana ako nositeľa štátnej moci, je 

nevyhnutné nahradiť ústavnou úpravou tých princípov, ktoré vyplývajú z definície Slovenskej 

republiky, ktorá okrem iného akcentuje princíp demokratizmu, autonómie, národnej a 

štátnej suverenity. Máme na mysli princípy: sociálny, ekologický, ústavnosti, spravodlivosti, 

súdržnosti, synergie, solidarity, kooperácie systémov a subsystémov, hospodárnosti a iste by 

sme mohli vymenovať ešte ďalšie, ktoré sa istým, alebo neistým spôsobom prejavujú či 

uplatňujú v niektorých článkoch platnej ústavy. 

Uvedené princípy tvoria ucelenú teoretickú metodológiu, typickú v duchu 

demokratického, sociálnokultúrneho programu a kultúrno-duchovnej a štátno-politickej 

filozofie. Bez toho, aby sme chceli alebo mali ambície definovať súčasný model našej 

slovenskej spoločnosti z uvedeného vyplýva, že má ísť o spoločnosť, ktorá bude garantovať 

kultúrno-duchovné, ekonomicko-sociálne podmienky pre dôstojný život každého občana. 

Práve v tomto čase nie je prvoradé, či túto spoločnosť budeme nazývať kapitalistickou alebo 

socialistickou, či celkom nejakým iným definičným znakom. Rozhodujúce je predovšetkým 

vytvorenie takých podmienok po ktorých ľudia túžia, a ktoré si zaslúžia skrze svoju prácu, 

zodpovednosť, perspektívy rozvoja spoločnosti a vytvorenia duševne i telesne zdravej 

generácie. 

XXX 

 

Z úvah pod témou politický systém, alebo z úvah pod témou ekonomický systém a 

jeho problémy, vyplýva zreteľne ich vzájomná súvislosť, dokonca existenčná 

determinovanosť. Mnohé problémy v takej alebo onakej forme sa prelínajú, istým spôsobom 

aj opakujú. To len potvrdzuje ich význam, ich potrebu spolupráce, metodologickej bázy z 

hľadiska politologického, ekonomického, štátoprávneho, jednoducho, to naznačuje aj 

multidisciplinaritu v analýzach a pohľade na celú našu spoločnosť. Politický a ekonomický 

systém vytvárajú fundament existencie duchovno-kultúrneho rozvoja našej spoločnosti. 

Kultúrno-duchovný charakter našej ústavy je načrtnutý už v samotnej preambule 

ústavy, ale aj v ďalších významných humánnych a sociálnych článkoch, ktoré sa týkajú 

človeka, občana, ktoré sa týkajú štátnej moci, samosprávy, v podobe zákonodarnej, výkonnej 
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a súdnej moci; vždy so zámerom slúžiť človeku, slúžiť občanovi, slúžiť štátu. Naša ústava tieto 

otázky v mnohých smeroch zakotvuje precízne, aj keď' dennodenný vývoj v našej republike, v 

Európe a vo svete otvára nekonečné množstvo procesov, vzťahov, podnetov a vážnych 

globálnych a integračných procesov. 

Súčasná spoločnosť, myslím si, kdekoľvek v Európe, ale aj na iných kontinentoch, 

stavia svoju existenciu na moderných počítačových systémoch, a to tak široko, v takej 

kvantite a kvalite, že sa začína prejavovať' obava zo slobody človeka a potreba zabezpečiť 

ochranu jeho základných ľudských práv a slobôd. 

To je však téma úplne nová a týka sa človeka kdekoľvek sa nachádza na svete. 

 

Bratislava 21. februára 2012 
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MULTIFUNKČNÉ VYUŽITIE  PÔDNEHO FONDU V  ZÁUJME ROZVOJA 

VIDIEKA A VYŠŠEJ ZAMESTNANOSTI  V SLOVENSKEJ REPUBLIKE  

PROF .  ING .  JURAJ HRAŠKO,  DRSC .  
 

Motto: 

VZŤAH ĽUDÍ K PÔDE JE ODRAZOM ICH VZŤAHU K POTOMSTVU. 

 

Abstrakt 

Multifunkčnosť pôdy je daná faktom, že akákoľvek aktivita 

človeka na suchom povrchu Zeme, je vlastne určitým spôsobom 

využitia pôdneho krytu.Rozumná vláda je povinná vhodnou 

legislatívou i ekonomickými nástrojmi a stimulmi podporovať 

všestrannú ochranu a optimálne využívanie vhodnej pôdy najmä pre 

poľnohospodársku výrobu, a podporovať aj udržiavanie a zvyšovanie 

jej úrodnosti.Pretože pôda je predovšetkým prírodným zdrojom, 

nemôžu sa na ňu aplikovať práva vlastníka neobmedzene nakladať so svojím majetkom. 

 

Abstract 

Land multifunctionality is due to the fact that any human activity on the dry surface 

of the Earth is actually a way of using soil cover. Rational government is required to use 

appropriate legislation and economic instruments and incentives to encourage all-round 

protection and optimum use of land particularly land suitable for agricultural production and 

to promote the maintenance and increase of land fertility. Because the soil is mainly a 

natural resource, the right of the owner to freely dispose of its assets cannot be applied. 

 

Spolu s vodou a ovzdušímjepôda jedným z troch základných prírodných zdrojov, 

jedným z najvzácnejších bohatstiev ľudstva, ktoré umožňuje rastlinám, zvieratám a človeku 

žiť na zemi. 

Pôda má na Zemi vlastné nezameniteľné, pritom pre existenciu života rozhodujúce 

globálne prírodné funkcie. ktoré plní pôda len vtedy, ak sa nachádza v interakcii 

s rastlinstvom, ktoré je schopné v procese fotosyntézy vytvárať primárnu organickú hmotu. 

Pre ľudskú spoločnosť má pôda mnohostranné úžitkové vlastnosti, pre ktoré má ľudstvo 

všestranný záujem o jej využitie, ničím nie je zameniteľná produkcia organickej hmoty. Pri 

chápaní jednoty pôdneho krytu Zeme považujem za nesprávne hovoriť o pôde len v súvislosti 

s poľnohospodárstvom a ako osobitnú kategóriu vyčleňovať lesy, lebo aj lesné spoločenstvá 

rastú na pôde. Podnikanie v poľnohospodárstve musí byť aj v marginálnych podmienkach 
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rentabilné. Aby boli ceny potravín dostupné i pre chudobných, výrobca nemôže svojvoľne 

premietať do ceny svojich produktov rastúce náklady vstupov ( energia, hnojivá, pesticídy, 

poľnohospodárska technika ), ako to robia iné podnikateľské odvetvia. Toto musí byť 

v rukách národných vlád, ktoré nesmú pripustiť nekontrolované fungovanie mechanizmov 

voľného trhu. Rozumná vláda je povinná vhodnou legislatívou i ekonomickými nástrojmi 

a stimulmi podporovať všestrannú ochranu a optimálne využívanie vhodnej pôdy najmä 

pre poľnohospodársku výrobu, a podporovať aj udržiavanie a zvyšovanie jej úrodnosti. 

Ten fakt, že majiteľ pôdy nie je vždy agropodnikateľom vyžaduje, aby globálne 

menežovanie optimálneho využitia pôdneho fondu prevzali do svojej agendy štátne orgány, 

čo je aj odporúčanie Svetovej charty o pôde, ktorú schválili najvyššie orgány OSN a ktorá 

v bode 12 jednoznačne konštatuje, že „Pôdne zdroje musia účelne spravovať a ich využitie 

usmerňovať národné štátne orgány“ ( Svetová charta o pôde, OSN FAO ) 

 Pretože pôda je predovšetkým prírodným zdrojom, nemôžu sa na ňu aplikovať 

práva vlastníka neobmedzene nakladať so svojím majetkom. 

O týchto zámeroch treba otvorene hovoriť a žiadať nápravu aj v orgánoch Európskej 

únie, lebo produkčné využitie celého pôdneho fondu akejkoľvek krajiny nemá žiadnu 

alternatívu ani pre úspešnú stratégiu rozvoja vidieka. 

 

Úvodné poznámky 

Multifunkčnosť pôdy je daná faktom, že akákoľvek aktivita človeka na suchom 

povrchu Zeme, je vlastne určitým spôsobom využitia pôdneho krytu. Spolu s vodou 

a ovzdušímjepôda v jedným z troch základných prírodných zdrojov, jedným z najvzácnejších 

bohatstiev ľudstva, ktoré umožňuje rastlinám, zvieratám a človeku žiť na zemi. Takéto 

chápanie pôdy sa žiaľ doteraz dôsledne nepresadilo ani v odbore prírodných 

a poľnohospodárskych vied, nehovoriac už o ekonomických vedách a hospodárskej praxi, 

ktoré pod pôdou rozumejú len poľnohospodársky využívané plochy. 

Rozhodujúci význam pôdy je však v tom, že sú popri vode a ovzduší aj pôde na Zemi 

vlastné nezameniteľné, pritom pre existenciu života rozhodujúce globálne prírodné funkcie.  

Pôda ako prírodný zdroj  

- spolu s rastlinstvom, ktoré na pôde rastie, púta slnečnú radiačnú energiu a tak 

energeticky obohacuje našu planétu, 

- je centrálnym prvkom v látkovom kolobehu vody a živín v prírode,  

 - je médiom a regulátorom procesov syntézy, resyntézy a rozkladu látok, čím je pre 

svoje univerzálne pufrovacie a filtračné vlastnosti osobitne dôležitá aj pre ochranu kvality 

a zloženia podzemných i povrchových vôd, 

 - tvorí životný priestor a základ života pre človeka, rastliny, zvieratá a pôdne 

organizmy. 
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 Funkcie prírodného zdroja plní pôda len vtedy, ak sa nachádza v interakcii 

s rastlinstvom, ktoré je schopné v procese fotosyntézy vytvárať primárnu organickú 

hmotu.Chcel by som podčiarknuť, že v princípe nie je žiadny rozdiel v tom, aké rastlinné 

spoločenstvo (poľnohospodárske plodiny, lesy alebo lúčne porasty) fotosynteticky púta 

slnečnú energiu a v pôdnom prostredí sprostredkúva kolobeh látok a vody v prírode 

 Množstvo produkovanej organickej hmoty rastlinami závisí okrem množstva 

fotosynteticky aktívnej slnečnej radiácie aj od charakteru vlastností pôdy, vrátane jej 

vodného režimu, ktorú súhrnne označujeme ako jej úrodnosť, či produkčnú schopnosť.  

 Pre ľudskú spoločnosť má pôda úžitkové vlastnosti, pre ktoré má ľudstvo 

všestranný záujem o jej mnohostranné využitie, lebo  

- pôda je stanovišťom poľnohospodárskych plodín a lesných porastov 

- tvorí priestor pre bývanie, odpočinok a rekreáciu 

 - je priestorom pre iné hospodárske využitie, ako je budovanie dopravných sietí, 

priemyselných podnikov, skladov pre zásobovanie a likvidáciu odpadov 

- je priestorom pre dobývanie surovín 

 Z hľadiska produkčného využívania pôdnych zdrojov chcem pripomenúť 

neopodstatnenosť apriórneho tabuizovania hospodárenia na pôde z pohľadu jej súčasného 

využívania, resp. podľa zápisu v katastri nehnuteľností. Pri chápaní jednoty pôdneho krytu 

Zeme, ktorého som aj ja zástancom, považujem za nesprávne hovoriť o pôde len v súvislosti 

s poľnohospodárstvom a ako osobitnú kategóriu vyčleňovať lesy, lebo aj lesné spoločenstvá 

rastú na pôde. ( Zvyknime si hovoriť o pôdohospodárstve a súčasnom produkčnom využívaní 

pôdy pre poľnohospodárstvo resp. pre lesné hospodárstvo ) 

 Ak sa pozrieme na pôdny kryt Slovenskej republiky zistíme, že s výnimkou skalných 

útesov a nepatrnej výmery extrémne alkalických ( zasolených ) pôd, je celé územie vhodné 

pre pestovanie lesa, teda celé územie môžeme nazvať potenciálnou lesnou pôdou. 

Iné je to v prípade poľnohospodárskeho využívania pôdy, pre ktorú musia vlastnosti 

pôdy spĺňať určité predpoklady pokiaľ ide o ich svahovitosť, absenciu kameňov, hĺbku pôdy 

a jej textúru a pod. Nebudem rozvádzať historicky dokladované skutočnosti, že pôvodné 

lesné plochy boli pod existenčným tlakom najmä na majetkovo slabších občanov premenené 

na poľnohospodársku, dokonca na ornú pôdu aj v nevhodných terénnych podmienkach a na 

druhej strane, boli rozsiahle plochy pre poľnohospodárstvo mimoriadne vhodných pôd pri 

panských kaštieľoch zalesnené. Nezaškodí pripomenúť, že v rokoch 1946 – 1955 bol na 

území vtedajšieho Československa realizovaný projekt ZLV ( Zemědelství, Lesnictví, Vodní 

hospodářství ), ktorý naznačil účelnú delimitáciu prevyužitie produkčných pôd 

v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve 

 Kým poľnohospodársku výrobu, ktorá slúži priamo alebo sprostredkovane ako zdroj 

obživy pre ľudskú populáciu a má nezastupiteľný význam pre život ľudstva, pre jeho 

prosperitu, ale i pre ekonomickú nezávislosť štátu treba považovať za prioritnú, niektoré 

spôsoby využitia pôdneho krytu, ako napr. stavby, nie sú viazané na vysoko úrodné 
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produkčné pôdy, ale len na tzv. vhodné základové pôdy, ktoré sú odolné voči deformačným 

tlakom stavieb. 

 Tento všeobecný úvod sa mi žiadalo povedať najmä preto, aby si ostatní užívatelia 

pôdneho fondu štátu a najmä politici uvedomili, prečo ochrana úrodných pôd pre produkciu 

potravín je existenčným záujmom ľudskej spoločnosti ako takej. 

 

Produkčné využívanie pôdneho krytu 

 Protestujem proti tendenciám, postaviť poľnohospodárstvo do protikladu s lesným 

hospodárstvom, lebo v obidvoch prípadoch ide o produkčné využívanie pôdy. 

 Poľnohospodárstvo i lesníctvo sú osobitnými druhmi výroby, lebo pre produkciu 

využívajú krajinný priestor a stávajú sa tak aj dôležitými krajinotvornými, alebo deštrukčnými 

prvkami krajiny. Osobitnosť podnikania sa prejavuje i v tom, že majitelia pôdy ako 

základného výrobného prostriedku nie vždy podnikajú v týchto odvetviach. 

 Pre dosiahnutie primeraného zisku v poľnohospodárskej výrobe nemôže výrobca 

svojvoľne premietať do ceny svojich produktov rastúce náklady vstupov ( energia, hnojivá, 

pesticídy, poľnohospodárska technika ), ako to robia iné podnikateľské odvetvia, lebo by to 

ohrozilo ceny potravín. Toto musí byť v rukách národných vlád, ktoré nesmú pripustiť 

nekontrolované fungovanie mechanizmov voľného trhu, čo sa začína najmä v súčasnej kríze 

veľmi dramaticky prejavovať v dopadoch poľnohospodárskej politiky Európskej únie na 

národné poľnohospodárstva v menej priaznivých prírodných podmienkach. Už aj oficiálna 

propaganda opatrne pripúšťa skutočnosť, že je na svete nedostatok potravín a aj bohaté 

štáty sa musia pripraviť na zvyšovanie ich cien. Nehovorí však, čo s ľuďmi, ktorí nebudú mať 

na drahé potraviny prostriedky. Potraviny sa stávajú strategickým tovarom a krajina, ktorá 

pre ich produkciu nevyužije svoje pôdne zdroje, nedokáže udržať svoju suverenitu. 

Produkčné využívanie pôdy, teda pôdohospodárska i lesná výroba, je imperatívom pre každú 

rozumne konajúcu spoločnosť a predovšetkým pre jej vládu. Rozumná vláda je povinná 

vhodnou legislatívou i ekonomickými nástrojmi a stimulmi podporovať všestrannú 

ochranu a optimálne využívanie vhodnej pôdy najmä pre poľnohospodársku výrobu, a 

podporovať aj udržiavanie a zvyšovanie jej úrodnosti. 

 V národných parlamentoch a aj v Európskom parlamente treba zahájiť diskusiu 

o zvýšení dotácií za využívanie pôdy pre výrobu potravín a nie za jej neobrábanie. Dotácie nie 

sú bezprácnym ziskom pre lenivých poľnohospodárov, ale sú kompenzáciou skutočných 

výrobných nákladov na ich výrobu, aby finálne ceny potravín boli únosné aj pre menej 

majetné vrstvy obyvateľstva.  

 V poľnohospodárstve, tak ako aj v iných odvetviach výroby ide o dosahovanie takého 

primeraného zisku, aby výrobca mal možnosť investovať do skvalitňovania svojich výrobných 

prostriedkov. Ak však nárast vloženého kapitálu bude v poľnohospodárskom podnikaní viac 

závislý od rýchlosti amortizácie vložených investícií ako od regeneračných cyklov obnovy 

produkčnej schopnosti pôd. povedie tento fakt nielen k zanedbávaniu starostlivosti o 
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ochranu pôdy a obnovu pôdnej úrodnosti, ale aj k zhoršovaniu jej prvoradej úžitkovej 

funkcie, ktorou je zabezpečenie potravín pre ľudstvo.  

 Za dostatočné krytie trhu potravinami považujeme v súlade so závermi Organizácie 

OSN pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO ponuku potravín vo výške 110% potreby, čo sa 

odôvodňuje potrebou mierneho prebytku, aby trh nereagoval zvyšovaním ich cien nad 

kúpnu silu najchudobnejších vrstiev obyvateľstva, lebo aj títo majú právo na zabezpečenie 

dostatočnej výživy. Snahy ponúkať chudobným občanom za nižšie ceny pokazené potraviny 

považujem za hanebný výrok cynického zbohatlíka. 

 Ten fakt, že majiteľ pôdy nie je vždy agropodnikateľom vyžaduje, aby globálne 

menežovanie optimálneho využitia pôdneho fondu prevzali do svojej agendy štátne orgány. 

Smutné je, že napriek upozorňovaniu a návrhom vedeckej obce ani jedna z našich 

doterajších poprevratových vlád nebrala do úvahy odporúčanie Svetovej charty o pôde, 

ktorú schválili najvyššie orgány OSN a ktorá v bode 12 jednoznačne konštatuje, že „Pôdne 

zdroje musia účelne spravovať a ich využitie usmerňovať národné štátne orgány“ ( Svetová 

charta o pôde, OSN FAO ) 

 Súčasný stav hospodárenia na pôde v slovenských podmienkach je výsmechom pre 

spoločnosť a hanbou pre štátne orgány, ktoré sa na to mlčky pozerajú. V nových 

spoločensko-ekonomických podmienkach sa objavil nový fenomén ktorý treba brať do 

úvahy, že súkromní vlastníci pôdy sú veľmi nedotkliví a citliví pri realizáciu celospoločensky 

motivovaných opatrení na pôde, na rešpektovanie majetkových práv. Súčasní vlastníci pôdy, 

pokiaľ na pôde nepracujú, ju často chápu len ako majetok s ktorým môžu bez obmedzení 

slobodne nakladať. Pretože pôda je predovšetkým prírodným zdrojom, nemôžu sa na ňu 

aplikovať neobmedzené práva vlastníka nakladať so svojím majetkom. Odporúčam začať 

pracovať na prijatí takého zákona na ochranu pôd pre pôdohospodárstvo, ako majú 

chránené druhy rastlín v zákone na ochranu prírody, ktorý musia rešpektovať aj majitelia 

pozemkov na ktorých sa tieto nachádzajú.  

 Bezpodmienečnou úlohou budúcej vlády musí byť vytvorenie takej legislatívy 

a ekonomických nástrojov, aby domáce poľnohospodárstvo bolo rentabilným odvetvím 

národného hospodárstva, ktoré bude za prijateľných podmienok zabezpečovať zdravú 

výživu obyvateľstva a produkciu takého množstva potravín a surovín pre priemyselné 

spracovanie, ktoré bude v súlade s prírodnými podmienkami štátu i jednotlivých regiónov a 

spolu s lesným hospodárstvom bude vytvárať ekologicky i produkčne hodnotnú 

agrolesopriemyselnú krajinu.  

 O týchto zámeroch treba otvorene hovoriť a žiadať nápravu aj v orgánoch Európskej 

únie, ktorá najmä z dôvodov konkurencie na trhu potravín, avšak nie z dôvodov ich 

celosvetového prebytku a ani nie z dôvodov falošnej predstavy o ekologizácie krajiny, 

ponecháva v platnosti smernice Európskej únie, ktoré z titulu voľného pohybu tovarov 

doslova nútia členské štáty obmedzovať v niektorých krajinách EU domácu 

poľnohospodársku výrobu a umožňujú nákup pôdy cudzím štátnym príslušníkom, najmä pre 

iné účely ako je produkcia potravín. 
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 Mimoriadne vážne dôvody, pre ktoré musia tak zákonodarné, ako aj výkonné orgány 

štátnej moci venovať produkcii domácich potravín a produkčnému poľnohospodárskemu 

využitiu pôdy aspoň takú pozornosť, akú venujú ochrane vody a ovzdušia sú najmä tieto: 

 Tvrdenie o celosvetovom prebytku potravín je prinajmenšom nezodpovedné v, keď skoro 

tretina ľudstva hladuje a milióny ľudí zomierajú od hladu.  

 Výmera produkčnej pôdy na Zemi sa stále zmenšuje a počet obyvateľstva rapídne 

narastá. 

 Potraviny sa stali najdôležitejšou strategickou komoditou. Ich nedostatok má za následok 

vojnové konflikty, celosvetovú migráciu ľudí za obživou, politické vydieranie a nárast 

zločinnosti  

 Intenzifikácia poľnohospodárskej výroby má v celosvetovom meradle za následok 

zvyšovanie výmery hospodárstiev a orientáciu na monokultúrne pestovanie len trhovo 

atraktívnych plodín bez ohľadu na to či sú určené pre výživu ľudí.  

 Pôda sa stáva stále viac “odpadkovým košom “, v ktorom sa hromadia škodlivé látky, 

ktoré sa v nej akumulujú z ovzdušia a zo znečistenej vody. Čím viac starostlivosti sa 

venuje čisteniu vody a ovzdušia, tým progresívnejšie sa zvyšuje možnosť zaťaženia pôdy 

kalmi z čistiarní odpadových vôd a popolčekmi z filtračných zariadení spaľovní. Nakoľko 

sú pôdy v prírode viazané na stabilné miesto, ich samočistiaca schopnosť je omnoho 

menšia ako samočistiaca schopnosť vody a ovzdušia. 

 Reálnym faktom zostane aj potreba ďalšieho zaberania pôdy pre výstavbu a jej 

vyraďovanie z biologického látkového kolobehu s rastlinstvom. V súvislosti s výstavbou 

potrebnej cestnej siete a infraštruktúry, budú požiadavky na zábery pôdy a to i 

najúrodnejšej narastať, avšak výstavba bytov a priemyselných objektov na produkčných 

pôdach musí patriť minulosti. 

 

 Z tohto faktu vyplýva logický záver, že okrem evidencie vlastníkov a evidencie podľa 

súčasného stavu hospodárskeho užívania, musíme mať k dispozícii aj globálne posúdenie 

vhodnosti celého pôdneho fondu štátu pre produkciu potravín. Už pred štvrťstoročím som 

navrhol takúto predstavu členenia pôdneho fondu z hľadiska možností jeho 

poľnohospodárskeho využitia bez ohľadu na jeho vlastníka (Hraško J. in Aplikované 

pôdoznalectvo, Vyd. Príroda 1988 ) 

1. PRODUKČNÝ (ZÁKLADNÝ)  

 Existuje minimálne nebezpečenstvo degradácie pôdy a iných prírodných zdrojov aj 

pri intenzívnom poľnohospodárskom využívaní. 

2. OHROZENÝ (CHRÁNENÝ)  

 Potrebné je pôdoochranné hospodárenie pre zamedzenie vodnej resp. vetrovej 

erózie, ktoré by bolo finančne podporované štátom z prostriedkov určených na ochranu 

prírodných zdrojov.  

3. ÚČELOVÝ (OCHRANNÝ)  
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 Limitované poľnohospodárske využitie pre zabránenie kontaminácie vodných zdrojov 

alebo pre ochranu vzácnych prírodných ekosystémov. V prípade nariadenia ochranného 

pásma zdrojov pitnej vody by alternatívne mohla ujmu poľnohospodára uhrádzať príslušná 

vodohospodárska organizácia s premietnutím jej výšky do ceny vody.  

4. RIZIKOVÝ (KONTAMINOVANÝ)  

 Zákaz produkcie potravín na priamy konzum, resp. nariadená ich povinná kontrola 

pre vysoký obsah cudzorodých látok v pôde. Ujmu poľnohospodárom musí bezpodmienečne 

uhrádzať ten, kto zapríčinil kontamináciu, vrátane výrobcov hnojív, ak obsahujú cudzorodé, 

najmä toxické látky. 

5. REZERVNÝ (MELIORAČNÝ)  

 Neobhospodarovaná pôda, extenzívne porasty, alebo v súčasnej dobe aj lesná pôda s 

možným poľnohospodárskym využitím po melioračnom zúrodnení. Náklady na premenu by 

uhrádzal poľnohospodár s finančnou podporou štátu. 

 

Potreba spracovania nového agrárneho programu 

 Ak agrárny program chápeme ako organickú súčasť programu celkového 

hospodárskeho a spoločenského vývoja smerujúceho k modernej, ekonomicky vyspelej a 

sociálne orientovanej demokratickej spoločnosti, treba hľadať takú formu agropodnikania, 

ktorá bude schopná zabezpečiť nielen výrobu, ale i miestne spracovanie produkcie. 

 V pôvodnom vládnom scenári ekonomickej reformy z prvých poprevratových rokov 

sa predpokladalo, že vzhľadom na tradičnú primknutosť slovenského roľníka k pôde 

privatizácia výrazne pokročí najmä v poľnohospodárstve. Očakával sa rýchly rozpad 

poľnohospodárskych družstiev a ich prebudovanie na súkromné rodinné farmy, ako ich 

poznáme zo západnej Európy. To, že sa tak spontánne nestalo hneď v prvých dňoch po páde 

totalitného režimu bolo určitým prekvapením nielen pre vládu a stúpencov radikálnej 

privatizácie, ale azda aj pre svet Tento fakt si zaslúži dôkladnú vedeckú analýzu, bez emócií a 

bez hľadania ideologických či politických argumentov rovnako ako skutočnosť, prečo 

zahraničný kapitál sa sústredil v prvom rade na ovládnutie podnikov, ktoré spracúvali 

produkty poľnohospodárskej prvovýroby, čím ovládli trh i spracovanie domácej 

poľnohospodárskej prvovýroby. 

 Ja si v tomto príspevku nekladiem za cieľ pokúšať sa o takúto analýzu, chcem však 

poukázať na niektoré fakty a poukázať na niektoré skutočnosti z minulosti, čo možno 

prispeje k ďalšej otvorenej diskusii, nezaťaženej rôznymi ideologickými frázami, ale k diskusii, 

ktorá sa bude opierať o fakty. V časoch súkromného hospodárenia na pôde osvietení 

národovci vymysleli a realizovali vznik malých potravných i úverných družstiev, ktoré za 

symbolický úrok poskytovali pôžičky, pracovali malé mliekárne pre lokálne zásobovanie 

občanov, sušiarne ovocia i výkupné a distribučné strediská ovocia, zeleniny a lesných plodov. 

Takáto podobná koncepcia sa realizuje teraz v Spolkovej republike Nemecko a dá sa s ňou 

zoznámiť aj na internete pod heslom „solidárne poľnohospodárstvo“ 
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( kliknite na internete GOOGLE „solidarischeLandwirtschaft“ ) 

 Chcem však otvorene prejaviť svoj názor, že koncepcia agropotravinárskeho 

komplexu, ktorej základným komponentom boli Jednotné roľnícke družstvá, bola podľa 

objektívneho posudzovania aj s odstupom času geniálnou pre rozvoj vidieka. Viedla k plnej 

zamestnanosti vidieckeho obyvateľstva a k vzniku špecializovaných pracovných návykov, aj 

keď jej sprievodným javom bola strata všestrannosti samostatného farmára – roľníka, ktorý 

musel byť nielen majstrom najmenej desiatich remesiel, ale aj dobrým ekonómom.  

 Veľmi závažnou skutočnosťou, ktorá podporuje hľadanie nových postupov v 

poľnohospodárstve je fakt, že súčasné generácie väčšiny dedičov pôvodných vlastníkov pôdy 

nemajú záujem podnikať v poľnohospodárstve, nemajú ani žiadny vzťah 

k poľnohospodárstvu, ale majú eminentný záujem novozískaný majetok čo najrýchlejšie 

speňažiť bez ohľadu na to, pre aké účely bude pôda využívaná.  

 

Hospodárenie na pôde a rozvoj vidieka 

 Produkčné využitie celého pôdneho fondu akejkoľvek krajiny nemá žiadnu 

alternatívu ani pre úspešnú stratégiu rozvoja vidieka. 

 Je doslova nemožné spočítať, koľko programov pre rozvoj vidieka bolo vytvorených 

a koľko peňazí daňových poplatníkov sa vynaložilo na financovanie grantov pre rozličné 

štátne, súkromné i nevládne tzv. neziskové organizácie. Ak sa pozrieme na čo boli tieto 

prostriedky použité, zistíme, že to boli väčšinou školenia, konferencie so závermi na podporu 

agroturistiky, košikárstva a rôznej ľudovej tvorivosti. Zaiste si celý rad ľudí spomína, ako 

v dobe keď sa devastovali alebo rozkrádali perfektne na hotelovej úrovni vybudované 

rekreačné zariadenia JRD, sa vyplácali milióny na prebudovanie súkromných rodinných 

domov na účely propagovaných dovoleniek na sedliackom dvore. Nie som proti takýmto 

programom, ale nie každá obec má atraktívne turistické zázemie alebo významnú kultúrnu 

pamiatku, ktoré by na dlhšie obdobie lákali zvedavých turistov, dokonca zo zahraničia. 

 Pravda je jednoduchá, a tú nepostrehli ani európska, ani národná agentúra pre 

rozvoj vidieka – ľuďom na vidieku treba dať prácu. Podľa môjho hlbokého presvedčenia, 

prácu pre vidiecke obyvateľstvo poskytne v dostatočnom rozsahu len hospodárenie na pôde. 

V tomto prípade by som nerád polemizoval či využívanej na poľnohospodársku, alebo lesnú 

produkciu.  

 Odporúčal by som podiskutovať o tom, pokiaľ je únosné používanie vysokovýkonnej 

zahraničnej techniky, ktorá je z jednej strany určite efektívnejšia, ale berie prácu ľuďom 

s minimálnym vzdelaním, pre ktorých by práca na pôde mohla byť zdrojom príjmu a ich 

platové nároky by neboli možno ani vyššie, než aké majú v súčasnosti sociálne dávky 

v nezamestnanosti. Nebolo by účelné vyrábať aspoň základné náradie v domácich podnikoch 

a riešiť zamestnanosť aj v týchto profesiách? Skúsi niekto z ekonómov porovnať o koľko by 

bolo náklady na mzdy týchto pracovníkov vyššie ako sú ich súčasní sociálne dávky 

v nezamestnanosti?  
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 Nemať zamestnanie nemusí byť totiž pre nezamestnaného vždy len existenčný 

problém, ale rozhodne je to v prvej fáze vždy problém psychologický a pri dlhodobom trvaní 

aj návykový a dedičný. Ľudia si odvyknú pracovať, ale požadujú stále vyššie sociálne dávky 

tak, aby sa ich finančná situácia úmerne rovnala zamestnaným ľuďom. Môžeme potom túto 

skupinu považovať za neprispôsobivých, alebo za ľudí dokonale prispôsobivých ich reálnej 

existenčnej situácii? 

 Som si vedomý, že moja úvaha o globálnom manažmente je úvahou, ktorá bude 

okrem majetkových bariér narážať aj na tradície a ekonomické záujmy výrobných ako aj 

obchodných skupín, ktoré nemajú záujem na globálnom manažmente, výhodnom 

z dlhodobého pohľadu zachovania a ochrany pôdy ako prírodného zdroja. 
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ZELENÁ EKONOMIKA –  INTEGRÁCIA  SLUŽIEB LESNÝCH 

EKOSYSTÉMOV A  ICH OCHRANY  

DOC .  ING .  JÁN ILAVSKÝ ,  CSC .  
ASA – Analýzy – Stratégie – Alternatívy 

 

Abstrakt 

Ďalší ekonomický rozvoj spoločnosti je limitovaný 

obmedzenými zdrojmi fosílnych surovín, ktoré sú hlavnými zdrojmi 

energie aj surovín pre priemysel. Na druhej strane sú obnoviteľné 

biologické prírodných zdroje, ktoré sa v mnohých prípadoch využívajú 

veľmi extenzívne, s negatívnymi dopadmi na prírodné prostredie a 

tým aj na schopnosť ich trvalej reprodukcie. Preto sa pozornosť 

medzinárodných organizácií, aj viacerých krajín, upiera hlavne na 

hľadanie efektívneho využívania biologických prírodných zdrojov s 

minimálnym nepriaznivým dopadom na socioekonomický rozvoj spoločnosti a  na životné 

prostredie. 

 

Abstract 

Further economic development of society is limited by the limited resources of fossil 

fuels, which are major sources of energy and raw materials for industry. On the other hand, 

there are renewable biological resources, which are in many cases used very extensively 

with negative impacts on the natural environment and thus the ability of their continued 

reproduction. Therefore, the attention of international organizations and several countries is 

focused especially on the search of the effective use of biological resources with minimal 

negative impact on socioeconomic development of society and the environment. 

 

Úvod 

Európska komisia publikovala v priebehu roku 2011 výzvu na verejnú konzultáciu 

materiálu „Bio-based economy for Europe: state of play and future potential“, ktorá má byť 

podkladom pre vypracovanie „Európskej stratégie a akčného plánu pre trvalo udržateľné 

hospodárstvo založené na biologických základoch do r. 2020 (European Strategy and Action 

Plan towards a sustainable bio-based economy by 2020). 

Hospodárstvo založené na rozumnom a efektívnom využívaní trvale sa obnovujúcich 

biologických zdrojov je budúcnosťou aj pre rozvoj Slovenska. Problematika je multiodvetvová 

a zahŕňa nielen obnoviteľné zdroje energie, ale aj stavebníctvo (greenbuildings), chemický 

priemysel, dopravu, odpadové hospodárstvo, hospodárenie s vodou a pôdou a s nimi 

spojené odvetvia, ako aj ďalšie odvetvia a činnosti. 
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1 Koncepcia zelenej ekonomiky 

Podľa definície UNEP je zelená ekonomika taká, ktorá vyúsťuje do zvýšenia ľudského 

blahobytu a sociálnej rovnosti, pričom výrazne znižuje environmentálne riziká a ekologickú 

núdzu. Je to proces nového usporiadania ekonomických odvetví a infraštruktúry na 

dosiahnutie lepšej návratnosti prírodných, ľudských a kapitálových investícií pri súbežnom 

znižovaní emisií skleníkových plynov, znižovania ťažby a využívania prírodných zdrojov, 

tvorby menšieho množstva odpadu a znižovania sociálnych rozdielov. 

Jedným z najdôležitejších odvetví pri rozvoji zelenej ekonomiky je lesné 

hospodárstvo. Úloha lesníctva v zelenej ekonomike bola hlavnou témou diskusie na 

spoločnom 69. zasadaní Drevárskeho výboru EHK a 36. zasadaní Európskej lesníckej komisie 

FAO v októbri 2011., kde sa prerokoval „Akčný plán odvetvia lesníctva v zelenej ekonomike“. 

V tomto Akčnom pláne bolo identifikovaných šesť hlavných oblastí, ktorými lesníctvo 

prispieva k zelenej ekonomike: 

 Trvalo udržateľná produkcia a spotreba lesných produktov 

 Lesníctvo a znižovanie produkcie uhlíka 

 Vhodné zelené pracovné miesta v lesníctva 

 Oceňovanie a platby za služby lesných ekosystémov 

 Monitoring a riadenie odvetvia lesníctva 

 

Ku každej z týchto šiestich oblastí bol identifikovaný celý rad tém a aktivít, ktoré by sa 

mali realizovať na medzinárodnej aj národnej úrovni. 

 

2 Hlavné okruhy problémov odvetvia lesného hospodárstva na Slovensku vo vzťahu 

k uplatňovaniu princípov zelenej ekonomiky 

 

Jedným z vážnych dlhodobo pôsobiacich negatívnych faktorov je poškodzovanie lesov 

abiotickými, biotickými aj antopogénnymi škodlivými činiteľmi. Podiel náhodných ťažieb sa 

za ostatné desaťročie zvýšil každoročne na vyše 60% z celkového objemu ťažieb. 

U ihličnatých drevín je tento podiel vyše 80%.  

Druhým negatívnym faktorom je dlhodobé prekračovanie únosnej ťažby dreva, ktoré 

sa začalo od polovice deväťdesiatych rokov. V súčasnosti sa únosná ťažba prekračuje 

v priemere okolo 20 %. 

Tieto dva faktory vyvolávajú otázku o skutočnom zabezpečení dlhodobej ekologickej 

stability a trvalej udržateľnosti lesných ekosystémov. V budúcich rokoch k tomu pristúpia aj 

otázky ekonomickej udržateľnosti hospodárenia v lesoch v dôsledku očakávaného zníženia 

ťažby dreva a poklesu príjmov a zvýšených nákladov potrebných na obnovu poškodených 

a zničených lesov. 
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Rozvoj zelenej ekonomiky založenej na využívaní lesných zdrojov je ohrozený aj 

mimoriadne veľkým objemom exportu surového dreva a výrobkov z dreva s veľmi malou 

pridanou hodnotou. Ročný export surového dreva na priemernej úrovni 2,2 – 2,8 mil. m3 

znamená zároveň vývoz 4 000 – 4 500 pracovných miest a vývoz okolo 300 mil. € pridanej 

hodnoty. So surovým drevom vyvážame aj vedľajšie produkty z prvotného spracovania, ktoré 

by sa dali využiť ako obnoviteľný zdroj energie. Takto sa ročne vyvezie okolo 12 500 TJ 

energie, ktorou by sa dalo vykúriť 156 000 domov. Dovoz rovnakého množstva energie 

v drahšom plyne znamená ďalšiu stratu okolo 30 mil. €. 

Nepriaznivá situácia s vývozom surového dreva je spôsobená aj nekoncepčnou 

privatizáciou drevospracujúcich podnikov a závodov (Bučina Zvolen, Bukóza Vranov, 

Smrečina Banská Bystrica) a chýbajúcou dlhodobou koncepciou  rozvoja priemyselných 

odvetví spracujúcich drevo. Zlikvidovaním kapacít na spracovanie najkvalitnejších 

sortimentov dreva 1. a 2. triedy akosti (Preglejka Žarnovica, Mier Topoľčany, Bučina Bánovce 

n. Bebravou) sú ročné straty na tržbách okolo 20 – 30 mil. €. K rozvoju domáceho 

drevospracujúceho priemyslu neprispeli ani niektoré pridelené štátne podpory zahraničným 

investorom, ktorí po využití podpory zatvorili drevospracujúce kapacity na Slovensku a odišli 

podnikať do iných krajín (napr. Kappa Štúrovo). 

K problémom, ktoré obmedzujú prechod na princípy zelenej ekonomiky, patria 

pretrvávajúce nejasnosti a problémy v riadení podnikov spravujúcich lesný majetok štátu. 

Opakujúce sa správy o nehospodárnosti, netransparentnom riadení a obchode s drevom sú 

v rozpore s princípmi, ktoré sú predpokladom na zmenu hospodárstva založeného na 

neobnoviteľných zdrojoch na hospodárstvo efektívne využívajúce obnoviteľné prírodné 

zdroje. 

K negatívnym faktorom patrí tiež problém neusporiadanosti vlastníckych vzťahov 

k pôde a lesom. Stále je pôvodným vlastníkom neodovzdaných vyše 200 000 ha lesov, na 

ktorých je hospodárenie obmedzené. Okrem problémov s nákladmi na starostlivosť o tieto 

lesy, ktoré musia uhrádzať Lesy Slovenskej republiky, š.p.,  zostáva v nich nevyužitých vyše 

400 000 m3 dreva. 

Problém rozdrobenosti vlastníctva pôdy obmedzuje aj využívanie máloproduktívnych 

poľnohospodárskych pôd, ktoré sú dlhodobo nevyužívané na poľnohospodársku produkciu. 

Podľa výsledkov Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR 2005 – 2006 je  výmera 

lesov na nelesných pozemkoch (tzv. biele plochy) takmer 275 000 ha a pri priemernej 

hektárovej zásobe dreva na nich vyše 133 m3, zostáva nevyužitých vyše 36,6 mil. m3 dreva. 

Pritom potenciál týchto pôd pri ich zalesnení a riadnom obhospodarovaní je ďaleko vyšší. 

Okrem toho je k dispozícií ďalších vyše 40 000 ha poľnohospodárskych pôd 

nevhodných na poľnohospodársku výrobu, ktoré by sa mohli zalesniť. 

Zalesňovanie a obhospodarovanie bielych plôch a pôdy nevhodnej na 

poľnohospodársku výrobu by prinieslo: 

 viac ako 1 000 pracovných miest ročne, 
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 zníženie ohrozenia krajiny eróziou, 

 získali by sa významné zdroje biomasy na energetické využitie a 

 prispelo by k zníženiu CO2 v atmosfére 

 

Ďalším faktorom, ktorý vyvoláva rozporné reakcie, sú vzťahy medzi využívaním 

a ochranou prírodných zdrojov. Princípy zelenej ekonomiky  majú vytvárať harmonický vzťah 

medzi týmito dvoma aspektmi činnosti človeka v prírodnom prostredí. V súčasnosti sa však 

vzťahy medzi vlastníkmi lesov a lesníkmi na jednej strane a ochranárskymi organizáciami 

vyvíjajú dosť kontraproduktívne. V ochrane prírody chýba dlhodobá, verejnosťou 

akceptovaná, štátna politika  a koncepcia ďalšieho rozvoja. 

Sústava chránených území bola z veľkej časti formovaná počas minulého politického 

systému, kedy sa nezohľadňovalo vlastníctvo k pozemkom vyhlasovaným za chránené 

územia. Kvantitatívne prístupy k rozširovaniu chránených území na úkor kvality ochrany 

najcennejších prírodných území nemajú podporu u veľkej väčšiny obyvateľov. Narážajú tiež 

na rozpor medzi oprávnenými záujmami vlastníkov pozemkov a potrebami ochrany prírody.    

V chránených územiach je 57% z výmery lesov na Slovensku. Slovensko má tretí 

najvyšší podiel lesov v sústave chránených území NATURA 2000 z celej EU 27 (48,8%). 

Tieto faktory vytvárajú aj značné nároky na prostriedky zo štátneho rozpočtu tak na 

samotné zabezpečovanie výkonu štátnej správy v ochrane prírody, ako aj na úhradu ujmy 

vlastníkom pozemkov za obmedzenia pri hospodárení. Len z nespracovaného objemu 

326 000 m3 dreva z lesov v chránených územiach vzniká strata na tržbách lesníctve 

a drevospracujúcom priemysle okolo 154 mil. € a stráca sa okolo 2 200 pracovných miest. 

Podľa výpočtov Národného lesníckeho centra vzniká celková majetková ujma 

vlastníkom lesov z titulu uplatňovania obmedzení vyplývajúcich zo zákona o ochrane prírody 

a krajiny na 22,4 mil. € ročne. Na úhradu však bolo v posledných rokoch vyčlenených iba 

okolo 2,1 mil. €, teda len 9,5 % z celkovej ročnej potreby. 

 

3 Platby za služby lesných ekosystémov – nový nástroj na získavanie finančných zdrojov 

 

Napriek tomu, že lesy majú v prírode a spoločnosti mnoho funkcií, doteraz bola 

činnosť pri hospodárení v lesoch založená hlavne na jednej z nich – na drevoprodukčnej 

funkcii.  Lesy poskytujú aj celú škálu nedrevných tovarov a služieb, ktorých hodnota sa 

v poslednom období začala uvádzať aj vo finančnom vyjadrení. Medzi takéto služby možno 

zahrnúť napríklad produkciu čistej vody, ochranu pred povodňami, produkciu čistého 

vzduchu, reguláciu klímy, rekreáciu, podporu zdravia a ďalšie. 

Ministri zodpovední za lesníctvo prijali na 5. Konferencii ministrov o ochrane lesov 

Európe v roku 2007 rezolúciu, v ktorej sa zaviazali: 
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 vypracovať a zaviesť nástroje na zabezpečenie služieb lesov vo vzťahu k vode, takých ako 

poplatky za služby lesných ekosystémov a iné opatrenia 

 podporovať a rozvíjať zavádzanie opatrení, ktoré by mohli zahŕňať také nástroje, ako 

platby za služby ekosystémov s cieľom rozšíriť diverzitu finančného základu pre trvalo 

udržateľný rozvoj lesov. 

 

Pracovná skupina založená Drevárskym výborom EHK vypravovala v roku 2006 štúdiu 

„Pravidlá pre platby za ekosystémové služby pri integrovanom manažmente vodných 

zdrojov“. Podobne pri Stálom lesníckom výbore EK pracovala pracovná skupina pre 

hodnotenie a metódy kompenzácie nedrevných lesných produktov a služieb. 

Tieto politické deklarácie a metodické materiály boli už zahrnuté do podporného 

systému EÚ na roky 2007 – 2013, kde sú v rámci programu rozvoje vidieka zahrnuté aj platby 

za územia zaradené do systému NATURA 2000 a lesnícko-environmentálne platby. 

V niektorých krajinách (napr. Fínsko, Švédsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Nemecko 

a ďalšie) už prijali konkrétne programy a schémy platieb za služby lesných ekosystémov 

financované z verejných alebo súkromných zdrojov. 

Vo Fínsku je to program METSO, v ktorom súkromní vlastníci lesov robia kontrakty so 

štátom na 10 rokov, pri ktorých im štát platí straty za príjmy z predaja dreva z lesov, ktoré sú 

chránené pre ich prírodné hodnoty. Za samotné prírodné hodnoty nedostávajú žiadne 

platby, tie sú len predpokladom pre uzatvorenie kontraktu. 

Vo Švédsku je to program KOMET, kde vlastník lesov robí kontrakt so štátom podľa 

dohody na obdobie 1 - 50 rokov v rámci ktorého dostane kompenzácie na ochranu prírody 

a biotopov. 

Vo Francúzsku firma predávajúca fľaškovanú vodu uzavrela s farmármi kontrakt na 30 

rokov pri ktorom sa farmári zaviažu dodržiavať predpísané postupy hospodárenia a za to 

dostali na modernizáciu fariem 150 000 € na farmu a ročne 200 počas celých 30 rokov. 

Vo Švajčiarku firma predávajúca minerálnu vodu uhradila náklady na zalesnenie 200 

ha pôdy okolo zdroja vody.  

Je treba hľadať aj u nás nástroje, ktorými sa získajú súkromné zdroje na hradenie 

ujmy, alebo zvýšených nákladov, ktoré sú vyvolané poskytovaním niektorých služieb lesmi. 

Napríklad úhrada straty na produkcii v lesoch pod produktovodmi, v ochranných pásmach 

vodných nádrží a pod. 

 

4 Návrh opatrení 

 

V súlade s cieľmi EÚ vytvoriť potrebné podmienky pre rozvoj hospodárstva na 

biologických základoch. 

Pre splnenie tohto cieľa je treba predovšetkým: 
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 Vypracovať, dať na verejné pripomienkovanie a ústavnou väčšinou schváliť program 

tvorby a ochrany životného prostredia, tvorby, ochrany a využívania základných 

prírodných zdrojov – pôdy, vody, ovzdušia a lesov 

 Na základe programu tvorby, ochrany a využívania základných prírodných zdrojov prijať 

nové, vzájomne zosúladené, zákony o lesoch, o poľovníctve a o ochrane prírody a krajiny 

 Vypracovať program podpory využívania drevnej suroviny v domácich drevospracujúcich  

podnikoch 

 Prijať účinné opatrenia na urýchlenie usporiadania vlastníctva k pôde 

 Prijať program zalesňovania pôd nevhodných na poľnohospodárske využitie 

 Vypracovať sústavu nástrojov a program platieb za environmentálne služby lesných 

ekosystémov  
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AKTUÁLNE OTÁZKY ROZVO JA POTRAVINÁRSTVA AKO KĽÚČOVÉHO 

PRVKU STABILIZÁCIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY V SLOVENSKEJ 

REPUBLIKE  

ING .  MILAN SEMANČÍK  

 

Abstrakt: 

Úroveň predaja domácich potravín na vnútornom trhu 

dosiahla v roku 2010 len 45,3 %, čo je oveľa menej nielen 

v porovnaní so starými členskými krajinami EÚ, ale aj so susednými 

štátmi V4. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej 

komory treba príčiny hľadať predovšetkým v tom, že v ostatných 

20 rokoch nebola potravinová sebestačnosť pre Slovensko 

prioritou. Prakticky žiadna vláda nenašla v zložitom období 

hĺbkovej transformácie ekonomiky spôsob, ako sa vyrovnať s týmto problémom. K tomu sa 

pridružil silný konkurenčný tlak zo zahraničia, nekontrolovaný nástup nadnárodných 

obchodných reťazcov, ktoré v súčasnosti kontrolujú asi 80 % potravinového trhu, 

„dvojrýchlostná“ spoločná poľnohospodárska politika EÚ i niektoré zlé politické rozhodnutia 

na národnej úrovni. K zlepšeniu by mohla viesť systematická práca so spotrebiteľmi vo forme 

trvalo udržateľnej propagačno-informačnej kampane na podporu predaja domácich 

výrobkov a budovanie spotrebiteľského patriotizmu. Zabúdať nemožno ani na podporu 

odbytových organizácií výrobcov, alternatívne formy odbytu slovenskej produkcie, 

organizovanie rozvozu čerstvých potravín, či legislatívnu úpravu pôsobenia obchodných 

reťazcov. 

 

Abstract: 

The level of realization of domestic food within the internal market in 2010 year 

reached only 45.3%, which is much less not only relative to the old EU member states, but 

also with neighbouring countries V4. According to the Slovak Agricultural and Food Chamber 

should look for reasons in particular that in the last 20 years food self-sufficiency was not a 

priority for Slovakia. Virtually no government found in the difficult period of economic 

transformation in depth how to deal with this problem. This will include the strong 

competitive pressure from abroad, uncontrolled arrival of multinational retail chains, which 

control about 80 % of the food market, "two-speed" EU Common Agricultural Policy as well 

as some bad policy decisions at national level. The improvement could result in systematic 

work with consumers in the form of sustainable promotional and information campaign to 

promote the sale of domestic products and build consumer patriotism. One cannot forget 

the support of producer groups, alternative forms of marketing Slovakian production of 

fresh food distribution organization, or legislative action adaptation of supermarket chains. 
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Vážené dámy a páni, 

dovoľte mi, aby som sa poďakoval organizátorom tohto kolokvia za pozvanie 

a možnosť vystúpiť  k otázka rozvoja potravinárstva ako kľúčového prvku stabilizácie 

poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike. Hovoriť o týchto témach je v súčasnosti 

o to naliehavejšie, že sa intenzívne pripravuje reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky 

EÚ pre roky 2014-2020, ktorá významne ovplyvní podnikateľské prostredie v celom našom 

agropotravinárskom komplexe. Preto by nielen nám, zástupcom producentov v tomto 

odvetví, ale celej verejnosti nemalo byť jedno, či dokážeme presadiť zrovnoprávnenie 

postavenia našich poľnohospodárov a potravinárov v rámci EÚ, alebo budú naďalej 

znevýhodňovaní, na čo sme už doteraz doplatili výrazným obmedzením svojej produkcie 

a nárastom jej dovozov. 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora varuje, že ak naša krajina 

nezačne praktickými krokmi pamätať na svoju potravinovú bezpečnosť, o niekoľko rokov ani 

zďaleka nedokáže sama nasýtiť svojich obyvateľov. Túto úlohu neplní uspokojivo už ani teraz, 

pretože podľa rôznych metodík sa celková sebestačnosť Slovenska v potravinách pohybuje 

zhruba v intervale 45 - 50 percent, ale ešte na začiatku transformácie agropotravinárskeho 

komplexu prevyšovala 80-percentnú hranicu a v komoditách mierneho pásma bola 100-

percentná, ba aj väčšia, pretože časť z nich sa vyvážala. Zhoršenie tohto ukazovateľa 

o približne 30 percentuálnych bodov v ostatných dvadsiatich rokoch predstavuje veľmi 

nebezpečný trend, pričom naša komora nezaregistrovala v žiadnej európskej krajine, 

z ktorých získala údaje, taký výrazný pokles ako v Slovenskej republike. 

Napríklad vo Švajčiarsku sa potravinová sebestačnosť, vypočítaná z domácej 

produkcie a salda zahraničného obchodu, od roku 2001 pohybuje v rozpätí od 59 do 64 

percent. Táto krajina pritom nie je s aktuálnym stavom spokojná a prijala konkrétne 

opatrenia na to, aby zvýšila svoju sebestačnosť aspoň na dvojtretinovú úroveň. Okrem iného 

nechce príliš súhlasiť so zmäkčovaním kvalitatívnych potravinárskych noriem, ktoré by 

otvorilo priestor na zvyšovanie dovozov lacných a menej kvalitných potravín z iných častí 

kontinentu, prípadne sveta. Snaží sa posilniť postavenie roľníkov v potravinovej vertikále 

a poskytovanie podpôr viaže na produkciu. Jednoducho robí všetko pre to, aby sa rozvíjala 

domáca výroba a nachádzala aj primerané uplatnenie na trhu. 

Podľa Zväzu nemeckých poľnohospodárov (DBV) neklesla potravinová sebestačnosť 

Nemecka od hospodárskeho roka 1990/1991 nikdy pod hranicu 94 percent a v niektorých 

rokoch bola dokonca ešte o 4 percentuálne body vyššia. Menej ako 50-percentnú úroveň 

nedosahuje žiadna vyspelejšia krajina, pretože pokles pod ňu znamená výrazný nárast 

závislosti na dovozoch. A to môže byť príliš veľké bezpečnostné riziko, nakoľko zabezpečenie 

výživy obyvateľstva patrí - alebo malo by patriť - medzi kľúčové úlohy každého štátu. 

Aj z tohto pohľadu pojem potravinovej bezpečnosti nie je žiadnym anachronizmom, 

ako to tvrdia niektorí zástancovia ultraliberalizmu. Naopak, od sedemdesiatych rokov 

minulého storočia, keď sa s ním začalo prvý raz vážnejšie narábať, prešiel vývojom k definícii 
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zohľadňujúcej kvalitu a ľudský rozmer. Potravinová bezpečnosť má tri hlavné dimenzie: 

dostatočnosť ponuky, cenovú dostupnosť a zdravotnú neškodnosť potravín. Z hľadiska štátu 

možno hovoriť o potravinovej bezpečnosti najmä vtedy, ak v ňom nezaznamenávajú 

výraznejší deficit vo výrobe základných potravinárskych komodít. Viaceré odborné štúdie sa 

prikláňajú k názoru, že jej hranica sa v súčasnosti pohybuje asi na úrovni 80-percentného 

pokrytia dopytu po potravinách domácou výrobou. Teda stavom, aký sme na Slovensku mali 

na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia. 

Ak aj v kontexte týchto skutočností niekto považuje za normálne importovať značné 

objemy potravín, lebo je presvedčený o tom, že keď si ich nevyprodukujeme doma, môžeme 

ich bez problémov doviezť, uvažuje veľmi zle a neracionálne. Potom by rovnako mohol 

vystupovať aj proti financovaniu vlastnej armády a obranných zložiek, lebo v prípade potreby 

by sme si za peniaze mohli rovnako doviezť zahraničných žoldnierov, ktorí by sa postavili na 

ochranu našich záujmov. A v konečnom dôsledku by nás to zrejme vyšlo lacnejšie, lebo na 

armádu by sme nemuseli vynakladať finančné zdroje priebežne, ako to robíme teraz, keď sa 

nenachádzame v žiadnom priamom vojenskom ohrození. Isteže, je to možno príliš 

nadsadené, ale o nič miernejšia nie je ani téza, že nemusíme za každú cenu vyrábať vlastné 

potraviny, lebo ich v nevyhnutných množstvách môžeme kedykoľvek importovať. 

Odborníci odhadujú, že vo svete sa vyrobí dostatok potravín pre všetkých ľudí, keďže 

ich produkcia prevyšuje potrebu možno až o 50 percent. Napriek tomu však počet 

hladujúcich už asi 15 rokov stúpa. Ide nielen o dôsledok cenovej nedostupnosti 

potravinárskeho tovaru pre ľudí s nízkymi príjmami, ale aj nerovnomerného zemepisného 

rozloženia výroby. Presadením priority voľného obchodu sa svet začal polarizovať na 

„exportné“ a „importné“ regióny, resp. štáty. Táto polarizácia je ale v mnohých prípadoch 

umelá a vyplýva tiež zo značnej deformácie konkurenčného prostredia vo svete 

a nedostatočnej reakcie niektorých krajín na tento vývoj. Bolo by smutné, keby do ich 

kategórie malo trvalo patriť aj Slovensko, pretože by sa zaradilo do rangu, ktorému sa 

jednoducho hovorí „rozvojový svet“. 

Už viackrát sa potvrdilo, že dovozy sú lacné len dovtedy, kým majú na trhu primeranú 

konkurenciu v podobe domácej výroby. Prakticky až do roku 2008 sa ceny základných 

agropotravinárskych komodít na svetových trhoch vyznačovali relatívnou stabilitou, hoci aj 

vtedy dochádzalo z času na čas k určitým výkyvom. Súviselo to predovšetkým 

s dostatočnosťou, ba až prebytkovosťou ich ponuky. Napokon, aj samotná spoločná 

poľnohospodárska politika bola dlho zameraná najmä na riešenie prebytkov v Európskej únii. 

Lenže potom sa situácia zmenila - prišli slabšie úrody rastlinných komodít, zníženie svetových 

zásob obilnín, dramatické výkyvy v cenách ropy i ďalšie dôležité vplyvy, ktoré rozkolísali ceny 

potravín na nebývalú úroveň. 

Riziká spojené s absenciou potravinovej bezpečnosti sa potom naplno prejavili vo 

viacerých arabských štátoch. Obyvateľstvo krajín, ktoré zbytočne stratili potravinovú 

bezpečnosť a stali sa závislé od dovozov, náhle pocítilo dopad volatility cien potravín na 

svetových trhoch. Ukázalo sa, že ľudia môžu dlhodobo tolerovať hoci aj diktátorov, ale pod 
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podmienkou, že majú čo jesť. Len čo však začnú byť hladní, musia riešiť situáciu 

neštandardne, často až revolučne. Potvrdzuje sa, že potravinová bezpečnosť štátu je 

minimálne taká dôležitá, ako jeho energetická a vojenská bezpečnosť. Toto majú na pamäti 

všetky vyspelé štáty, tobôž svetové veľmoci, ktoré do vlastnej výroby potravín investujú 

značné finančné prostriedky a ani v najmenšom ju nepodceňujú. 

V našich podmienkach však, žiaľ, nepatrila potravinová bezpečnosť v ostatných 

rokoch medzi štátne priority. Niektoré predchádzajúce vlády nenašli v zložitom období 

hĺbkovej transformácie ekonomiky spôsob, ako sa s týmto problémom vyrovnať, iné ho 

otvorene bagatelizovali. Aj preto sme klesli až do takej hĺbky, ktorá sa ešte pred desiatimi 

rokmi zdala priam nemožná. Úpadok celého agropotravinárskeho sektora, najmä živočíšnej 

výroby a potravinárskeho priemyslu, spôsobila nevydarená ekonomická transformácia, silný 

konkurenčný tlak zo zahraničia, nekontrolovaný nástup zahraničných obchodných systémov 

na náš trh, ktoré dnes ovládajú zhruba 80 % maloobchodu s potravinami, „dvojrýchlostná“ 

Spoločná poľnohospodárska politika, znevýhodňujúca našich poľnohospodárov, ale 

aj niektoré nesprávne politické rozhodnutia na národnej úrovni. 

Domáca produkčná základňa mimoriadne doplatila na absenciu potravinovej 

a obchodnej politiky, ktorá sa nikdy nespracovala a teda ani nerealizovala komplexne, lebo 

takmer vždy v nej chýbala finálna fáza - výroba a odbyt. Až doteraz sa jej štát venoval veľmi 

málo, vrátane nášho rezortného ministerstva. Vždy sa väčšinou hľadali rozvojové možnosti 

pre poľnohospodársku prvovýrobu, hoci bez spracovateľskej koncovky a odbytu sú akékoľvek 

projekty a stratégie v tomto smere viac-menej iba teoretické. Aby mohli byť naozaj reálne, 

musia obsahovať celú potravinovú vertikálu, vrátane jej finálnej fázy, teda aj predaja. Inak 

stoja na vratkých nohách a v praxi sa nenaplnia. Aj preto by sa podľa našej komory mala 

spracovať stratégia rozvoja odvetvia s ohľadom na tvorbu nových pracovných miest. Tie však 

vzniknú v prvovýrobe i potravinárskom priemysle len vtedy, keď prestaneme dovážať 

zbytočne veľké množstvá potravín, ktoré si bez problémov môžeme vyrobiť sami doma. 

Pamätať treba na všetko - kvalitnú surovinovú základňu, jej spracovanie i cestu 

k slovenskému spotrebiteľovi. Čiastkové koncepcie síce môžu priniesť aké - také zlepšenia 

v niektorých sektoroch, ale trvalý obrat určite nezabezpečia. Na to by nemali zabúdať všetci 

tí, ktorí podceňujú ich význam. 

V poľnohospodársko-potravinárskom komplexe nám aj preto klesá produkcia - 

nehovoriac o jej zdeformovanej štruktúre v prvovýrobe - zamestnanosť a v konečnom 

dôsledku aj potravinová sebestačnosť. Čoraz viac sa stávame krajinou, vyvážajúcou základné 

poľnohospodárske suroviny bez pridanej hodnoty, ktorá sa tvorí mimo nášho územia a my ju 

následne dovážame. Potvrdzuje to aj vývoj zahraničného obchodu s agropotravinárskymi 

komoditami, kde sa síce po predchádzajúcich rokoch prehlbovania pasívneho salda dosiahlo 

vlani určité zlepšenie, pričom súhrnné výsledky ešte nie sú k dispozícii, ale prevažne na úkor 

zvýšeného exportu rastlinných výrobkov - najmä obilnín a olejnín - zatiaľ čo vo finálnej 

potravinárskej produkcii žiadne výraznejšie zlepšenie nenastalo. 
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Všetko sa to logicky premieta aj do poklesu zamestnanosti. Podľa Štatistického úradu 

(ŠÚ) SR sa v rokoch 2004-2010 znížila zamestnanosť v poľnohospodárstve o viac ako 30-tisíc 

a v potravinárskom priemysle o vyše 8-tisíc ľudí. Úbytok pokračoval aj v uplynulom roku - 

predovšetkým v poľnohospodárstve - hoci celkové údaje ešte SPPK nemá k dispozícii. 

Porovnanie druhých štvrťrokov 2010 a 2011 však naznačovalo až takmer 10-percentný 

úbytok pracovných síl v prvovýrobe, ktorý sa v ďalšom období sotva podarilo celkom zmazať. 

Celkom otvorene možno povedať, že zatiaľ čo sa doma prepadáme, nadmerným dovozom 

agropotravinárskej produkcie pomáhame iným krajinám. Je to paradoxné, lebo hoci politické 

i ekonomické špičky neustále hovoria o potrebe rozvojových impulzov, jeden 

z najdostupnejších celkom zjavne nedoceňujú a prehliadajú. 

Úloha, ktorú plní poľnohospodárstvo vo vidieckych regiónoch, je pritom podľa 

viacerých odborných štúdií v priemere významnejšia ako v nevidieckych oblastiach. 

Schopnosť obyvateľstva vidieckych regiónov aktivizovať endogénne zdroje a dosahovať 

ekonomický rozvoj je zvyčajne nižšia, čo zvyšuje význam agrárnej zamestnanosti z hľadiska 

sociálno-ekonomickej stabilizácie vidieckeho osídlenia. V podmienkach SR je udržanie 

vidieckej zamestnanosti o to dôležitejšie, že viac ako polovica krajiny má vidiecky charakter 

a akékoľvek oslabenie vidieckeho priestoru negatívne ovplyvní stabilizačné a rozvojové 

procesy v celej Slovenskej republike. 

Podľa nášho názoru zatiaľ možno vidiek ešte stále považovať za zdroj kvalitných 

pracovných síl, aj keď najkvalifikovanejšie z nich hľadajú lukratívnejšie uplatnenie 

v nevidieckych oblastiach štátu, prípadne v krajinách, ktoré pre Slovensko sprístupnili svoje 

pracovné trhy. Vzhľadom na menšiu atraktívnosť agrosektora pre mladých ľudí kvôli vysokým 

pracovným nárokom a nízkym mzdám, keď príjmy pracovníkov v poľnohospodárstve sa od 

roku 1990 permanentne pohybujú hlboko pod hranicou 80 % celoštátneho priemeru, sa do 

migrácie zapája predovšetkým táto skupina obyvateľstva. Nižšia atraktivita vidieckych 

regiónov súvisí nielen s ich slabšie rozvinutou ekonomickou infraštruktúrou, ale aj s nie príliš 

optimistickou situáciou v poľnohospodárstve, ktorá oslabuje aj spracovateľskú sféru. Je teda 

najvyšší čas naštartovať procesy jej stabilizácie a vážne sa zaoberať otázkami potravinovej 

bezpečnosti a sebestačnosti SR. 

V poslednom štvrťroku minulého roka realizovala naša komoraprieskumy zastúpenia 

slovenských výrobkov v ponuke obchodu. Za alarmujúce považujeme, že v predaji mlieka 

a mliečnych výrobkov, ktorých fyzické zastúpenie sme kontrolovali aj v predchádzajúcich 

rokoch, síce došlo k miernemu nárastu zastúpenia zhruba o 2 percentuálne body, ale naďalej 

zostalo v ponuke viac zahraničných ako slovenských produktov. Najlepšie dopadla v tomto 

smere COOP Jednota s takmer 70-percentným zastúpením domáceho tovaru, najhoršie LIDL 

len s niečo viac ako 15-percentným podielom slovenského mlieka a mliečnych produktov. 

Silnou konkurenciou pre domáci tovar boli predovšetkým dovozy z Českej republiky a Poľska, 

v prípade reťazca LIDL navyše aj z Nemecka. 

Neuspokojujúci bol aj nízky - menej ako štvrtinový - podiel domáceho čerstvého 

ovocia a zeleniny v ponuke obchodných reťazcov. Určite to má viac príčin, nielen koniec 
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hlavnej pestovateľskej sezóny, ale aj podmienky obchodu, ktoré sú pre mnohých domácich 

dodávateľov - najmä menších - neakceptovateľné. 

Obchodné systémy sa vôbec s domácimi dodávateľmi pohrávajú ako mačka s myšou, 

na čo jednoznačne doplácajú výrobcovia v nových členských krajinách EÚ. Preto aj náš 

domáci potravinársky priemysel patrí medzi najohrozenejšie odvetvia. 

Európsky trh s potravinami sa z pohľadu geografie výroby deformuje. Kým drvivá 

väčšina krajín pôvodnej „pätnástky“ zostáva sebestačná až prebytková vo výrobe základných 

agropotravinárskych produktov, viaceré členské krajiny zo strednej a východnej Európy svoju 

sebestačnosť už dávnejšie stratili. Zároveň sa zväčšuje prísun potravinárskych výrobkov zo 

západnej Európy do strednej a východnej časti kontinentu, čoho dôkazom sú oficiálne grafy 

našej zahranično-obchodnej bilancie s potravinami. Okrem Slovenska sa zvykne sťažovať 

nielen Česká republika, ale napríklad aj Maďarsko, ktoré má vynikajúci poľnohospodársky 

potenciál. Problémy sa u nášho južného suseda vyhrotili natoľko, že pred približne tromi 

rokmi sa tam samospráva v spolupráci s ministerstvom seriózne pokúšali uzákoniť určitú 

minimálnu mieru (70 %) zastúpenia potravín maďarského pôvodu na pultoch obchodov. 

Obchodným reťazcom sa ale jednoduchým poukázaním na princípy spoločného trhu podarilo 

túto snahu neutralizovať.  

My sme určitú legislatívu vo vzťahu k reťazcom mali - hoci nie na stanovenie 

minimálneho podielu domácich výrobkov v ich ponuke - ale po vlaňajšom zrušení zákona 

o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom 

tovaru, ktorým sú potraviny, sme o ňu prišli. Reťazce využívajú súčasné legislatívne vákuum 

a môžu si klásť do zmlúv s dodávateľmi podmienky, aké len chcú. Všetky síce deklarujú 

záujem o rozšírenie spolupráce so slovenskými dodávateľmi, ale v skutočnosti od nich pýtajú 

to, čo nemajú, resp. im nemôžu ponúknuť. 

Požadujú napríklad pravidelné nákupy väčšieho množstva tovaru štandardnej akosti, 

čo prevyšuje kapacitné možnosti malých a stredných dodávateľov, ktorých produkciu potom 

nahrádzajú dovozmi od veľkých zahraničných výrobcov. Takmer unisono hovoria 

o regionalizácii svojej ponuky, ale nákup tovaru naďalej zväčša organizujú centrálne, 

v niektorých prípadoch dokonca mimo územia Slovenskej republiky. Nezriedka sami výrazne 

znižujú ceny určitých potravín, čo následne vyvoláva tlak ostatných obchodných systémov na 

zlacnenie ich dodávok zo strany potravinárov, ktorí by ich však v takom prípade museli 

vyrábať so stratou. Niektorí členovia našej komory hovoria tiež o dvoch rôznych prístupoch 

viacerých reťazcov k domácim a zahraničným dodávateľom, čo sa nevzťahuje len na 

dodávateľské podmienky, ale aj spotrebiteľskú cenu ich tovaru. Na pultoch sa totiž objavujú 

aj dosť predražené slovenské výrobky, zatiaľ čo v prípadoch konkurenčných produktov zo 

zahraničia sú marže obchodu stanovené zrejme oveľa nižšie, čomu zodpovedá aj ich konečná 

spotrebiteľská cena 

Príčin úpadku poľnohospodárstva a potravinárstva u nás je určite viac, ale základný 

rozdiel medzi krajinami západnej a strednej Európy je nespochybniteľný: v Nemecku, 

Rakúsku, Francúzsku alebo vo Veľkej Británii je veľkodistribúcia potravín jednoznačne 
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v rukách domácich spoločností a zastúpenie domácich potravín na pultoch tam dosahuje asi 

80 %. V Českej republike, u nás alebo v Maďarsku dominujú zahraničné obchodné reťazce 

a tento podiel je iba 60, či dokonca ešte menej percent. Takýto veľký rozdiel nemôže byť 

náhodný. 

Na vyostrený konkurenčný boj medzi obchodnými reťazcami na Slovensku paradoxne 

dopláca spotrebiteľ, hoci o tom nevie. Veľká konkurencia vedie reťazce k tomu, že cena je 

najdôležitejším kritériom na dodávku tovaru a toto rozhodovanie vedie k zásobovaniu 

obyvateľstva potravinami otáznej kvality. Na Slovensku sa doslova „zlievajú“ prebytkové 

potraviny z celej Európy skoro za dumpingové ceny s nízkou kvalitou. Náš spotrebiteľ však 

reaguje na nízku cenu veľmi aktívne a táto spotrebiteľská vlastnosť núti reťazce pokračovať 

vo vyhľadávaní dodávateľov, ktorí vedia tovar ponúkať za najnižšie ceny. Nastáva tak 

„reťazová reakcia“ - každý reťazec chce predbehnúť vo „výhodnej“ cene tie ostatné. Tento 

postup v konečnom dôsledku likviduje slovenských výrobcov potravín, ktorí nedisponujú 

prebytkami, ktoré by mohli ponúkať za dumpingové ceny a do cien svojich výrobkov musia 

premietnuť reálne náklady na surovinu i na výrobu. V konečnom dôsledku to ubližuje aj 

spotrebiteľovi, pretože nekonzumuje kvalitné potraviny, ale množstvo prídavných 

a konzervačných látok navyše. Domáci spotrebiteľ by mal vedieť, že najlepšia čerstvá 

potravina je tá, ktorá bola vyrobená v najbližšom okolí  a nebola prevážaná priemerne 1 500 

km po Európe, kým dorazila na miesto spotreby. V trhovom mechanizme rastú ceny  surovín 

a služieb podľa vývoja na trhu, pričom v niektorých sektoroch to verejnosť považuje za 

normálne, ale v prípade potravín sa udržuje  ilúzia, že musia byť lacné. 

Zložitá situácia spracovateľského sektora vedie k tomu, že podiel potravinárskej 

výroby na hrubom domácom produkte (HDP) Slovenskej republiky klesol v roku 2010 na 

úroveň 2,1 %, hoci vo vyspelých krajinách EÚ je niekoľkonásobne vyšší. Jednoznačne to 

svedčí o nedocenení dôležitosti potravinovej bezpečnosti krajiny. Je nespochybniteľné, že 

príspevok potravinárstva k tvorbe HDP sa od druhej polovice deväťdesiatych rokov minulého 

storočia, keď bol zhruba na úrovni 3 %, znížil približne o 1 percentuálny bod. 

Slovenskí potravinári majú dlhodobé problémy s umiestnením svojich výrobkov na 

zahraničných trhoch a od príchodu nadnárodných obchodných reťazcov na slovenský trh sa 

boria aj s veľmi zlou situáciou v domácom odbyte. Jeho pokles sa výrazne prejavil v znižovaní 

výrobných kapacít a zatváraní podnikov. Napríklad v cukrovarníctve sú z pôvodných 10 

cukrovarov v prevádzke už len dva s ročnou výrobnou kvótou 112 319 t cukru, hoci jeho 

spotreba dosahuje asi 150 000 t. Sebestačnosť sme stratili zatvorením najmodernejšieho 

cukrovaru v Dunajskej Strede a odovzdaním časti produkčnej kvóty. 

K redukcii kapacít došlo aj v pivovarníctve, kde zostalo z pôvodných 15 pivovarov 

v prevádzke iba 6, pričom dva z nich sa na celkovej výrobe piva podieľajú zhruba 90 

percentami. Slovenská výroba vína v súčasnosti pokrýva menej ako 50 % jeho spotreby. 

Plochy produkčných vinohradov poklesli z 30 000 ha v roku 1990 na 9 500 ha v roku 2010. 

Pôvodné veľké vinárske podniky buď zanikli, alebo prešli výraznou reštrukturalizáciou - s 

výnimkou podniku Vinárske závody Topoľčianky. V súčasnosti sa k nám ročne dováža takmer 
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400 000 hl vína z celkovej spotreby 650 000 hl, pričom časť sa fľašuje u nás. Na druhej strane 

kvantitu v domácej produkcii jednoznačne nahradila kvalita, ktorá sa výrazne zvýšila. 

V mliekarenskom priemysle bolo v ostatných rokoch zatvorených 7 priemyselných 

mliekarní, no stále ich ešte zostalo zhruba 20. Sektor výroby mlieka a mliečnych výrobkov je 

typickým príkladom vykazovania vysokých dovozov výrobkov s najvyššou pridanou 

hodnotou. Napríklad v roku 2010 dosiahol podiel syrov z domácej výroby na vnútornom trhu 

iba 14,9 %. Na rozdielov od syrov sa čerstvé pekárenské výrobky nedajú vo väčšej miere 

dovážať, ale narastá koncentrácia pekárenského priemyslu a zvyšuje sa podiel pekárenských 

produktov vyrobených v hypermarketoch, kde však ide o dopekanie dovezenej suroviny. 

V defenzíve je aj primárne spracovanie mäsa - teda porážka a rozrábka - pretože väčšina 

u nás spracovávaného mäsa sa dováža. S vážnou - a často neférovou - konkurenciou sa 

v obchodných reťazcoch stretávajú jedlé rastlinné tuky a oleje domáceho pôvodu. A v tomto 

neradostnom výpočte by sme mohli pokračovať ďalej. 

Markantným príkladom úpadku prvovýroby, spracovania a straty sebestačnosti je 

sektor bravčového mäsa. Z produkcie 154 310 ton v roku 2002 sme postupne klesli na len 

65 509 ton v roku 2010, hoci celková spotreba sa stabilizovala približne na úrovni 180 000 

ton. Tu sme sa teda, vyjadrené čistou produkciou, dostali len asi na 35-percentnú 

sebestačnosť, takže už dlhšie neplatí to, čo sa všeobecne pertraktuje v médiách, že každý 

druhý bravčový rezeň pochádza u nás z importovaného mäsa. Skutočnosť už vyzerá ešte 

horšie, hoci pred transformáciou poľnohospodárstva a potravinárstva sme ročne bez 

problémov produkovali 180-tisíc, ba najlepších rokoch aj vyše 200-tisíc ton bravčoviny ročne. 

Je smutnou realitou, že máme problémy s vlastným nasýtením obyvateľstva, hoci 

jeho spotreba nie je zďaleka ideálna. Za odporúčanými dávkami výrazne zaostávame 

v spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov, obilnín v hodnote múky, zemiakov, strukovín, 

ovocia i zeleniny, pričom skutočnosť výstižne vyjadrujú v tejto tabuľke prezentované údaje. 

Ak by sme teda spotrebu týchto komodít mali zvýšiť aspoň na zdravotníkmi odporúčanú 

úroveň, pri súčasnej obchodnej politike by sa to asi udialo rastúcimi dovozmi, hoci 

v skutočnosti máme dostatočný vlastný produkčný potenciál na to, aby sme v potrebnom 

rozsahu zvýšili domácu výrobu. 

Nepriaznivo vyznieva aj prepočítaný podiel domácich potravín na trhu, vychádzajúci 

z domácej produkcie a zahraničného obchodu. Celoštátny priemer vychádza len na 45,3 %, 

pričom najhoršie - len so 6,7-percentným zastúpením - vychádza spracovanie 

a konzervovanie ovocia a zeleniny. Slabo je však na tom aj produkcia mäsových výrobkov 

(vrátane hydinových), výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov, ostatné potravinárske 

výrobky, chuťové prísady a krmoviny, spracovanie a konzervovanie rýb, vinárstvo, 

mliekarenstvo a produkty niektorých ďalších výrobných odborov. Máme teda naozaj veľké 

rezervy, ktoré by sme mali využiť v záujme ďalšieho rozvoja domácej poľnohospodárskej 

a potravinárskej výroby. 

Riešení nedostatočného predaja domácich výrobkov na vnútornom trhu je viac, no 

jedno z najdôležitejších - popri opätovnom zavedení legislatívnej úpravy pôsobenia 
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obchodných reťazcov - určite spočíva v systematickej výchove spotrebiteľa 

k spotrebiteľskému patriotizmu. Naša komora pripravuje návrh zabezpečenia trvalo 

udržateľnej propagačno-informačnej kampane, ktorej spustenie by malo zabezpečiť 

dosiahnutie postupného obratu. Pritom sme prepočítali, že keby sa nám ročne podarilo 

zvýšiť predaj domácich výrobkov len o 2 percentá, v päťročnom časovom horizonte by tržby 

v poľnohospodárstve a potravinárstve stúpli dovedna o viac ako 466 miliónov eur, 

zamestnanosť sa zvýšila o vyše 6 300 ľudí a dovoz nahraditeľných komodít by klesol o viac 

ako 266 miliónov eur. 

Uvažovať treba aj o alternatívnych formách odbytu a komunitných predajoch, ktoré 

sa v konečnom dôsledku nemusia týkať iba poľnohospodárskych výrobkov. Budúcnosť by 

mohla patriť rozvozu čerstvých potravín a Slovensko má aj príklady budovania siete vlastných 

prevádzok, nezáväzných na obchodných reťazcoch. Ich dominancia sa však nestratí zo dňa na 

deň, navyše keď je podporená masívnymi podpornými kampaňami, neraz platenými 

z prostriedkov samotných dodávateľov. Uvedomujeme si, že slovenský spotrebiteľ má stále 

„hlboko do vrecka“ a lákajú ho nízke ceny. Neznamená to však, že by sme na neho nemali 

pôsobiť a upozorňovať ho na všetky nevyhnutné súvislosti. Sme presvedčení, že postupne sa 

dá privodiť obrat a ľudia si viac začnú uvedomovať, že pri nákupe potravín treba zohľadňovať 

viac faktorov, nie iba najnižšiu cenu. A to aj prostredníctvom odbytových organizácií 

výrobcov, ktorých budovanie a podpora by takisto nemusela nachádzať uplatnenie iba 

v poľnohospodárskej prvovýrobe. 
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Z VYSTÚPENÍ V  ODBORNEJ ROZPRAVE  
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PROJEKT VYTVÁRANIA EKOLOGICKÝCH PRODUKČNO-OBYTNÝCH ZÓN  

ING .  PETER BALAŠOV  –  ING .  JÁN ŠLINSKÝ  

 

Tento príspevok je návrhom dvoch nadšencov pre ekologické poľnohospodárstvo, 

ako by bolo možné, bez účasti zahraničného investora, vytvoriť pre náš vidiek, mnoho 

trvalých pracovných miest na úseku poľnohospodárskej prvovýroby a ďalších pracovných 

príležitosti so synergicky sa podporujúcimi priaznivými, „vedľajšími“ vplyvmi, ktoré by sa 

prejavili v našej spoločnosti pri realizácii takéhoto návrhu.  

Takmer pred 20 rokmi začal Ing. Šlinský, bez investičného zázemia a bez vlastnej 

pôdy, pracovať na vývoji agrotechnického systému vhodného pre malé rodinné farmy 

zamerané na ekologické pestovanie zeleniny. Nazval ho AgroKruh. Po 10 rokoch samostatnej 

práce sa spojil s Ing. Balašovom a ich spoločným úsilím vzniká dnes v katastri obce Hrubý Šúr 

pri Senci, modelová farma na ktorej sa systém AgroKruh už piaty rok overuje v skúšobnej 

prevádzke. 

 Doterajšie skúsenosti potvrdzujú predpoklad, že systémom AgroKruh je možné 

vyprodukovať, na malej rodinnej farme o rozlohe 2 ha, lokalizovanej v teplých oblastiach 

Slovenska, zeleninu v triede BIO kvality, za ceny porovnateľné s cenami v obchodných 

reťazcoch a zabezpečiť tak pestovateľovi stabilnú a krízami neohrozenú existenciu. Systém 

AgroKruh, na rozdiel od konvenčných agrotechnických postupov môže výrazným spôsobom 

prispieť k obnove a posilneniu ekologickej, sociálnej i ekonomickej stability vidieka. 

Ekologická produkcia zeleniny, na malých rodinných farmách, vďaka systému AgroKruh® 

vytvára predpoklad obnovy stredného roľníckeho stavu, ktorý bol na Slovensku z politických 

dôvodov, počas minulého režimu, úplne zlikvidovaný. „Vedľajším“ produktom realizácie 

projektu by, okrem vytvorenia mnohých trvalých pracovných miest, bolo aj postupné 

dosiahnutie a udržanie ekologickej a biologickej rovnováhy na najúrodnejších pôdách 

Slovenska, úprava vodného režimu v krajine, a celkové skvalitnenie a skrášlenie životného 

prostredia. V oblasti bioprodukcie zeleniny by Slovensko mohlo byť vzorovým príkladom jej 

praktického realizovania. S víziou rozširovania systému AgroKruh sme sa opakovane obracali 

na príslušné hospodárske a politické štruktúry nášho štátu. Doposiaľ však len 

poľnohospodárska platobná agentúra min. pôdohospodárstva s nami uzavrela dohodu na 

realizáciu projektu, zameraného na propagáciu ekologického pestovania zeleniny systémom 

AgroKruh. Na realizáciu duplikovateľnosti systému sme podporu zatiaľ nenašli.  

Nie je nereálnou fikciou, aby každý kto chce, mohol na Slovensku mať svojho farmára, 

ktorý na “jeho” farme, pestuje široký sortiment kvalitnej, čerstvej domácej zeleniny. 

Návšteva „vlastnej“ farmy, kde aj pri plnej pracovnej činnosti na poli, nie je spev vtákov ničím 

rušený a cítiť vôňu pestovaných i voľne rastúcich bylín a kvetín, by mohla byť pre mnohé 

mestské rodiny pravidelným miestom príjemného oddychu.  
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 Naša politická reprezentácia a politický systém parlamentnej demokracie, tak ako sa 

u nás realizuje, preukazujú, že nie sú schopné, ani plánovať ani konať s perspektívou 

presahujúcou volebné obdobia, k dlhodobému prospechu svojich voličov. Je preto účelné 

podporiť budovanie ekologických zón formou občianskej iniciatívy. Systémom Agrokruh 

ponúkame spôsob, ako občianskou iniciatívou prekonať ťažkopádnosť štruktúr, ktoré by to 

realizovať mali, lebo to majú vo svojej náplni. 

Načrtneme teraz konkrétne kroky a opatrenia, ktoré už presahujú možnosti nás ako 

súkromných osôb, ale je potrebné ich vykonať. 

 Na vytváranie ekologických produkčno-odbytových zón je potrebná legislatívna 

ochrana trvácnosti a neporušiteľnosti ekozóny.  

 Na sériovú výrobu strojov je potrebné vyhotoviť komplexnú technickú 

dokumentáciu. Na jej vyhotovenie môžeme poskytnúť overené funkčné prototypy zariadení, 

ktoré sme vyvinuli a vyrobili takpovediac "na kolene". 

 Na zabezpečenie duplikovateľnosti a kontrolovateľnosti agrotechnických postupov 

pestovania zeleniny systémom AgroKruh® je potrebné vytvoriť komplexný systém 

plodinových kariet. Na tom sa môžu účinne spolupodieľať príslušné pracoviská našich 

univerzít.  

Podpora vzniku malých rodinných fariem a odbyt ich produkcie by bola vhodnou 

náplňou zmysluplnej činnosti rôznych občianskych združení a mimovládnych organizácií. Už 

dnes sme schopní poskytnúť formou seminárov a workshopov naše, prakticky overené, 

skúsenosti pri vytváraní tzv. CSA združení (Consumer Supported Agriculture) odberateľov, 

ktorých vznik je dnes na masívnom vzostupe v USA i v krajinách západnej Európy. Na tento 

účel sme na farme vybudovali seminárny pavilón s potrebným technickým a sociálnym 

vybavením.  

Dnešný stav vývoja a použiteľnej funkčnosti systému Agrokruh® bol dosiahnutý 

vynaložením nadštandardného úsilia a nemalých finančných prostriedkov nás ako 

súkromných osôb. Tieto výsledky ponúkame k dispozícii na ich posúdenie v záujme ich 

dopracovania na rôznych vedeckých i odborných pracoviskách. Konkrétna forma, ktorú môže 

mať inštitúcia koordinujúca vytváranie ekologických produkčno-obytných zón, je už 

predmetom konkrétnych jednaní s dotknutými inštitúciami i jednotlivcami. 

Jesť kvalitné potraviny, to chceme a potrebujeme všetci.  

AgroKruh je komplexný systém, ktorým je možné, v pestovaní zeleniny dosiahnuť : 

1. odstránenie závislosti na ropných palivách, priemyselných hnojivách a pesticídoch  

2. zvýšenie biodiverzity ako podstatnej zložky udržateľnosti života  

3. revitalizáciu vidieckej ekonomiky, prostredníctvom zaujímavej formy generovania 

nových trvalo udržateľných pracovných miest. 

 

Obrábanie pôdy systémom AgroKruh môže prispieť k ochrane ohrozených druhov 

rastlín a živočíchov nepriaznivo ovplyvňovaných agropriemyselným poľnohospodárstvom . 
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Viac informácií o prvej ekologickej produkčno-obytnej zóne a stave jej 

rozpracovanosti možno nájsť na web stránke nášho občianskeho združenia 

www.farmlandia.sk a videoprezentáciách: 

http://www.archive.org/details/Agrokruh 

http://www.youtube.com/watch?v=ZwP3A6z4sFc 

http://dolezite.sk/Hnutie_ZeitGeist_Slovensko_na_navsteve_Agrokruh44.htm 

 

Predkladatelia návrhu 

http://www.farmlandia.sk/
http://www.archive.org/details/Agrokruh
http://www.youtube.com/watch?v=ZwP3A6z4sFc
http://dolezite.sk/Hnutie_ZeitGeist_Slovensko_na_navsteve_Agrokruh44.htm
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PREČO POLITICI NEROBIA TO ČO NAVRHUJE VEDA 

H .  PROF .  DR .  ING .  IVAN HALUŠKA ,  DRSC .   

 

Dnes sme počuli rad veľmi zaujímavých a pre mňa, keďže sa 

nevenujem špeciálne poľnohospodárstvu, veľmi inšpiratívnych a 

informačne nasýtených prejavov, vystúpení, konkrétnych faktov. 

Čo bolo tým spoločným menovateľom tých vystúpení? To, že 

politici nerobia to, čo predkladá veda, čo predkladá súčasné poznanie a 

čo je najhoršie, čo potrebuje naše obyvateľstvo. A teraz si postavme 

otázku prečo? Sú takí nevzdelaní? Zámerne bojujú proti národu? Ja 

myslím, že nie, pretože sa riadia, ako to zisťujeme počas posledných 

pár týždňov, GORILOU. Kto platí, ten rozhoduje. Prečo neuprednostňujú naše domáce 

poľnohospodárstvo? No preto, že veľké reťazce sú lepšími sponzormi, ako  drobní 

poľnohospodári. Možno to, čo hovorím, je trošku pritiahnuté za vlasy, ale podstata je nielen 

na Slovensku, ale v celom svete rovnaká. 

 Všetci ste sa zrejme zoznámili s nedávno publikovanými výsledkami výskumu 

švajčiarskych výskumníkov z Zürichskej univerzity, ktorí čo urobili? Urobili analýzu 37 

miliónov podnikateľských spoločností v celom svete. Dali si za cieľ zistiť, či existujú majetkové 

a personálne prepojenia, ktoré vytvárajú z nich alebo z ich  časti nejaký celok.  

Čo zistili? Že rozhodujúcich vo svete je 43 tisíc veľkých transnacionálnychcompany. A 

keď tieto analyzovali, tak zistili, že 60 % z nich je majetkovo a personálne prepojených, ako 

oni napísali, že týchto 60 % tvorí, svojimi prepojeniami, jednu svetovú company, ktorá má 

svoje samozrejme nie nejako formalizované , ale určité centrum, do ktorého patrí – a oni to 

vymenovali – 50 veľkých spoločností, z ktorých väčšinu tvoria finančné spoločnosti. Teda je 

realita, že týmto svetom hýbe nejaká ekonomická skupina. My ekonómovia sme to cítili. My 

sme na to upozorňovali. Zoberte nášho kolegu Petra Staneka, ktorý stále zdôrazňoval, že sa 

zväčšujú rozdiely medzi 99 % ostatných a tým 1 % najbohatších. A teraz švajčiarski 

výskumníci za peniaze švajčiarskeho kapitálu to veľmi seriózne a exaktne dokázali. Teda, 

vráťme sa k tomu, rozhodujúci záujem politikov je zohnať peniaze predovšetkým na svoje 

zvolenie. Veď čo stojí len predvolebná kampaň. Strašné peniaze. Z verejných prostriedkov čo 

dostávajú je im málo. Potrebujú peniaze navyše. No a kto im to dá? Sponzor a ktorý 

podnikateľ nedá peniaze keď vie že to nie je zadarmo. Spravidla má sľúbenú vysokú 

návratnosť takej „investície“. V GORILE ste čítali, ako sa tá návratnosť realizuje. To je realita 

nášho súčasného systému. Či chceme, či nechceme, bohužiaľ je to tak. Čiže keby sme ich 

oslobodili od povinnosti robiť tieto barnumské reklamy, nemuseli by mať sponzorov, lenže 

potom by ich ľudia nevolili. Takže to je celý vzájomne zauzlený problém.  

Chcem povedať, že problém všetkých týchto záležitostí nie je v chcení, alebo nechcení 

politiky, hoci z časti áno, ale podstata je súčasný systém liberálneho kapitalizmu. Prečo? 
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Pretože platí jedna zásada. Investujem, podporujem to, čo mi prinesie zisk a podporujem 

tých politikov, ktorí mi tento zisk pomáhajú zabezpečiť. No koľkí z podnikateľov ak sa im 

ponúkne taká možnosť ju odmietnu. To je logika systému. A podľa jeho etiky sa to ani 

nepovažuje za nemorálne. A preto narastajúce množstvo ľudí na tomto svete, ako sa to 

prejavuje v hnutí Okupuj Wall Street či u nás v Antigorile. Prichádzajú aj k záveru, že problém 

nie sú tí, čo ryžujú zo systému, ale problém je systém. Keby systém bol iný, nemohli by 

ryžovať.  

Jeden z koreňov problémov poľnohospodárstva je v tom, že poľnohospodárstvo už 

dlho  nebolo odvetvím, ktoré vysoko vynášalo. Preto samozrejme sa mu venovala pozornosť 

len  do takej miery, aký bol tlak spoločnosti. Vaše údaje to dokumentujú . Lepšie sa má  

rakúsky poľnohospodár. Prečo? Lebo on si to miesto v svojom systéme dlhodobo 

vybojovával. Zrejme aj po prelome z Rakúsko-Uhorskej monarchie tí farmári a tí, ktorí 

hospodárili na pôde, si svoju pozíciu udržali. A my sme sa dostali do neoliberálneho 

kapitalistického systému po deväťdesiatom roku tak, že ten, kto riadil ten celý proces 

„transformácie starého systému“, napadol to najslabšie. A čo bolo najslabšie? 

Poľnohospodárstvo. Potom napadol naše novoprivatizované podniky. Samozrejme 

sprivatizoval banky a získal taký  zisk, ktorý mu peniaze ktoré investoval do transformácie  

mnohonásobne vrátil.  

Preto si treba otvoriť oči a treba jednoznačne povedať, že tie pokusy o agrárnu 

politiku, o zmenu, mohutné vedomosti, ktoré u nás sa nazhromaždili, pretože sme verili, že 

zdravý rozum zvíťazí, nemajú silu vyhrať nad systémom ktorý v celej Európe a pritom 

nespravodlivo dotáciami stimuluje vyvolených a tých ktorí sa zaviažu neprodukovať. A to v 

dobe keď na trhoch sa predávajú lacné náhradky prírodných potravín, keď ceny zdravých 

potravín rastú a keď sa objavujú vedecké prognózy o celosvetovo hroziacom nedostatku 

potravín. To nerobili ani egyptskí faraóni aby stimulovali neprodukciu . Oni radšej vytvárali v 

bohatých rokoch rezervy, aby v neúrodných mali ľudia z čoho žiť a poľnohospodári čo zasiať. 

No v súčasnom systéme víťazí krátkodobý zisk,  

Ako som už uviedol aj v tomto liberálnom systéme si  napr. rakúske 

poľnohospodárstvo si získalo v politickom systéme Rakúska váhu a vplyv na vrcholovú i 

regionálnu politiku. Každý politik, ktorý by nebojoval za udržanie a zlepšenie podmienok pre 

poľnohospodárstvo v Rakúsku, by stratil časť voličskej podpory a vystavil sa riziku, že nebude 

zvolený a víťazstvo vo voľbách znamená získať výhodný post, to je základný stimul politika. 

Rakúsky politik zrejme vie, že podporu poľnohospodárskej loby si nemôže nahradiť žiadnou 

barnumskou reklamou, ale len tým, že bude za ich podmienky, teda aj za európske dotácie, 

účinne bojovať. 

 Ako je to u nás? Časť poľnohospodárstva je v rukách cudzích vlastníkov, ktorí sídlia 

neraz v krajinách, kde majú štedrú dotáciu a nemôžeme vylúčiť, že naše produkty vyrábané v 

ich firmách sa realizujú za štedré zahraničné dotácie.  

A domáca politická i ekonomická loby v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva i 

vodného hospodárstva je slabá. Takže politici na Slovensku z toho mála, o čom ešte 
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rozhodujú, dávajú viac tam, kde je silná loby, kde je silné politické zázemie, ktoré im reálne 

môže pomôcť zabezpečiť zvolenie. Ako som už ukázal , pre politikov je to existenčná ale aj 

neraz vysoko príjmová  záležitosť a kľúčový stimul ich konania. 

Sú dve cesty. Jednou je radikálna zmena systému stimulovania politikov i fungovania 

celého politického systému. Čosi také, ako sa vo veľmi nejasných kontúrach, vo forme 

čiastočných návrhov objavuje na zhromaždeniach anti-GORILY na námestiach našich miest. 

Snažia sa dosiahnuť, aby politici rešpektovali a realizovali to, čo potrebuje 99 %-ná väčšina 

občanov a nie 1 % najbohatších podnikateľských skupín a ich lobistov. Navrhujú zvýšenie 

váhy priamej demokracie, presadzujú nový systém volieb a ďalších s tým spojených 

podnetov a návrhov. 

Je jasné, že treba pretrhnúť pupočnú šnúru medzi veľkým bohatstvom a jeho trhovou 

mocou a predovšetkým pupočnú šnúru veľkého bohatstva a politickej moci a s tým spojenou 

korupciou a klientelizmom, s tým, čo liberálni ekonómovia veľmi nežne nazývajú morálnym 

hazardom, čo je v podstate neoprávneným obohacovaním. čo ľudovo povedané je 

sofistikovaným okrádaním bežného občana, prakticky tých 99 %. občanov. Len 

poznamenávam že v mojej nedávno vyjdenej knihe takéto riešenie ponúkam v koncepcii 

humanistickej ekonomiky (in Ivan Haluška, Budúcnosť globálnej ekonomiky . Bratislava 

2011). 

Na tomto mieste chcem pripomenúť, akou karikatúrou je doterajší systém boja proti 

korupcii, ktorý sa často zameriava na drobných úradníkov, ale aj na lekárov, či učiteľov, že 

zobrali nejaké „všimné“. Ale skutočnú korupciu, korupciu veľkých i stredných súkromných 

firiem, ako nám ju poodhalili publikované záznamy GORILY sme ešte za 20 rokov ani raz 

nestíhali, dokonca súkromný sektor považujeme za sektor, v ktorom akoby korupcia 

neexistovala. Politikom sa nepodarilo ani presadiť trestnú zodpovednosť súkromných firiem. 

No a práve v súkromných firmách navzájom, /viď napr. vzťah poľnohospodárskeho 

podnikateľa, producenta a veľkých obchodných reťazcov/, ale aj vo vzťahu súkromných 

firiem ku štátu a jeho orgánom,/ napr. developér a pracovníci územných orgánov/, spočíva 

základný zdroj, základné finančné zázemie veľkej teda systém deformujúcej  korupcie. 

Vo svete súčasného neoliberálneho kapitalizmu nazrieva čas zásadnej zmeny, o čom 

svedčí aj vystúpenie prof. Schwalba, ktorý na otvorení ostatného davosského fóra, kde sa 

schádzajú bossovia neoliberalizmu, majitelia silných svetových firiem s politikmi, ktorí viac, či 

menej poslúchajú ich lobistické návrhy a tento predstaviteľ, kumulovaná osobnosť 

neoliberálneho kapitalizmu, vo svojom zahajovacom prejave rozviedla tézu o tom, že 

kapitalizmus končí. No problém je, kedy a ako táto zmena nastane, pretože verejnosti, 

politikom ani väčšine vedcov nie sú jasné kontúry toho čo by končiaci kapitalizmus malo 

nahradiť. To sa ukázalo o aj vo vystúpeniach na davosskom fóre, boli tam návrhy ale len ako 

nejasné námety.. 

Teda zásadná zmena len nazrieva, pripravuje sa, ale nemožno s ňou v najbližších 

rokoch prakticky, ako pomoc riešenia problémov poľnohospodárstva, lesného a vodného 

hospodárstva, počítať. Preto treba vedľa tlaku na urýchlenie systémovej zmeny využiť aj 
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možnosti, ktoré dáva súčasne stále viac otrasená moc neoliberálneho kapitalizmu v 

existujúcich politických systémoch. Predovšetkým je treba robiť to, čo urobilo aj dnešné 

kolokvium. Tvrdo konfrontovať hrozby zo zanedbania rozvoja poľnohospodárstva, lesného a 

vodného hospodárstva s požiadavkami kvality života občanov našej vlasti. 

Možno by pomohol prístupný, príťažlivý, ale pritom pre verejnosť i politikov  

zrozumiteľný internetový portál o tejto hrozbe, ale aj o cestách jej oslabenia, či odstránenia. 

Samozrejme je celý rad ďalších foriem pôsobenia na verejnosť, ale treba rešpektovať, že 

verejnosť je otrávená, že verejnosť je zahltená informáciami, že treba jej pomôcť, aby našla 

to, čo je jej , možno povedať život zachovávajúcou prioritou, čo sa priamo dotýka jej životnej 

úrovne, kvality jej života, ale predovšetkým jej zdravia a peňaženky. 

Dobrou je nastúpená cesta zvyšovania transparentnosti konania politikov, ale treba aj 

transparentnosť konania ekonomických subjektov, pretože práve poľnohospodári, lesní 

hospodári, vodohospodári nemajú dôvod nič skrývať. Musia veľmi jasne ukázať, že z akých 

podmienok aké výsledky už dnes dosahujú, že čo znamená zmena podmienok pre zdravie i 

peňaženky 5,5 milióna obyvateľov Slovenska.  

Treba, aby občania si uvedomili že naše poľnohospodárstvo má potenciál uživiť 10 

miliónov obyvateľov a dať prácu desaťtisícom nezamestnaných v mieste ich bydliska a 

výrazne prispieť k vyššej tvorbe nášho HDP. 

Treba aby občania si uvedomili, že včasné a zásadné riešenie problémov 

vodohospodárstva,  to sú včas ušetrené miliardové škody na zdraví, majetku, ale aj na 

štátnom rozpočte našej vlasti.  

Že tvorba a realizácia koncepcií za uchovanie samotnej existencie lesa, lepšieho 

využitia produkcie, to je tiež problematika zdravia obyvateľstva, ale aj tvorby nášho HDP.  

Teda treba požadovať nástup, ale aj podieľať sa na obsahu systémovej zmeny, ale 

súčasne vyvinúť tlak občanov na presadenie vysokej priority poľnohospodárstva, lesného a 

vodného hospodárstva v politických koncepciách, ale najmä v praktickej politike 

nastupujúcich politických garnitúr. 
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NIEKOĽKO POZNÁMOK K SÚČASNEJ KRÍZE A MOŽNÝM VÝCHODISKÁM  

DOC .  PHDR .  LADISLAV HOHOŠ ,  CSC .  

 

Pocit krízy sa tiahne celým dvadsiatym 

storočím, všeobecná civilizačná kríza začala na jeho 

konci a poznamenáva prechod do nového milénia. 

Jedna civilizácia – priemyselná - zaniká, lebo sa, 

rovnako ako veľké civilizácie v minulosti, stala 

neudržateľnou. Nová civilizácia, založená na 

nemateriálnych znalostiach ako zdroji bohatstva, 

nastupuje. Kríza v sebe obsahuje okrem deštrukcie aj 

zrod nového, súčasná kríza nie je krízou parciálnou, 

ale systémovou. Problémom, ktorý by sme do 

polovice dvadsiateho prvého storočia mali vyriešiť, je prechod k civilizácii s udržateľnými 

parametrami.  

V súvislosti so všeobecnou krízou kapitalizmu sa najčastejšie uvádza finančná kríza a 

jej jednotlivé prejavy. Argumentom proti takémuto zjednodušenému chápaniu na 

fenomenálnej úrovni je, že ide o krízu systémovú. Pritom kríza neskorého kapitalizmu je 

symptómom zmeny, ako už v 70-tych rokoch zdôvodnil J. Habermas, manifestuje sa v štyroch 

systémoch – ekonomickom, administratívnom, legitimizačnom a sociokultúrnom. Obdobie 

všeobecnej krízy kapitalizmu korešponduje so zmenou civilizačnej paradigmy, ktorú väčšina 

futurológov umiestňuje do striedania milénií (1975 – 2025 až 2050). Je všeobecne známe, že 

uvedený civilizačný zlom sprevádza možná ekologickej katastrofa, ktorú pravdepodobne 

nedokážeme odvrátiť. Menej známe v povedomí verejnosti je, že súčasťou katastrofy je aj 

riziko celosvetového zlyhania v produkcii potravín. Aj v tejto oblasti kapitalizmus zlyháva a 

uvažovanie o alternatívach sa stáva podmienkou prežitia ľudstva2. 

Neudržateľnosť parametrov, na ktorých je založená "moderná industriálna 

spoločnosť", si niektorí kritickí myslitelia uvedomovali už v súvislosti s povojnovou 

hospodárskou konjunktúrou v päťdesiatych rokoch, ich názory však boli marginalizované 

ideológiou lineárneho ekonomického rastu, o ktorý v rámci studenej vojny usilovali rovnako 

kapitalisti aj komunisti. Určité pochybnosti o neobmedzenej kontinuite hospodárskeho rastu 

resp. pokroku začala verejnosť reflektovať až v sedemdesiatych rokoch, na čom má zásluhu 

Rímsky klub - jeho prvá a najznámejšia správa Hranice rastu, ktorej štyridsiate výročie si v 

súčasnosti pripomíname, a to napriek metodologickým nedostatkom (ako je známe, 

prognóza o úplnom vyčerpaní fosílnych palív do roku 2000 sa jednoznačne nepotvrdila). 

                                                      
2
 Pozri L.R.Brown: World on theedge. How to PreventEnvironmental and EconomicCollapse. W.W. Norton 

and Co. New York 2011, s. 178-179. 
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Došlo však k „prehodnoteniu hodnôt“, posunu v myslení (metanoia) a vznikli hnutia 

zelených.  

Idea trvalej udržateľnosti3 sa zakladá na predpoklade, že budúcnosť si vyžaduje 

kompenzáciu v minulosti. V opačnom prípade budúcnosť, ktorá nastane, bude horšia ako 

prítomnosť a nasledujúci vývoj nebude trvale udržateľný. Ak by sme odmietli aktívne 

opatrenia vo vzťahu k životnému prostrediu, vyústilo by to do ireverzibilných procesov a 

neprimeraných nákladov v budúcnosti, pričom vynaloženie týchto prostriedkov neprinesie 

žiaduce efekty, pokiaľ ide o priaznivú budúcnosť. K praktickým opatreniam treba pristúpiť 

bez zbytočných odkladov v stanovenom časovom horizonte, kedy máme aspoň určitú nádej, 

že škody môžu byť minimalizované, takže náklady sa dajú zdôvodniť reálnym zlepšením 

situácie smerom do budúcnosti. 

V súčasnosti ide o prechod od civilizácie fungujúcej s neudržateľnými parametrami k 

civilizácii schopnej napredovať na báze udržateľných parametrov. Arnold Toynbee 

identifikoval dvadsaťjeden civilizácií, z ktorých do roku 1940 zaniklo šestnásť. Každá 

civilizácia prebieha ako sínusoida, má svoj vznik, vrchol, keď najlepšie odpovedá na výzvu 

prostredia, potom postupne stráca flexibilitu, petrifikuje a zaniká. Toynbee na rozdiel od 

Marxa vylučoval determinizmus a bol stúpencom teórie slobodnej vôle. Kreatívne menšiny 

vytvoria novú civilizáciu – stanú sa vládnucimi menšinami spolu s „vnútorným proletariátom“ 

(ktorý potrebuje „vyššie náboženstvo“), zatiaľ čo „externý proletariát“ sa separuje od 

vládnucej menšiny a vytvára „bandy barbarov“. Keď univerzálny štát kolabuje, externý 

proletariát zaútočí a konvertuje na „vyššie náboženstvo“, tak sa zrodí nová civilizácia. 

Problém spočíva v tom, že v ére globalizácie si nevystačíme s uvažovaním o striedaní 

civilizácií na nižšej ako planetárnej úrovni; predtým bolo možné predpokladať, že zaniknutú 

civilizáciu vystrieda nejaká iná, ktorá sa už rodí, alebo sa zrodí po nejakom období barbarstva 

(analógia s rozpadom Rímskej ríše). Ak naša civilizácia zanikne, môžu na planéte ostať nižšie 

formy života, príroda znovu nastolí rovnováhu, ale ľudstvo vyhynie tak ako nespočetné 

množstvo druhov v minulosti.  

Pre budúcnosť je dôležitá otázka podoby vlastníctva: až do súčasnosti stoja v 

protiklade dve formy vlastníctva: súkromné a verejné (sem patrí aj bývalé „socialistické 

vlastníctvo“). Nedotknuteľnosť až „posvätnosť“ súkromného vlastníctva je v súčasnosti 

podobnou dogmou ako bola ešte v 17. storočí od Boha daná a na prirodzenom práve 

založená dogma o dedičných privilégiách. Potrebujeme novú politickú ekonómiu, ktorá na 

rozdiel od tej Marxovej nebude založená na exkluzivite vzťahu k výrobným prostriedkom, čo 

                                                      
3
 Túto ideu rozpracoval doc.J.Vavroušek do známeho Desatora života na Zemi. Ide o vzťah k mimoľudskej 

prírode, úctu k životu (prekonane jednostranného individualizmu a kolektivizmu, kvalitatívny rozvoj života 
(práva neoddeliteľné od zodpovednosti), opatrnosť pri všetkých zásahoch do prírody a spoločnosti (proti pýche 
rozumu), obnovenie pudu sebazáchovy vo vzťahu k vlastnému životu (nerobiť systémové dlhy budúcim 
generáciám), toleranciu namiesto agresívneho kultúrneho imperializmu, o občiansku angažovanosť v mene 
záchrany Zeme a ľudstva. V uvedenej koncepcii, ktorá bola základom pre dokumenty "Agendy 21", obsiahol 
Vavroušek prírodu, spoločnosť, dejiny, zmysel života, vzťah k slobode a úrovni poznania, k vlastnému životu, k 
budúcim generáciám, vzťah k odlišným názorom a civilizáciám a vzťah k spoločným veciam. Pozri J.Keller, F.Gál, 
P.Frič: Hodnoty probudoucnost. Praha 1996. 
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zodpovedalo prvej fáze priemyselnej revolúcie. Výrobné vzťahy liberálneho kapitalizmu sa 

zmenili aj v dôsledku nahradenia výmenných vzťahov administratívnym násilím, čím systém 

vstupoval do funkčných medzier trhu4. Jűrgen Habermas prostredníctvom nastolenia 

komunikatívnej paradigmy na začiatku 70-tych rokov usiluje o vyváženie vzťahu medzi 

deskripciou a preskripciou. Svojho času opatrne konštatoval, že kríza nastáva v dôsledku 

toho, že systém aspoň v jednom zo štyroch podsystémov nefunguje v „požadovanej miere“5; 

v súčasnosti systém nefunguje v „požadovanej miere“ ani v jednom z týchto podsystémov. 

Nová politická ekonómia sa bude týkať nových foriem zospoločenštenia, rozpor 

zospoločenštenej výroby a potreba vyšších stupňov zospoločenštenia na základe technológií 

tretej vlny síce nadobúdajú politickú formu, vzhľadom na nekoherentnosť 

postkapitalistických spoločností sa však na ne nedá uplatniť jednoduchá schéma triedneho 

boja.  

Súčasná kríza kapitalizmu sa dá interpretovať v rámci Marxovho modelu ako konflikt 

medzi výrobnými silami a výrobnými vzťahmi, kedy biopolitická produkcia, založená na 

voľnej výmene, je brzdená autarknými výrobnými vzťahmi (snaha extrémne privatizovať, t.j. 

rozširovať súkromné vlastníctvo). Biopolitická produkcia je produkciou foriem ľudskej 

subjektivity (životných foriem): ide o idey, kódy, predstavy, sklony a spoločenské vzťahy6. 

Druhá (industriálna) vlna doznieva tým, že globalizácia umožňuje zneužívanie 

nízkokvalifikovanej otrockej práce. Na druhej strane, vysoké technológie tretej vlny robia 

nízkokvalifikovanú ľudskú prácu stále menej potrebnou, zapríčiňujú narastanie 

nezamestnanosti, čo predstavuje brzdiaci faktor vo výrobných vzťahoch. Tvorivej práci sa 

síce čo do potrebnosti medze nekladú, ale požiadavka maximalizácie zisku predstavuje 

rovnako brzdiaci faktor vo výrobných vzťahoch. Globálna forma suverenity, ktorú Hardt a 

Negri nazvali Ríša, nemá hranice7. Autori ako alternatívu do budúcnosti uvažujú rozširovanie 

obecného (pospolného?) vlastníctva („thecommon“ čiže statky, ktoré môže používať každý 

člen spoločenstva), ktoré historicky pretrváva od feudalizmu, ale bolo v rámci industrializmu 

potlačené oboma dominantnými formami vlastníctva. Na základe odlišnej dominantnej 

formy vlastníctva Hardt a Negri diferencujú medzi „socializmom“ a „komunizmom“. Pokiaľ 

pod súkromným vlastníctvom rozumieme kapitalizmus a pod verejným vlastníctvom 

socializmus, obecné vlastníctvo sa vzťahuje na komunizmus.  

                                                      
4
Habermas, J.: Problémy legitimity v pozdnímkapitalismu. Praha 2000, s. 77. 

5
 Ekonomický systém nevytvára požadovanú mieru hodnôt pre spotrebu, administratívny systém nevytvára 

požadovanú mieru racionálnych rozhodnutí, legitimizačný systém nevytvára požadovanú mieru 
zobecnenýchmotívácií, sociokultúrny systém nevytvára požadovanú mieru zmyslu motivujúceho konanie. 
Tamže, s. 67. 
6
 Niekto by mohol trvať na tom, že ekonomická produkcia predstavuje angažovanosť subjektu vo vzťahu k 

prírode, tranformáciu objektu prostredníctvom práce, ale práve „prírodou“, ktorú biopolitická práca 
transformuje, je samotná subjektivita. Tento druh ekonomického procesu, rozhodujúci pre biopolitickú 
produkciu, je ontologickým procesom, v rámci ktorého sa transformuje a vytvára subjektivitu. Hardt, M. - Negri, 
A.: Commonwealth. Belknap Press Cambridge, Mass. 2011, p. 172-173. 
7
Hardt, M. - Negri, A.: Empire. Harvard U.P. Cambridge, Mass. 2000, p. XII. 
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Svet by bol lepším miestom pre život, keby sme o fašizme mohli uvažovať len v 

historickom kontexte, lenže jeho nebezpečenstvo je nanajvýš aktuálne. Popredný americký 

marxistický sociológ William Robinson na konferencii v Prahe zameranej na kritiku 

globálneho kapitalizmu (september 2011) hovoril na tému „Fašizmus 21. storočia“. Od 

fašizmu 20. storočia sa líši predovšetkým tým, že má k dispozícii oveľa sofistikovanejšie 

prostriedky násilia a masovej kontroly. Súčasnú krízu považuje za krízu reštrukturalizácie, 

pretože (1) systém dosiahol ekologické limity; (2) rozsah násilných prostriedkov vrátane 

globálnej kontroly médií; (3) intenzívna expanzia kapitalizmu dosiahla limitu, stráca sa 

priestor pre sociálnu ochranu, výsledkom je planéta slumov; (4) pre globálny kapitalizmus sú 

charakteristické tri „E“ (exploitation, expansion, exclusion resp. vykorisťovanie, rozpínavosť, 

vylučovanie); (5) odluka globálneho hospodárstva od národného štátu. Vytvárajú sa nové 

vzťahy nerovnosti, dôkazom je kríza finančného systému v roku 2011. Hrozí globálny kolaps a 

konfrontácia. Akumulácia kapitálu má byť chránená prostredníctvom neofašistickej pravice a 

politických dohôd, udržiavanie stagnácie sa dosahuje prostredníctvom totálnej militarizácie. 

Transnacionálna kapitalistická trieda vedie vojnu proti pracujúcim triedam už od roku 1989, 

represívne opatrenia sa dajú uplatňovať selektívnejšie než v 20. storočí, na klamanie slúži aj 

na fantázii založená spotrebná kultúra. 

Fašizmus vtedy bol a aj v súčasnosti je odpoveďou pravice na krízu kapitalizmu a 

ohrozenie moci vládnucej triedy, v súčasnosti je to trieda globálnych kapitalistov. Hardt a 

Negri vychádzajú zo súčasnej reality revolučnej situácie, podmienenej všeobecnou krízou 

globálneho kapitalizmu. Problém prechodu musí mať pozitívne nedialektické riešenie, 

vedúce k demokracii prostredníctvom demokratických prostriedkov. Tento proces by sa 

nemal zamieňať s archaickými reformnými ilúziami, ktoré trvajú na postupnej zmene a 

revolúciu odsúvajú do neurčitej budúcnosti. Rozchod zo súčasnou spoločnosťou a jej 

vládnucou mocou musí byť radikálny: tak ako je vzbura vtiahnutá do procesu prechodu, musí 

proces prechodu permanentne obnovovať silu vzbury8. Prvá polovica dvadsiateho prvého 

storočia je obdobím prechodu od jednej civilizačnej paradigmy k inej civilizačnej paradigme, 

ktorej zárodočné črty sa formujú pred našimi očami. Konflikt spočíva medzi stúpencami 

ancienrégime a stúpencami afirmatívnych zmien, medzi ktorých patrí aj časť globálnych 

kapitalistov. Lenže kumulované afirmatívne zmeny v určitej koncentrácii prerastajú do zmien 

transformatívnych, tento skok je emergentný a zároveň revolučný. 

                                                      
8
Hardt, M. - Negri, A.: Commonwealth. l.c., p. 363. 
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BALADA O SLOBODE –  ODKÁZANOSŤ NA CUDZÍCH  VYŽADUJE 

OKAMŽITÉ A RÁZNE OPATRENIA  

AKAD .  MAL .  VILIAM HORNÁČEK  
 

Sloboda – či osobná alebo národná – býva ako slovo snáď najčastejšie zneužívaná. 

Najmä pri spoločenských zmenách. Vtedy sa jej obsah vysvetľuje vždy tak, ako to 

manipulátorom vyhovuje.  

 Sloboda má však aj konkrétnu tvár a presné, exaktne určené podmienky a jej 

najpriliehavejším synonymom je – nezávislosť. V skutočnom živote to znamená - aspoň, čo 

najnižšia miera závislosti na iných a cudzej pomoci. Zároveň si treba uvedomiť, že jedným z 

najponižujúcejších stavov je stav odkázanosti na druhých, čo sa už bezprostredne dotýka aj 

najcitlivejšej oblasti ľudského života – ľudskej dôstojnosti.  

 V týchto súvislostiach možno konštatovať, že – keď hrozí stav odkázanosti na iných, 

navyše cudzích, vždy ide o alarmujúci stav vyžadujúci okamžité a rázne opatrenia, aby 

neboli ohrozené hodnoty najvyššie. V našom konkrétnom prípade je to národná sloboda a 

štátna suverenita, ktorých obnovenie bolo podstatou zavŕšenia slovenského emancipačného 

zápasu  vyhlásením Slovenskej republiky 1.1.1993.  

 Vzhľadom na dnes už takmer 20- ročný vývoj určite nezaškodí – najmä pre mladšiu 

časť slovenskej populácie – pripomenúť si na akých základoch a pre čo vznikol súčasný 

slovenský štát. Ústava SR o tom hovorí jednoznačne slovami jej prvého článku v základných 

ustanoveniach „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.“ 

Zvrchovanosť – suverenita je teda prvou ústavnou charakteristikou nášho štátu, čo 

logicky – však žiaľ nie automaticky – znamená, resp. malo by znamenať, že prvoradým 

záujmom nášho štátu je suverenita. A znamená to tiež, že každý, kto koná proti suverenite 

alebo ju oslabuje, koná proti Ústave a teda aj proti štátu. Teda oslabovanie či likvidácia 

suverenity je protištátnou činnosťou. Vzťahuje sa to predovšetkým na predstaviteľov štátu, 

ktorí sú povinní konať výhradne iba tak ako im ukladá Ústava SR. A týka sa to aj tzv. 

privatizácie národného a štátneho majetku, aj likvidácie potravinovej či inej bezpečnosti 

nášho štátu. 

 Mohli a mali by sme sa spýtať - prečo nekoná Ústavný súd SR a ostatné orgány činné 

v trestnom konaní? Je predsa známe a históriou mnohokrát potvrdené, že tí, ktorí nedbajú o 

podstatu svojej suverenity o ňu určite a spravidla vždy prídu. Neraz aj definitívne...  

 Venujme sa však konkrétnej téme, ktorej podstatou je využitie pôdneho fondu nášho 

štátu a ostatných zdrojov a kapacít na zabezpečenie potravinovej sebestačnosti alebo aspoň 

dostatočnej bezpečnosti v uspokojovaní potrieb obyvateľstva SR základnými produktmi 

nevyhnutnými  pre jeho prežitie a zdravú výživu. Aby sme pochopili súčasný stav, musíme sa 

vrátiť k procesom na jeho začiatku.  
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 Keď česká – vtedy označovaná ako československá – vládnuca politická garnitúra 

pražských centralistov a ich odslovenčených prisluhovačov (tzv. federálnych Slovákov) 

nezvratne zistila, že slovenský národno-emancipačný proces prirodzene ústiaci do obnovenia 

štátnej samostatnosti už nemožno zastaviť, vytvorila tzv. katastrofický scenár. Katastrofický 

bol však nielen pre ČaSFR, ale najmä pre Slovensko, budúcu samostatnú slovenskú republiku 

a jej obyvateľov. Súčasťou tohto scenára bola – okrem okradnutia slovenského národa o ČSA, 

loďstvo, ČEDOK a iné hodnoty ... , aj tzv. konverzia špeciálnej vojenskej výroby na 

slovenskom území, aj likvidácia slovenského poľnohospodárstva.  A to jednak prvovýroby a 

jednak aj vybudovaných a fungujúcich dodávateľsko-odberateľských vzťahov.  

„Znovarozrezancovanie“ kolektivizáciou spojených lánov, rozbitie poľnohospodárskych 

družstiev na konkurencieneschopné jednotky, spolu so zastavením dotácií položilo slovenské 

poľnohospodárstvo nielen na „lopatky“, ale priamo do truhly. Výsledkom bolo a zostáva, že 

dlho budovaná potravinová sebestačnosť Slovenska je dnes už iba „zbožným snom“ 

niektorých triezvych, sedliackym rozumom rozmýšľajúcich slovenských vlastencov - 

tendenčne označovaných ako „nacionalisti“. To, čo nám zostalo sú tisícky hektárov 

neobrobených plôch, vysoká nezamestnanosť a povinnosti plniť pre nás nevýhodné, 

ponižujúce, ba v mnohých prípadoch priam likvidačné dohody s EÚ.  Tak, ako ich dohodli naši 

„vrcholoví predstavitelia“.  Škoda, že sa nestali aj reprezentantmi našich národnoštátnych 

záujmov... 

 Čo je však vôbec najhoršie na súčasnom stave slovenského poľnohospodárstva - a 

bezprostredne sa dotýka každého občana SR - je vysoká, až fatálna závislosť a v mnohom 

doslova odkázanosť, na cudzích, ktorých obchodné reťazce vládnu nášmu trhu. A vládnu aj 

nám, tak ako nám vládli kedysi feudálni páni zo svojich nedobytných hradov. Pritom im stačí 

zastaviť na týždeň či dva prísun potravín k nám a nepotrebujú – keby sme náhodou 

neposlúchali – ani mocenský zásah.  

 Keď sme pri mocenských tlakoch, treba si uvedomiť, že –konflikty záujmov 

prebiehajú sústavne a vlastne nikdy neprestávajú. Tak je to v prírode, tak je to v 

spoločenských, ale aj medzinárodných vzťahoch. Či sa už tá vojna nazýva „studená“ alebo 

„ideologická“ či napríklad „ekonomicko-potravinová“... A vieme si predstaviť aký všelijaký 

„pušný prach“ – teda aký možný aj nemožný materiál  spôsobujúci napríklad aj oslabenie 

imunity či celkovej kondície obyvateľstva „záujmového územia“ - môže byť proti nám použitý 

napríklad  pod lákavým krycím názvom „ekologické potraviny“ či výrobky typu „light“?! Majú 

nás skrátka „v hrsti“!  Čo k nám dovezú, na to sme odkázaní... 

 Či sme neboli svedkami „humanitárneho bombardovania“ bývalej Juhoslávie tzv. 

ochudobneným uránom? Či si nepamätáme „humanitárnu pomoc“ tzv. tretím krajinám 

kontaminovanými potravinami? Či sme nezažili potravinárske aféry s glykolmi či smrtiacimi 

olejmi v sardinkách? Či sme už zabudli na skúsenosť našich otcov a ich zdravý rozum, ktorý 

káže veriť iba tomu, čo si sami dopestujeme? A napadlo niekedy „ochrancov nášho zdravia“, 

aby sa išli pozrieť z akej pôdy a akými prípravkami sú „dotované a ošetrované“ potraviny, 
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ktorými obchodné reťazce zásobujú náš trh? Alebo akými „zmesami“ je kŕmený dobytok, 

ktorého mäso sa predáva na našich pultoch?  

 Pravidelne, z takmer každej konferencie našich Združení slovenskej inteligencie sme 

v odborných odporúčaniach  zdôrazňovali, že výživa je základom zdravia človeka aj celej 

spoločnosti, že základom ľudsky dôstojného života je sloboda, čiže nezávislosť na cudzích, že 

múdry človek ani múdrymi ľuďmi riadený štát nikdy nezverí výživu, zdravie, výchovu, 

obranu, bezpečnosť... svojich občanov do cudzích rúk! Asi sme to hovorili  nesprávnym 

ľuďom alebo na príslušných postoch nie sú tí správni ľudia. 

 Jedným zo sloganov zmien, ktoré viedli k súčasnému stavu bolo aj nami nesprávne 

pochopené heslo - „Otvorme sa svetu“!  My sme sa otvorili dokorán. Svet sa však ani 

zďaleka neotvoril pre nás tak ako my pre neho. Výsledok? Okupujú nás cudzí. Ale nie preto, 

že by sem vtrhli a dobyli naše územie, ale preto, že - my sme sa im dobrovoľne podriadili 

cudzím záujmom. Radoví občania to však určite nespôsobili. Ten, kto nás zradil a predal, boli 

naši predstavitelia! Boli to oni, kto nerešpektoval životné záujmy slovenského národa ani 

výsledky stáročných zápasov za náš dôstojný život, ani Ústavu SR, ktorá hovorí o suverenite, 

čiže aj o potravinovej sebestačnosti. A nerešpektovali ani zdravý rozum a našu historickú 

skúsenosť.  

 Poznali sme už od začiatku našej tzv. transformácie, že základná charakteristika 

kapitalizmu je  - bezohľadná nenásytnosť a hromadenie kapitálu. Aj to, že jeho prvoradým 

záujmom nie sú ľudia (maximálne úzka skupina boháčov), ale – zisk. A v nemilosrdnom boji 

spravidla – zisk za každú cenu. Tou cenou, ktorú za cudzí zisk platíme, je dnes už v hrozivých 

číslach vyjadrená prudko stúpajúca chorobnosť obyvateľov nášho štátu, vysoká 

nezamestnanosť a s ňou súvisiace vysťahovalectvo – žiaľ aj špičkovej inteligencie! – či  

burinou a tŕním zarastené lúky a vinice,  ale najmä už zmienená ponižujúca a demoralizujúca 

odkázanosť na cudzích... Treba ešte pokračovať?! 

 Nie, v takomto trende pokračovať nemožno!  Treba ho už konečne zastaviť, lebo ide 

nielen o pohŕdanie Ústavou SR, ale aj našimi tradíciami národa, ktorý celé svoje doterajšie 

dejiny žil z plodov svojej práce. A treba tiež neodkladne ukončiť súčasný úpadok spôsobený 

ani nie tak absenciou tvorivých rozvojových projektov či stratou motivácie ľudí, ale - vinou 

ľahostajnosti a sebeckosti politických predstaviteľov, ktorí nás doslova predali a vydali 

napospas cudzím! 

Z dnešnej konferencie jednoznačne vyplynulo, že máme dostatok pôdy a kapacít na 

uživenie dvojnásobného počtu obyvateľov ako má súčasná Slovenská republika. Vyplynulo 

tiež to, že máme vodné zdroje pre viac ako päťnásobný počet obyvateľov nášho štátu. A 

predsa máme vyše 400 000 nezamestnaných. Pritom chodíme budovať cudzí blahobyt do 

zahraničia a doma je práce „ako na kostole“! Tak na čo čakáme? Že nás naša, nami 

nezužitkovaná voda utopí a naša, nami zanedbaná zem pochová? Alebo čakáme, že na nej 

budeme opäť slúžiť na cudzí prospech a našu vodu – ako najvzácnejšiu a nenahraditeľnú 

životodarnú surovinu - budú predávať cudzí  aj nám, ktorým zatiaľ ešte patrí?!  



 
75 

 

Odnepamäti platí, že kto si nevie urobiť poriadok, stane sa obeťou neporiadku. 

Alebo cudzieho poriadku, ktorý vždy – a celkom prirodzene - slúži predovšetkým cudzím. 

Rovnako platí aj skúsenosťou dejín potvrdené, že  - kto nedokáže potrestať vinníkov, 

potrestá sám seba!  

A čo sa týka našej nepoučiteľnosti,  dôverčivosti a našej naivnej, doslova detinskej 

viery v to, že cudzie projekty budú slúžiť nám, treba si uvedomiť, že žiadnym sľubom ani 

rozprávkam o zázrakoch nemožno nekriticky veriť.  Zato poučiť  sa možno na všetkom - aj 

na vlastnej škode. Mali sme na to celé dejiny!  

 Práve naše dejiny dokazujú, že jediné, na čo sa môžeme s dôverou spoľahnúť sú 

nami overené skúsenosti, vlastné zdroje a náš tvorivý potenciál. 

 A napokon – keď si ani vlastnú ústavu, ani sami seba nevážime my, prečo by to 

mali robiť cudzí? Oni sa predsa – na rozdiel od nás – správajú k svojim životným záujmom 

rozumne a zodpovedne. 
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K  NIEKTORÝM AKTUÁLNYM PRÁVNYM ASPEKTOM PRÁVNEJ 

OCHRANY NA SLOVENSKU  

JUDR .  MARIÁN ŠEVČÍK ,  CSC .  
 

Je nesporné, že ochrana pôdy, zvlášť osobitne pôdy 

využívanej na poľnohospodárske účely patrí k trvalým okruhom 

otázok pozornosti nielen odbornej, občianskej či inej verejnosti. Bolo 

tomu tak v minulosti, je tomu tak aj v súčasnosti. Nakoľko je táto 

problematika úzko naviazaná na problematiku výživy obyvateľstva, 

nepochybne tomu tak bude aj v budúcnosti. 

Už na tomto mieste je vhodné poznamenať, že intenzita 

pozornosti k tejto problematike mala rôznu intenzitu i uhol pohľadu. 

K upriameniu pozornosti na túto problematiku nemalou mierou prispela aj kultúrna 

verejnosť. Hlbokú brázdu doslova vyorali slovenskí klasici – rodoľubovia – v predštúrovskom 

a poštúrovskom období. Ich zásluhou sa do povedomia a bohatosti slovenského jazyka dostal 

mnohovrstevný pojem ochrana dedovizne. 

V tomto pojme sa snúbila snaha po vzdelávaní roľníkov a spracovateľov 

poľnohospodárskych produktov, snaha po efektívnom hospodárení, úcta k pôde ako k 

nenahraditeľnej živiteľke pospolitého ľudu, ako aj národno-ochranný rozmer – ochrana pôdy, 

ktorú sme aj my súčasníci dostali do vienka od svojich predkov, z ktorých mnohí doslova 

obetovali to najcennejšie – svoj život. 

Neoddeliteľnou súčasťou polemiky odbornej verejnosti na nastolené problémové 

okruhy otázok okrem prirodzene poľnohospodárskej a potravinárskej odbornej verejnosti 

zareagovala aj právnická obec. Odozva odbornej právnej vedeckej i praktickej obce je 

značná, a pomerne rozsiahla. Na tomto mieste príkladmo uvádzam v poznámkovom aparáte 

niektoré zaujímavé príspevky9. 

Že, aj v súčasnosti je táto problematika aktuálna, nám dokumentujú oficiálne 

štatistické informácie10 od orgánov ochrany pôdy, ako aj informácie , ktoré verejnosti na 

tomto kolokviu poskytol vo svojom príspevku Ing. Peter Baco, PhD., exminister 

pôdohospodárstva Slovenskej republiky. 

                                                      
9
Napr. Ševčík, M. – Štefanovič: Genetika a biopotraviny v právnej regulácii, Zborník príspevkov z medzinárodnej 

konferencie, Račkova dolina, 19.-20.05.2005, Slovenská poľnohospodárska univerzita, ISBN 80-81069-514-8; 
Ševčík, M.: Priestupky pri ochrane prírody, Zborník Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 2006, ISBN 978-
80-87382-004; Ševčík, M.: K niektorým otázkam judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a ochrana 
životného prostredia, Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 11.09.2008, Trnava, 
Universitatis Tyrnaviensis, ISBN 978-80-8082-243-9; Košičiarová a kol.: Právo životného prostredia, Bratislavská 
vysoká škola práva, 2006, ISBN 80-88931-57-6. 
10

Baco Peter, FSS , SES NEZES, Inštitút ASA Bratislava, Kolokvium pod názvom Perspektívy multifunkčného 
poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti, 21. február 2012; Štatistická ročenka SŠÚ 2010, 2011, 
Bratislava, vrátane parciálnych údajov uverejnených na internete. 
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Svoju pozornosť na túto problematiku sústredím nielen z pohľadu dostupných 

štatistických informácií, ale aj z pohľadu vývoja právnej úpravy po roku 1989, ktorá sa 

vyznačuje svojou dynamikou, protirečivosťou, početnými novelizáciami, z ktorých mnohé 

majú charakter nielen priamej, ale aj nepriamej novelizácie. 

Je nesporné, že hlavným prameňom práva aj pre problematiku ochrany pôdy nielen 

na poľnohospodárske využitie má Ústava slovenskej republiky. 

Žiaľ musíme na tomto mieste konštatovať, že Ústava Slovenskej republiky 

zaznamenala mnohé prijatia ústavných zákonov. Len v stručnosti uvádzam na tomto mieste 

len ich značný počet k 21.02.2012, ktorý predstavuje 11 ústavných zákonov. 

V jej rámci osobitné miesto prináleží v kontexte s programom tohto kolokvia 

ustanoveniam jej prvej hlavy, jej šiestemu oddielu, teda konkrétne článkom 44,45. V nej 

prirodzene nachádzame nielen programové východiská, ale aj priamo príkazy na rozvoj 

právnej úpravy aj tejto problematiky. Konfrontáciu medzi Ústavou Slovenskej republiky a 

prijatou zákonnou právnou úpravou nám poskytujú jednotlivé programové dokumenty, 

medzi ktoré nepochybne patrí aj konkrétne Národnou radou Slovenskej republiky prijaté 

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Zjednodušene uvedené, že konkrétna 

právna úprava, ktorá vychádza z programových postulátov konkrétnej vládnej garnitúry je 

zrkadlením starostlivosti o dedovizeň. 

Porovnanie jednotlivých Programových vyhlásení jednotlivých vlád predovšetkým po 

roku 1992 nám ponúka plastický obraz k tomu, kto, a s akou vážnosťou berie na zreteľ 

generačné výzvy bardov slovenskej literatúry. 

Súčasná právna úprava platná k dnešnému dňu (21.02.2012) je reprezentovaná zák. 

NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zák. č. 

245/2003 Z.z., ktorý ako uvedieme v stručnom exkurze nevykazuje svoju stabilitu. Vykazuje 

už celkom štyri priame novelizácie (zák. č. 359/2007 Z.z., zák. č. 219/2008 Z.z., zák. 

č.540/2008 Z.z., zák. č. 396/2009 Z.z.) a tiež jednu nepriamu novelizáciu, ktorá bola vykonaná 

prijatím zák. č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Do rámca výrazných zmien, ktoré majú priamy dosah na túto problematiku patrí aj 

zásadná novela právnej úpravy o orgánoch miestnej štátnej správy, konkrétne zák. č. 

222/1996 Z.z., uskutočnená zák. č. 515/2003 Z.z. a k nemu sa následne vzťahujúcemu sa 

Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý sa podľa znenia platnej ústavy publikuje 

ako zákon. 

V Programovom vyhlásení Vlády Slovenskej republiky z obdobia prvej Dzurindovej 

vlády Slovenskej republiky (1998 – 2002) bola zakotvená reforma verejnej správy pod 

gesciou vtedajšieho splnomocnenca Vlády SR p. Ing. Viktora Nižňanského (t. č. Vedúceho 

Úradu Vlády slovenskej republiky), na základe ktorej boli zrušené okresné úrady11 a bolo 

                                                      
11

Viď § 7 zák. č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, účinného dňom 01.01.2004. 
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zriadených 50 obvodných úradov bez právnej subjektivity a vznikla sústava orgánov 

špecializovanej štátnej správy, ktorú v súčasnosti v tejto oblasti reprezentujú pozemkové 

úrady ako orgány ochrany pôdy. 

Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze reagoval na prijatú právnu 

úpravu, na základe ktorej bol prijatý mechanizmus riadenia aj orgánov ochrany pôdy, 

ktorého základom je taký spôsob spravovania a riadenia vecí verejných, že sa riadenie malo 

realizovať prostredníctvom smerníc vydávaných ústrednými orgánmi štátnej správy, teda aj 

ministerstiev, ktoré mali byť uverejňované vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. 

Ústavný súd Slovenskej republiky prejednal podanie skupiny poslancov Národnej rady 

Slovenskej republiky, ktorú zastupovala jej poslankyňa p. prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. 

a vyslovil vo svojom náleze zásadný právny názor. Konkrétne sa v tomto náleze uvádza 

vyhlásenie o nesúlade tejto riadiacej axiómy s Ústavou Slovenskej republiky. 

Už na tomto mieste je za hodno poznamenať, že v Ústave Slovenskej republiky sa 

priamo uvádza „ukladať práva a povinnosti účastníkom právnych vzťahov“... (v tomto 

prípade účastníkom správneho konania) „...je možné len na základe zákona a v súlade so 

zákonom“..., pričom je potrebné zdôrazniť, že sa v týchto prípadoch (riešenie otázok právnej 

povahy, rozumej ochrana pôdy) jedná o právne vzťahy, ktoré sú riešené rozhodovacou 

činnosťou správnych orgánov, teda orgánov ochrany pôdy ako konkrétnych správnych 

orgánov12, v ktorých v zhode s definovaným vymedzením ustanovenia § 1 ods. 1 zák. č. 

71/1967 Zb., sa rozhoduje v konaní orgánov verejnej správy o právach a právom chránených 

záujmoch účastníkov konania. Zo znenia už citovanej právnej úpravy vyplýva, že orgány 

ochrany pôdy jednoznačne patria do tejto kategórie orgánov verejnej správy13. 

Uvedenú poznámku uvádzame preto na tomto mieste, nakoľko občan , či už v 

postavení podnikateľského subjektu, alebo ako daňovník, osoba vykonávajúca odvody do 

fondov, ani podnikateľské subjekty v postavení obchodných spoločností14 nemá vždy jasno, 

kto je jeho orgánom verejnej správy, keď ich organizácia nie je v zhode so zákonom o 

územnosprávnom usporiadaní Slovenskej republiky, konkrétne zák. č. 221/1996 Z.z. 

Nepochybne, že ochrana pôdy nadobúda významnú dimenziu, keď je konfrontovaná s 

potravinovou bezpečnosťou štátu a osobitne s jeho zdravou výživou, kvalitou vyrábaných a 

do predaja na priame použitie občianskej verejnosti dodávaných alebo distribuovaných 

potravín, a tiež v kontexte s vlastníctvom k pôde. 

V našej legislatíve zaznamenávame osobitne po roku 2003 výrazné zmeny vo vzťahu k 

takým právnym inštitútom ako je vlastnícky vzťah k pôde. Už nie je to len občan Slovenskej 

republiky, ktorý sa môže stať výlučnou osobou, ktorej prináleží právo byť jej vlastníkom. 

Pôda sa stala obchodným artiklom, komoditou, ktorá môže byť predmetom 

                                                      
12

Viď § 28 ods. 1 zák. č. 220 / 2004 Z.z., ktorý odkazuje na zák. č. 71 / 1967 Zb.zák. , ďalej len správny poriadok. 
13

Viď napr. Ševčík. M. a kol. Správne právo procesné : jednotlivé druhy rozhodovania, 1. vyd. Eurounion, 2009, 
ISBN 978-80-89374-05-2; Košičiarová a kol.: Právo životného prostredia, Bratislavská vysoká škola práva, l. 
vydanie, EurokÓdeX, ISBN 80-88931-57-6. 
14

Zák. č. 511/1991 Zb. zák. v platnom znení. 
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kúpnopredajných vzťahov. Zjednodušene povedané vytvoril sa trh s pôdou. Je len na 

zváženie, či je už teraz možné hovoriť o trhu, ktorý by mal náležitosti jeho stavu rozvinutosti. 

Skôr Zastávame názor, že v súčasnosti trh s pôdou nie je inštitucionálne etablovaný do takej 

podoby, aby sa riešili nielen otázky vlastníckych vzťahov, ale aj otázky definovania verejného 

záujmu do takej podoby, v ktorej by sa chránila pôda pred bezdôvodným jej odnímaním 

alebo z dôvodu, že jej vlastník má záujem len scudziť, pričom je mu jedno kto je tou osobou, 

ktorá bude následne jej budúcim vlastníkom. Uvádzame to na tomto mieste aj preto, že sú aj 

takto nastolené otázky ktoré priamo súvisia so sociálnymi, zdravotnými a inými aspektmi 

potravinovej bezpečnosti. 

Historicky sa najskôr v západoeurópskych vytvorila spoločná agrárna politika, ktorá 

zaznamenala zaujímavý historický vývoj. V súčasnosti je možné akceptovať jej pojmové 

vymedzenie „zelená európska integrácia“ či „poľnohospodárska integrácia“. Nepochybne 

základná myšlienka prameniaca z vízie otca západoeurópskej integrácie M. Schumanna 

zaznamenala vývoj, ktorý mal aj svoje protirečenia. V jej vývoji aj právna reglementácia 

zaznamenala rôzne posuny. 

Aj na Slovensku sme svedkami toho, že predovšetkým zo škandinávskych krajín, 

osobitne z Dánska sa stávajú vlastníkmi občania tejto krajiny, pričom o ich prínose pre 

potravinovú bezpečnosť našej krajiny doposiaľ sa diskusia vo vecnej polohe neuskutočnila. 

Sme skôr svedkami toho, že sa postupne odbúravajú právne prekážky pri nadobúdaní 

vlastníckeho práva k pôde. Rok 2012 je rokom voleným do najvyššieho zákonodarného 

orgánu – parlamentu. Je to aj príležitosť , aby sa politické subjekty (politické strany a 

politické hnutia) vyjadrili aj k tejto problematike. 

Uvedený aspekt dávame do pozornosti aj preto, že niektoré krajiny EÚ vytvorili 

ochranárske mechanizmy, ktoré by z časového aj vecného hľadiska aspoň regulovali trh s 

pôdou v prospech cudzích štátnych príslušníkov. Je všeobecne poľnohospodárskej verejnosti 

na Slovensku známe, že končí lehota , v rámci ktorej sa zakazuje predaj pôdy zahraničným 

osobám. Politické programy predložilo k parlamentným voľbám 26 politických strán a hnutí. 

Jednoznačne svoju agrárnu predstavu v konštruktívnom duchu nepredložila žiadna politická 

strana ani politické hnutie. V takejto kvalitatívnej polohe nie je možné jednoznačne vnímať 

ani volebný dokument súčasnej mimoparlamentnej strany ĽS-HZDS (na volebnom lístku 

evidovaná pod č. 18). Konkrétna stať uvedená na strane č. 23, navrhuje riešenie, citujem 

„posilníme ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy a predĺžime zákaz predaja zahraničným 

osobám“. 

K uvedenému návrhu riešenia je možné uviesť, že je to návrh, ktorý prirodzene vyvolá 

ohlas a zaslúženú diskusiu, ale jeho praktické naplnenie prezentuje zdĺhavú cestu pre 

nájdenie optimálneho riešenia pre Slovenskú republiku. 

Spoločná agrárna politika je v súčasnosti v EÚ tvorená na princípe konsenzu. Z 

uvedeného teda vyplýva, že jednostranné opatrenia nebudú vnímané s pochopením. 

Napokon sú k dispozícii už poznatky z iných porovnateľných príkladov (napr. aj zmena 

operačných programov pri hľadaní riešení k financovaniu výstavby diaľnic). 
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Skôr sa ponúka riešenie, ktoré využije inštrumentárium súčasného správneho práva. 

Jedným z nich je napr. udeľovanie licencií pre všetky subjekty práva, medzi nimi aj pre 

zahraničné subjekty s konkrétne vymedzenou dobou jej platnosti a s podmienkami pre 

zachovanie a rozvoj bohatstva pôdy, zlepšovanie jej bonity, zabránenie erózie pôdy, 

stanovenie podmienok pre udržanie a rozvoj zamestnanosti, mzdového ohodnotenia, ako aj 

rozvoja produktivity výroby tuzemského pôvodu pri jej predaji pri rozvíjaní jej pojmového 

vymedzenia nielen „z dvora“, ale aj v obchodných reťazcoch. Štatistické údaje nás nútia 

uvažovať aj týmto smerom15. 

V súčasnosti sme svedkami úvah politikov o tom, že dozrel čas na tvorbu novej Ústavy 

Slovenskej republiky (napr. Pavol Hrušovský, súčasný Predseda NR SR) alebo 

proklamovaných požiadaviek, aby sa poľnohospodárska, lesná, i environmentálna politika v 

koncepčnom vyjadrení prijímala vo forme ústavného zákona. Skrátka, aby bola záväzná pre 

viacero vlád, nielen pre tú, ktorá je momentálne u moci. Nepochybne, že uvedené úvahy 

vychádzajú z konkrétnych poznatkov, skúseností, a mnohé majú svoje racionálne jadro. 

V týchto dňoch sme skôr svedkami toho, že je tu problém dodržiavať a ctiť si súčasnú 

platnú Ústavu Slovenskej republiky. Nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky sú toho 

dôkazom. Nie je tomu tak dávno, čo bola tu nevhodná diskusia o tom, v akom tvare má byť 

súčasná Preambula Ústavy Slovenskej republiky. asi nebude prezieravé dať znova priestor 

nevhodným diskusiám, názorom , dávať priestor tým, ktorý budú cítiť šancu hrať slovenskou 

či kartou inej národnosti. 

Skôr je na mieste prijať úvahu o tom, že by sa takéto koncepčné rozhodnutia na pôde 

Národnej rady Slovenskej republiky prijímali kvalifikovaným kvórom napr. takým, aký je 

potrebný pre prijatie ústavného zákona, pričom by sa zároveň zakotvila brzda proti snahám o 

ich prehodnotenie napr. takým spôsobom, že by priamo v ústave bolo zakotvené, že: 

1. prijatá koncepcia uvedeným počtom poslancov NR SR má expresis verbis platnosť 10-15 

rokov alebo 

2. nové koncepčné riešenie je možné prijať na pôde parlamentu až po uplynutí doby – 

platnosti prijatej koncepcie napr. 10 rokov (pri oboch vyššie uvedených variantoch 

samozrejme by sa ponechal priestor na kvalitatívne zlepšenie prijatej koncepcie v 

závislosti od pokroku vied v agrokomplexe, ale nie pre jej protikladnú zmenu). 

 

Osobitnou otázkou je problematika tzv. veľkého kompetenčného zákona. V roku 2010 

sme boli svedkami toho, že v rozpätí niekoľkých dní bola prijatá jeho novela, na základe 

ktorej sa menila pôsobnosť ministerstva poľnohospodárstva. Nehovoriac, že uvedená zmena 

aj keď mala svoj základ v Programovom vyhlásení Vlády Slovenskej republiky pre roky 2010-

2014 vytvorila priestor pre riešenia, ktoré neboli ani programové, ale ani pragmatické v 

takom slova zmysle, aby chránili dedovizeň. Aj to bol jeden z momentov, ktorý následne 

navodil spoločenskú krízu, ktorá vyústila do potreby prijať ústavný zákon o predčasných 

                                                      
15

Viď ako je uvedené z príspevku P. Baca , M. Semančíka predneseného na tomto kolokviu. 
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parlamentných voľbách v roku 2012. Zastávame názor, že do tzv. veľkého kompetenčného 

zákona by sa malo zasahovať len v zhode s prijatou koncepciou, o ktorej sme zmienili vyššie. 

Napokon osobitnú zmienku a najmä pozornosť si zasluhuje ustanovenie § 29 ods. 4 

zák. č. 220/2004 Z.z. Pripomeňme si jeho doslovné znenie, aby bolo zrejmé, prečo práve toto 

ustanovenie dávam do pozornosti. Citujem: „Vlastníci nehnuteľností, objektov a zariadení, 

ktoré boli k 1. máju 2004 vybudované na poľnohospodárskej pôde bez rozhodnutia o odňatí 

alebo príslušného povolenia, sú povinní od 1. mája 2004 usporiadať druh pozemku v katastri 

podľa § 11 a 19 do 1.januára 2015.“ 

K uvedenému ustanoveniu si dovoľujem uviesť niekoľko poznámok: 

1. orgány ochrany pôdy ( použijúc terminológiu zák. č. 220 / 2004 Z.z. ) mali vyzistené, že je 

tu nežiaduci jav vo vzťahu k ochrane pôde 

2. je tu situácia, keď predkladateľ návrhu zákona , následne prijatého ako zák. č. 220/2004 

Z.z. sa priznáva, že o vzniknutom stave má dokonalý prehľad, ale z rôznych, 

predovšetkým neprávnych dôvodov veci v aktuálnom právnom stave nerieši, 

3. ponúka riešenie, že sa poskytuje časový priestor až 11 rokov, aby sa nezákonný stav až 

následne legalizoval, navyše bez sankcií, ktoré by boli aspoň príjmovou položkou 

štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole rezortu poľnohospodárstva. Štát ako by tu 

amnestoval porušovateľov platnej právnej úpravy, 

4. až medzi riadkami uvedenej citovanej úpravy sa tu ponúka otázka, či to nie je iný rozmer 

zvýhodňovania netuzemských subjektov. 

 

V roku 2015 tu teda spoločnosť bude stáť v tejto veci pred otázkou, ktorú naši právni 

klasici nazvali výstižne otázkou QUI BONO? Teda konkretizovanou otázkou, pre koho je 

dobré ustanovenie § 29 ods. 4 zák. č. 220/2004 Z.z. 

Skromne poznamenávam, že určite nie pre slovenskú pôdu a občanov Slovenskej 

republiky ako konkrétnych vlastníkov. Že by sa tu vopred programovali nové, ale už zrejme 

vyšľachtené, geneticky lepšie vybavené a vymutované exotické zvieratá, nakoľko typické 

slovenské živočíchy sú už mimo , sú chránenými biotypmi. 
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VÝZVA  KOMPETENTNÝM  
 

S obavami sledujeme ako sa v našej vlasti permanentne zvyšuje nezamestnanosť, 

rastie počet občanov pod hranicou chudoby, počet bezdomovcov a zhoršuje sa výživová 

situácia najmä nemajetných občanov. Deje sa tak napriek tomu, že máme bohatý 

poľnohospodársky a vodohospodársky potenciál a naša vlasť už v minulosti dokázala, že 

vieme zabezpečiť dostatok základných potravín rozumným hospodárením na domácej pôde. 

V záujme zásadného riešenia týchto kľúčových problémov slovenskej ekonomiky a 

spoločnosti, osobitne záchrany pôdy pred deštrukciou a jej nezmyselným odpredajom 

subjektom pre prevažne neprodukčné využívanie, 

za prioritný celospoločenský záujem Slovenska v rámci Európskej únie 

považujeme 

záchranu a vitalizáciu multifunkčného pôdohospodárstva a vodohospodárstva 

Slovenska ako kľúčovú základňu existencie a prosperity obyvateľstva, štátu ako aj obnovy 

a rozvoja vidieka. 

Pre naplnenie tohto cieľa žiadame kompetentné inštitúcie a osobnosti – prezidenta, 

Národnú radu, vládu, regionálne a miestne inštitúcie, politické strany i občianske združenia 

Slovenskej republiky, vynaložiť v čo najkratšom čase maximálne úsilie 

aby 

• Národná rada Slovenskej republiky prijala doktrínu dlhodobého rozvoja 

multifunkčného pôdohospodárstva a vodohospodárstva, založeného na biologických 

základoch, 

• Vláda Slovenskej republiky kreovala medzirezortný prierezový výkonný orgán 

pre koordináciu pôdohospodárstva, vodohospodárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, 

sociálnych aspektov zdravia a natality a realokácie finančných prostriedkov pre daný 

komplexný strategický cieľ podriadený predsedovi vlády SR, 

• multifunkčne ponímané pôdohospodárstvo a vodohospodárstvo patrilo už po 

najbližších parlamentných voľbách i pri následných striedaniach vládnych garnitúr medzi 

priority vládnych programov, 

• pre zachovanie a zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva vláda SR 

iniciovala a presadzovala v orgánoch EÚ vyrovnanie podmienok podnikania na pôde na 

úrovni „starých„ 15 členských štátov v EÚ v podľa zásady „rovnosť povinností a šancí 

všetkým“,   

• bola systematicky budovaná a tým posilnená potravinová dostatočnosť 

vytvorením „národných“ poľnohospodárskych a potravinárskych produkčných a obchodných 

kapacít, 
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• bola posilnená potravinová bezpečnosť štátu s cieľom ochrany zdravia 

obyvateľstva a zlepšenia kvality života, 

• boli podniknuté razantné kroky pre znižovanie regionálnych rozdielov, najmä 

podporou hospodárenia v horších podmienkach, 

• bola zabezpečená ekologická rovnováha pri hospodárení na pôde a trvalo 

udržateľný rozvoj lesného a vodného ekosystému s využívaním najnovších poznatkov 

svetovej vedy a výskumu, ale aj rezortnej vedeckovýskumnej základne, 

• bola ústavne zakotvená ochrana pôdneho fondu, vodných zdrojov a drevnej 

hmoty pred osudom koristníckeho odpredaja nosných priemyselných, energetických a i. 

podnikov zahraničným subjektom, 

• sa v súlade s programom EÚ a FAO výrazne zvýšila podpora rozvoja vedeckej a 

výskumnej základne pre rozvoj multifunkčného pôdohospodárstva, potravinárstva a 

vodohospodárstva s osobitným zreteľom na podporu výrazného zvýšenia zamestnanosti a 

výroby produkcie s vyššou pridanou hodnotou, 

• sa na všetkých úrovniach riadenia rezortu pôdohospodárstva zaviedol 

dôsledný a objektívny výber vedúcich pracovníkov len na základe ich schopností a odborných 

znalostí, nezávislý od politického zoskupenia vo vláde a parlamente, 

• vláda SR výrazne formovala propagáciu nákupov občanmi a školskými 

stravovacími zariadeniami potravín vyprodukovaných v SR. 

 

V Bratislave 21. februára 2012 

 

Signatári – organizátori, referujúci, ústnou a písomnou formou vystupujúci a ďalší 

účastníci kolokvia Perspektívy multifunkčného poľnohospodárstva a potravinovej 

bezpečnosti, organizovaného Slovenskou ekonomickou spoločnosťou – Nezávislým 

združením ekonómov Slovenska a Futurologickou spoločnosťou Slovenska. 

 

Ing. Ladislav Lysák, DrSc., predseda SES-NEZES v. r. 

doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD., predseda FSS, v. r. 

doc. Ing. Mgr. Peter Juza, CSc., riaditeľ Inštitútu ASA, v. r. 
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OPONENTSKÝ POSUDOK  
NA KNIŽNÚ PUBLIKÁCIU :  „PERSPEKTÍVY  MULTIFUNKČNÉHO  

POĽNOHOSPODÁRSTVA  A  POTRAVINOVEJ  BEZPEČNOSTI”  

DOC .  ING .  MÁRIA KADLEČÍKOVÁ ,  CSC .  

 

Zborník referátov z kolokvia NEZESu organizovaného 21. februára, 2012, na tému: 

“Perspektívy multifunkčného poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti “, predstavuje 

aktuálne, potrebné a originálne dielo. V ňom sa poprední známi odborníci zaoberajúci sa 

rozvojovými súvislosťami poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a vodného 

hospodárstva , vyjadrujú k najzávažnejším výzvam súčasného globálneho sveta v oblasti 

prístupu a manažmentu udržateľnosti najdôležitejších prírodných zdrojov. Ústrednou témou 

je postavenie poľnohospodárstva v Slovenskej republike, nedocenenie jeho produkčných 

funkcií a celkové podcenenie z hľadiska významu, ktorý zohráva pri udržiavaní 

poľnohospodárskej krajiny, aktívneho života na vidieku a v starostlivosti o pôdny fond. Zatiaľ 

čo sa multifunkčné poľnohospodárstvo vo svete považuje za jeden z rozhodujúcich 

prostriedkov ako vyriešiť otázky zabezpečenia výživy pre 9,1 miliardu ľudí v roku 2050, u nás 

mu pozornosť venujú len akademické inštitúcie, avšak zostáva na okraji záujmu aktérov 

politického rozhodovacieho procesu. 

V predloženej publikácii sa na mnohých miestach zdôrazňuje, že SR má dostatočné 

prírodné zdroje , prostredníctvom,, ktorých sa dá udržateľným spôsobom zabezpečiť výživa 

pre 10 miliónov ľudí, teda máme dosť zdrojov pre seba ,ale aj pre tých, ktorí vo svete 

strádajú . Napriek tomu, si vlastné prírodné zdroje nevážime a naopak v dôsledku rôznych 

ekonomicko-sociálnych opatrení a politických rozhodnutí , akými bola napr. transformácia 

agrárneho rezortu, vstup SR do EÚ a naše nerovnocenné postavenie vo vzťahu ku krajinám 

EÚ-15, ale aj dopady globálnej ekonomickej krízy, či kolísavý vývoj cien potravín,  to všetko 

viedlo k tomu, že svoje možnosti využívame len na polovicu , čo má negatívny vplyv na rozvoj 

našej ekonomiky, ale aj na tvorbu pracovných príležitostí na vidieku. 

V tomto smere kolokvium uvedené v úvode , ako aj pripravovaná knižná publikácia 

zohrávajú mimoriadne dôležitú promočnú, podpornú a osvetovú funkciu. O 

poľnohospodárstve treba hovoriť a v období, keď svet očakáva v priebehu nastávajúcich 

troch desaťročiach globálnu potravinovú krízu a keď sa zdroje pitnej vody neustále znižujú, 

dokonca aj v našich európskych súvislostiach, o multifunkčnom poľnohospodárstve a 

potravinovej bezpečnosti treba hovoriť a to poriadne nahlas. 

V samotnej publikácii a to hneď v jej úvode sú preto mimoriadne výstižné slová Ing. 

Ladislava Lysáka, DrSc., že aj touto publikáciou sa kompetentným inštitúciám a osobnostiam 

ponúkajú impulzy pri koncipovaní východísk z mizerného využívania zdrojov, ktoré 

multifunkčne ponímaný agrosektor poskytuje. Tieto sú dnes mimoriadne dôležité a preto je 

toto potrebné zdôrazňovať najmä dnes, keď sa do konca objavujú úvahy, že rezort 
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pôdohospodárstva, by z hľadiska svojho inštitucionálneho ponímania mohol aj zaniknúť. Ak 

by sa toto naozaj stalo, tak potom celý problém nelichotivej potravinovej bezpečnosti by sa 

posunul ešte do nepriaznivejšej polohy a my by sme boli plne odkázaní na dovoz drahých 

potravín zo zahraničia, namiesto toho, aby sme boli aktívnymi hráčmi pri riešení potravinovej 

bezpečnosti vo svete , na čo v každom prípade máme všetky predpoklady. 

K samotnej publikácii mám predovšetkým pozitívne stanovisko z hľadiska jej obsahu, 

keďže sa jedná o uznávaných autorov. V posudku vydvihnem ich pozitívne prínosy, resp. 

návrhy, ktoré by bolo potrebné zrealizovať, okrem toho, mám aj pripomienky, ktoré môžu 

pomôcť k vyššej úrovni vydávanej knižnej publikácii z kolokvia. Pripomienky, resp. 

odporúčania a stanoviská sú nasledovné: 

1. Odporúčam pri jednotlivých príspevkoch dodržať jednotnú formálnu úpravu, teda ak 

pri niektorých príspevkoch sú uvedené slovenský a anglický abstrakt, tak tieto treba 

uviesť pri všetkých príspevkoch. 

2. K vyššej odbornej úrovni a obsahovej súdržnosti by prospelo, ak by príspevky, ktoré 

majú komplexnejší charakter z hľadiska ich spracovania, boli uvedené medzi prvými 

(autori: P. Baco, J. Binder, J. Hraško, M. Semančík, J. Ilavský), a potom za nimi by 

pokračovali príspevky, ktoré sú síce vysoko aktuálne a filozoficky hodnotné, avšak 

nejdú hlbšie do riešenia problémov uvedených v názve knižnej publikácie. 

3. V príspevku P. Bacu je hodnotným prínosom jeho hodnotenie pozitívnych a 

negatívnych stránok SPP v SR, ako aj konštatovanie, že ostatných 20 rokov nesvedčí o 

tom, že náš prírodný potenciál vieme správne využívať. Práve toto konštatovanie 

zvýrazňuje nevyhnutnosť prevzatia spoločenskej zodpovednosti za dlhodobý rozvoj 

poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. 

4. Prof. JUDr. Milan Čič, DrSc., súčasné problémy poľnohospodárstva hodnotí v 

súvislostiach ekonomického systému , pričom správne poukazuje na tú skutočnosť, že 

hospodárstvo SR má ústavou zakotvený princíp ekologický a sociálny. Sú však aj 

princípy nepísané a medzi nimi je aj princíp zisku, nízky stupeň spravodlivosti a 

vysoká diferenciácia spoločnosti . Súčasný stav v poľnohospodárstve a v zaostávaní 

vidieka sa odvíjajú aj od týchto nepísaných princípov. Nie je žiaduce , aby sa pôda 

odkupovala cudzincami za neprimerane nízku cenu a aby dochádzalo k odchodu 

mladých ľudí do zahraničia a slovenský vidiek sa vyľudňoval. 

5. Multifunkčné využitie pôdneho fondu v záujme rozvoja vidieka a vyššej 

zamestnanosti je téma , ktorej sa s vysokou odbornou erudovanosťou venuje Prof. 

Ing. Juraj Hraško, DrSc. Potraviny označuje za strategickú komoditu a práve preto 

zdôrazňuje nevyhnutnosť vypracovať nový agrárny program v ktorom, by vhodnou 

legislatívou a ekonomickými nástrojmi a stimulmi bola podporovaná všestranná 

ochrana a optimálne využívanie vhodnej pôdy najmä pre poľnohospodársku výrobu a 

podporovať treba aj udržanie a zvyšovanie jej úrodnosti. 
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6. Doc. Ing. Norbert Beňuška,CSc, prichádza s východiskami na prekonanie stagnácie 

slovenského poľnohospodárskeho vidieka medzi ktorými sa zvýrazňuje aj ekologická 

rovnováha pri hospodárení na pôde a trvalo udržateľný rozvoj lesného a vodného 

ekosystému a to aj s ohľadom na globálne otepľovanie. 

7. Mimoriadne kvalitne s vysokou profesionalitou je vypracovaný príspevok doc. Ing. 

Júliusa Bindera, PhD., zameraný na vodu, ako vzácny zdroj života na Zemi. V 

skutočnosti voda sa stáva rozhodujúcim prírodným zdrojom od ktorého bude závisieť 

výroba dostatočného množstva potravín pre neustále sa zvyšujúcu ľudskú populáciu. 

Všade tam, kde je využívané zavlažovanie sa dosahujú výnosy o 30 až 40% vyššie. Na 

druhej strane svet trpí nedostatkom zdravej pitnej vody a to už aj v južných častiach 

Európy a preto sa začínajú využívať nové technológie, ako napr., že z morskej vody sa 

snažia vedci získavať pitnú vodu. 

8. Ing. Milan Semančík, s ďalšími  predstaviteľmi komory boli takmer jediní, , ktorí v 

poslednom čase upozorňovali na nepriaznivý vývoj v našom domácom agrosektore, 

ako aj na nepriaznivé nastavenie SPP pre obdobie rokov 2013-2020. Jeho príspevok je 

výbornou analýzou dlhodobého vývoja v poľnohospodárstve s upozornením na 

najkritickejšie miesta. Hovorí o rizikách potravinovej bezpečnosti a analyzuje , stav 

sebestačnosti v jednotlivých komoditných skupinách. 

9. Doc. Ing. Ján Ilavský, CSc. sa vo svojom vystúpení zameral na Zelenú ekonomiku , ako 

na integračný prvok lesných ekologických systémov a ich ochranu, ale aj na koncepciu 

zelenej ekonomiky a na stav a hlavné problémy lesného hospodárstva v SR. Prichádza 

aj s návrhom reálnych opatrení, ktoré môžu posilniť multifunkčnosť 

pôdohospodárstva v slovenských podmienkach. 

10. Ing. Ján Šlinský a Ing. Peter Balašan sa zaoberajú projektom vytvárania ekologických a 

produkčných obytných zón. Ide o zaujímavý príspevok hovoriaci o AgroKruhoch vo 

vzťahu k pestovaniu zeleniny za účelom odstraňovania závislosti na ropných palivách, 

zvyšovania diverzity a revitalizácii poľnohospodárstva. 

11. Zaujímavý je príspevok Prof. Ing. Ivana Halušku, DrSc., zamýšľajúci sa nad tým, že 

prečo politici nerobia to , čo navrhuje veda.  

12. Filozoficky je orientovaný aj príspevok akademického maliara Viliama Hornáčka na 

tému balada o slobode. Hlavným odkazom je pochopenie toho, že máme byť sami 

sebou a nebyť závislými na druhých. Toto sa v plnom rozsahu vzťahuje na 

problematiku a to tak potravinovej bezpečnosti, ako aj na multifunkčné 

poľnohospodárstvo a jeho veľkú produkčnú kapacitu v podmienkach SR. 

13.  Rovnako filozoficky je ladený príspevok Ladislava Hohoša, ktorý svoje argumentácie 

dokladá ekonomickými a ekologickými vývojovými tendenciami, navrhuje východiská 

zo súčasnej krízy , pričom za jeden z dôvodov vzniku očakávaného závažného 

krízového vývoja  tridsiatych rokov tohto storočia vidí aj absolútny nedostatok 

potravín. Po súčasnej kríze má nastúpiť civilizačná kríza . V tejto súvislosti je naozaj 
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vhodné položiť si otázku, že či je správne v našich slovenských súvislostiach tlmiť 

produkčné, multifunkčné a sociálne funkcie agrárneho rezortu, keď svet bude stále 

viac závislý na dovoze potravín. 

14. V závere publikácie je uvedená výzva ku kompetentným, v ktorej sa okrem iných 

dôležitých požiadaviek hovorí o potrebe prijatia doktríny dlhodobého rozvoja 

multifunkčného poľnohospodárstva, vodohospodárstva, priemyslu, energetiky , 

dopravy, sociálnych aspektov zdravia a natality a realokácie finančných zdrojov na 

biologické základy. Dôležitým odkazom je aj požiadavka posilnenia potravinovej 

bezpečnosti Slovenskej republiky. 

 

Vychádzajúc z odborne vysokokvalifikovaných príspevkov predložených v tejto 

knižnej publikácii, ako aj z aktuálnych a závažných spoločenských tém, odporúčam vydanie 

publikácie: ”Perspektívy multifunkčného poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti”- 

 

V Nitre, 23. apríla, 2012 
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RECENZNÝ DOSLOV  

DOC .  RNDR .  ŠTEFAN REHÁK ,  PHD. 

 

Motto: 

Spoločenská prosperita sa podobá stromu. 

Poľnohospodárstvo je jeho koreň, ľudstvo tvorí kmeň, 

priemysel vetvy, listy sú jeho obchodom a kvety 

umením. Koreňom sa strom živí. Ak koreň trpí, listy 

padajú, vetvy usychajú, strom zomiera. Je to koreň, 

ktorý treba liečiť ak chceme, aby strom rozkvital. 

Louis Bromfield 

(Out of theEarth) 

 

S veľkým rešpektom som prijal ponuku napísať doslov k zborníku referátov, ktoré 

odzneli v rámci kolokvia pod názvom Perspektívy multifunkčného poľnohospodárstva 

a potravinovej bezpečnosti.  

Kolokvium organizovala Slovenská ekonomická spoločnosť – Nezávislé združenie 

ekonómov Slovenska (SES-NEZES) a Futurologická spoločnosť Slovenska (FSS). 

Zúčastnení autori patria medzi významné osobnosti v danej problematike a sú 

uznávanými autoritami z hľadiska odborného, spoločenského, aj morálneho. Mal som 

v živote to šťastie, že sa naše cesty skrížili. Niektorí z nich boli mojimi učiteľmi vo vedeckej 

príprave, kolegami na projektoch, nadriadenými pracovníkmi v organizáciách a rezortoch, 

kde som pôsobil, a v neposlednom rade sú aj mojimi priateľmi. 

Kolokvium otvoril Ing. Ladislav Lysák, DrSc., predseda SES a NEZES, ktorý uviedol 

podstatné dôvody, prečo takéto kolokvium je potrebné v záujme Slovenska zorganizovať.  

Transformácia slovenského hospodárstva po roku 1989 sa niesla predovšetkým 

v znamení privatizácie, ktorá sa dotkla taktiež poľnohospodárskych družstiev a štátnych 

majetkov s predpokladom, žesúkromné farmy budú prosperovať a zabezpečia dostatok 

kvalitných potravín.  Rozvoj agrosektoru sa nedostavil. Doterajšie viac ako 3 až 5 násobne 

vyššie dotácie a ďalšie nerovnaké podmienky pre poľnohospodárov v štátoch 15-ky EÚ 

a nových členov, ku ktorým od roku 2004 patrí aj Slovensko, neboli riešené. Agrosektor 

a vidiek doplatili na nezmyselnú likvidáciu množstva prosperujúcich JRD/družstiev i štátnych 

majetkov. Súčasná situácia je neuspokojivá a v mnohých oblastiach a regiónoch Slovenska 

hrozivá, pričom dochádza k vyľudňovaniu vidieka. 

Z poznatkov Európskej únie, medzinárodnej organizácie FAO a poznatkov vývoja v 

tejto oblasti v SR je zrejmé, že sú nevyhnutné zásadné riešenia pre efektívnejšie využitie 

a ochranu domácich zdrojov - osobitne pôdy, lesov a vody. 
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Kvalitná pôda sa pre jej nízke ohodnotenie dostáva za smiešne ceny do rúk tých, ktorí 

ju využívajú na neprodukčné účely, ale na výstavbu logistických centier a priemyselných 

prevádzok. Autor uvádza, že dnes Slovenská republika pokrýva spotrebu potravín z vlastnej 

produkcie len z necelej polovice. Väčšiu časť (nezriedka potraviny neuspokojivej kvality) sme 

nútení (!) dovážať zo zahraničia, pričom Slovensko má predpoklady vyprodukovať potraviny 

až pre 10 miliónov ľudí. 

Podľa analýzy medzinárodnej organizácie pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo 

(FAO), prednesenej na summite FAO dňa 10. októbra 2011 v Ženeve, celosvetovo je dnes 

vyše 920 miliónov hladujúcich ľudí! A napriek úsiliu jednotlivých štátov aj medzinárodných 

organizácií má tento počet do r. 2020 klesnúť len o tretinu, teda na 600 miliónov ľudí!  

Ing. Peter Baco, PhD. sa vo svojom príspevku Spoločná poľnohospodárska politika 

a jej dôsledky venuje vývoju spoločnej poľnohospodárskej politiky a jej dopadom na 

slovenskú spoločnosť a agrovidiek. 

Strata potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti SR za ostatných 20 rokov nesvedčí o 

tom, že náš prírodný potenciál vieme správne využívať. Vedecko-výskumná základňa rezortu 

na tieto otázky odpovedala desaťročnou koncepciou v roku 1993, ktorú schválila  NRSR. 

Prognózu rozvoja pôdohospodárstva SR do roku 2030 a Víziu do roku 2050 

vypracovala SAPV v roku 2007. Na základe prác SAPV má Slovensko potenciál vyprodukovať 

potraviny pre 10 miliónov obyvateľov.  

Slovenský agrokomplex je schopný podieľať sa minimálne 13 % na HDP Slovenska a 

15 % na zamestnanosti. 

Najcentralizovanejšia, finančne najnáročnejšia a najkontroverznejšia je spoločná 

poľnohospodárska politika (ďalej SPP). Uplatňuje sa od roku 1962. Po postupných reformách 

v roku 2007 sa vykonalo prehodnotenie, tzv. zdravotná prehliadka (healthcheck) SPP ako 

príprava na túto veľkú reformu. V tejto súvislosti bolo zverejnených tzv. 5 výziev pre reformu 

SPP.  

V roku 2011 EK predložila návrh Nariadenia pre schválenie v Rade a EP o reforme SPP 

pre roky 2014 – 2020. Tento návrh sa stretol s veľkou kritikou až odmietaním zo strany 

väčšiny členských štátov EÚ. Pri rozširovaní EÚ o nových členov bolo sľúbené, že v období do 

roku 2013 sa priame platby vyrovnajú na jednotnú úroveň s EÚ-15 teda, že SPP bude aj 

jednotná, nielen spoločná. V súčasnosti Výbor Agri EP navrhuje vyrovnanie až o 25 rokov. V 

roku 2035 sa predpokladá nárast spotreby potravín o dve tretiny oproti dnešku. Dvíhanie 

cien zdrojov v posledných rokoch prináša otázku nedostatku zdrojov. Podľa autora, že dnes 

nie sme schopní odhadnúť, aké budú dlhodobé následky súčasnej krízy, ale aspoň môžeme 

naznačiť, že táto situácia úplne mení vízie a dokonca hodnoty tvorcov politiky a obyvateľstva. 

Autor predostiera, aké by mali byť ciele SPP s ohľadom na udržanie životaschopnej 

vidieckej komunity, ktoré budú prispievať k zamestnanosti a územnej rovnováhe oproti 

pôvodnému cieľu a poskytovať európskym občanom kvalitu, hodnotu a diverzitu jedla 

produkovaného v súlade s požiadavkami na prírodné zdroje a verejné zdravie. 
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V mnohých regiónoch Európy produkcia potravín prevyšuje environmentálne limity. 

Opustenie scenára „Zvyšovania produkcie“ prechodom na scenár „Dostatočnosti“ otvára 

nové perspektívy pre trvalo udržateľné a spravodlivé potravinové systémy. Prioritou by mala 

byť súdržnosť medzi potravinovými, energetickými a zdravotnými politikami. 

V multifunkčnom poľnohospodárstve a potravinárstve hrá významnú úlohu výskum – 

inovácie využitia zdrojov, nové farmárske systémy, kaskádovité využívanie a redukcia 

odpadov. 

Vstup slovenského agrokomplexu do SPP EÚ a po vstupe má neokoloniálne efekty. 

Ekonomicky silnejší podnikatelia EÚ-15 realizujú na Slovensku obchod s potravinami, 

ovládajú potravinársky priemysel, skupujú poľnohospodárske farmy a pôdu. Na trhu sú dve 

tretiny dovážaných potravín, prírodný produkčný potenciál SR využívame sotva z polovice. 

Autor konštatuje, že sme súčasťou reformujúcej sa SPP, ktorá počíta s diskrimináciou 

agrosektoru SR do roku 2028. SPP nemôže byť pre SR limitujúcim faktorom obmedzujúci 

našu potravinovú bezpečnosť. Pre zvrchovanú budúcnosť Slovenska by sme sa mali cítiť 

zaviazaní zabezpečiť riadne hospodárenie s prírodným potenciálom SR - minimálne 

zabezpečiť potravinovú bezpečnosť Slovenska. Znamená to vyprodukovať (v hodnotovom 

vyjadrení) na Slovensku aspoň 85 % spotreby potravín mierneho pásma.  

Slovensko by malo ústavnou väčšinou v NR SR prijať doktrínu o dlhodobom rozvoji 

pôdohospodárstva a vidieka SR. 

Prof. JUDr. Milan Čič, DrSc. vo svojom príspevku Ekonomický systém a jeho problémy 

sa venuje interpretácii článku 55 Ústavy SR. Aplikácia princípu trhovej ekonomiky je 

základným systémom spoločenského usporiadania, pričom neodmieta ďalšie princípy 

nevyhnutnej regulácie ekonomicko-sociálno-spoločenského vývoja.  

Poľnohospodárstvo tu zohráva osobitnú významnú úlohu v hospodárskom 

a sociálnom systéme slovenského vidieka. Po roku 1989 došlo k deštrukcii tohto systému. 

Zanikli jednotné roľnícke družstvá, upadalo poľnohospodárstvo, živočíšna výroba a narastala 

celková nezamestnanosť na vidieku, ktorého obyvateľstvo bolo pôvodne zamestnané v 

roľníckych družstvách a spracovateľských podnikoch. Sme svedkami predaja a a odkupovania 

poľnohospodárskej pôdy občanmi z iných štátov. Autor kladie otázku, či samotným 

odpredajom pôdy nedochádza v konečnom dôsledku k odpredaju zeme Slovenskej 

republiky!? 

Nastoľuje otázku potreby ústavnej a zákonnej úpravy vlastníckych vzťahov k pôde a 

využívaniu pozemkov. 

Prof. Ing. Juraj Hraško DrSc. sa vo svojom príspevku Multifunkčné využitie pôdneho 

fondu v záujme rozvoja vidieka a vyššej zamestnanosti v Slovenskej republike zaoberá 

zásadnými postulátmi pôdneho systému vo vzťahu k prírodnému prostrediu a ľudskej 

spoločnosti.  

Výmera produkčnej pôdy na Zemi sa stále zmenšuje a počet obyvateľstva rapídne 

narastá. Autor konštatuje, že tretina ľudstva hladuje a milióny ľudí zomierajú od hladu. 
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Potraviny sa stali najdôležitejšou strategickou komoditou. Ich nedostatok má za následok 

vojnové konflikty a celosvetovú migráciu ľudí za obživou.  

Súčasný stav hospodárenia s pôdnym fondom je alarmujúci, jednak z dôvodu 

historického (rozdrobené vlastnícke vzťahy k pôde) a jednak z dôvodu absencie účinnej 

legislatívy a ekonomických nástrojov a stimulov, ktoré by podporili účinnú ochranu 

a využívanie pôdy. Majitelia pôdy ako základného výrobného prostriedku nemajú záujem 

o hospodárenie na pôde.  

Spravidla vytvárajú prekážky pri realizácii celospoločensky motivovaných 

pôdoochranných opatrení. Prevažuje záujem ju prenajať alebo predať, bez ohľadu na to, aké 

bude jej využitie. Prikláňam sa k téze akademika Hraška, že pôda je predovšetkým prírodným 

zdrojom a preto nemožno na ňu aplikovať práva vlastníka neobmedzene nakladať so svojím 

majetkom. Produkčné využitie pôdy na poľnohospodársku a lesnú výrobu má byť 

imperatívom pre každú krajinu, ktorá chce vytvoriť zmysluplný život pre vidiecke 

obyvateľstvo a zdravé životné prostredie pre ostatných obyvateľov. 

S ohľadom na zabezpečenie suverenity a svojbytnosti Slovenskej republiky, 

predovšetkým z pohľadu globálnych prognóz (klimatická zmena, demografický vývoj, 

celosvetová migrácia a energetická kríza), sa naskytuje otázka opätovného prehodnotenia 

prírodných zdrojov ako spoločenského majetku z hľadiska ochrany vlastníckeho práva štátu. 

Z hľadiska budúceho vývoja Slovenskej republiky sa ukazuje ako nevyhnutné 

spracovanie nového agrárneho programu ako organickej súčasti programu celkového 

hospodárskeho a spoločenského rozvoja smerujúceho k modernej, ekonomicky vyspelej 

a sociálne orientovanej, demokratickej spoločnosti.  

Doc. MVDr. Norbert Beňuška, CSc. vo svojom príspevku Poľnohospodárska 

prvovýroba konštatuje, že je spracovaných množstvo koncepcií, stratégií, vízií a  tzv. zelené 

správy, ktoré okrem štatistiky obsahovali väčšinou i návrhy na ďalší postup a rozvoj 

agrárneho rezortu. 

Čo im chýba, je schopnosť tieto myšlienky a zámery v praxi presadiť a realizovať!  

Autor skompletizoval 11 bodov, ktoré by pomohli nášmu agrorezortu prekonať krízu. 

Medzi zásadné patrí usporiadanie poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu; 

vyrovnanie podmienok podnikania na pôde na úroveň „starých členských štátov EU“ 

v zmysle zásady „rovnosť šancí všetkým“; znižovanie regionálnych rozdielov najmä podporou 

vidieka a hospodárenia v horších prírodno-ekologických podmienkach, a v daňovej reforme 

rešpektovanie špecifických podmienok poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. 

Poľnohospodárska prvovýroba nie je jediná na vidieku, ale je na Slovensku jedinečná, 

účelná a svojim obsahom ho aktuálne a funkčne napĺňa. Dnes sa vidiek vyľudňuje, príroda 

degraduje, redukujú sa autobusové spoje, dedinské obchody, likvidujú sa železničné stanice - 

v lepšom prípade, v tom horšom - celé trate. Kvitne kliatba nezamestnanosti (až 50%). 

Príspevok doc. Ing. Júliusa Bindera, PhD, Dr.h.c. Voda pre tretie tisícročie – fenomén 

voda, sa okrem iného dotýka aj vývoja klimatických zmien a ich dopadov na budúcnosť 
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Slovenska s ohľadom na vývoj zásob pitnej vody. Autor zvýrazňuje úlohu Gabčíkova pri 

riešení problémov s pitnou vodou a považuje za významné chápať vodu komplexne v 

ekonomických, ekologických, zdravotných, sociálnych i kultúrnych súvislostiach. V ďalšom 

autor uvádza vodohospodárske súvislosti a špecifiká Slovenska s ohľadom na jeho 

hydrologické a hydrogeografické pomery.  

Podľa dlhodobých pozorovaní z územia Slovenska pochádza 398 m3.s-1 vody. Poloha 

Slovenska na hydrologickej streche strednej Európy spôsobuje, že až tretina vôd, ktoré tu 

vznikajú, odteká za hranice. Hydrologický režim Slovenska charakterizuje veľký pozdĺžny 

sklon riek s prudkým odtokom, najmä povodňových vôd. Zároveň však vodohospodársku 

bilanciu niektorých regiónov významne ovplyvňuje „import" vody prostredníctvom riek, 

ktoré pritekajú na územie SR. Iba Dunajom v Bratislavskom profile v priemere preteká 2 200 

m3.s-1, čo je takmer päťnásobok vôd prameniacich na Slovensku. Problémy spôsobované 

nestálosťou prietokov a vysokou mierou povrchového odtoku si vyžadujú regulačné 

opatrenia. Snahou slovenských vodohospodárov vždy bolo a je zachytiť čo najväčšie 

množstvo vody v povodí a prerozdeliť ho tak, aby sa podľa potreby dalo využiť počas celého 

roka. Na tento účel slúžia predovšetkým vodné nádrže. Ich základnou úlohou je regulovanie 

prietokov tokov, hlavne zvýšenie minimálnych prietokov a zníženie maximálnych 

povodňových prietokov. V súčasnosti je na Slovensku vybudovaných 54 veľkých vodných 

nádrží (nad 1 milión m3) so sumárnym celkovým ovládateľným objemom 1 890 mil. m3. 

Autor uvádza, že zdroje podzemných vôd podľa sumarizácie k roku 2009 

predstavovali priemerne 146,7 m3.s-1, z čoho je využiteľných cca 51,9 %, t.j. 78,557 m3.s-1. Na 

území Žitného ostrova sa nachádza takmer tretina (24, 80 m3.s-1) a naopak, východ je na 

podzemné zdroje relatívne veľmi chudobný. Za súčasť podzemných vôd sa považujú aj 

geotermálne vody, ktoré sú charakterizované hlbokým obehom v horninovom prostredí.  

V súčasnosti sa uvažuje o ich širšom energetickom využití. Slovensko je mimoriadne bohaté 

na zdroje minerálnych vôd vhodných na liečebné účely a ako minerálne stolové vody. 

Zdokumentovaných je okolo 1470 výverov minerálnych vôd. 

Zraniteľnosť povrchových zdrojov treba vnímať z kvantitatívnej aj kvalitatívnej 

stránky. Pri špecifickej spotrebe vody 400 l/deň/osobu môže byť zo zdrojov nachádzajúcich 

sa na našom území zásobených 25 mil. obyvateľov. Bohaté zdroje sa nachádzajú najmä v 

kvartérnych náplavoch horného Žitného ostrova a vo vápencovo dolomitických horninách 

viacerých pohorí stredného Slovenska a Slovenského krasu. 

Autor vo svojom príspevku neobchádza ani pôdne vody (voda v zóne aerácie pôdy). 

Na území Slovenska sa ich celkový objem v poľnohospodárskej a lesnej pôde odhaduje na 

viac ako 8 miliárd m3, čo je viac ako dve tretiny priemerného ročného povrchového odtoku z 

územia SR. Ide o vodu priamo zapojenú do hydrologického aj biologického cyklu krajiny. 

Treba dodať, že ide o vodu biologicky účinnú, ktorá je bezalternatívny faktor existencie 

biologických systémov.  

Autor pripomína, že od roku 1990 sa vodné a stočné zvýšilo o viac ako 70 násobok, 

a prekročilo už cenu 2 EUR za m3. Pri odporúčanej spotrebe 200 l na osobu a deň by to činilo 
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6,0 m3 za mesiac to jest 12 EUR mesačne na osobu. 83 % slovenského obyvateľstva je 

centrálne zásobovaných pitnou vodou, čo je pod priemerom vyspelých európskych štátov. 

Východné Slovensko má v porovnaní s ostatnými oblasťami Slovenska najnižšie percento 

obyvateľstva napojeného na verejný vodovod, najnižšiu kanalizačnú sieť a najmenší odber 

vody z vodovodov. Zásobovanie obyvateľstva na Slovensku, ale i v prevažnej časti sveta nie je 

možné zabezpečiť iba zo zdrojov podzemných vôd. Je potrebné zachytiť väčšinu zrážkových 

vôd na územie.  

Vodné hospodárstvo v roku 1990 stratilo rezortné ministerstvo. Do vodného 

hospodárstva sa neinvestuje; štát si neplní povinnosť ochrany území, životov a zdravia 

obyvateľstva. Dlhuje na investície do protipovodňovej ochrany. Je nepochopiteľný dnešný 

stav v slovenskom vodohospodárstve, kde sa plytvajú milióny € na zachytávanie zrážkových 

vôd, neúčinným presnejšie škodlivým spôsobom, ktorý môže spôsobiť záplavy. Jediné 

komplexné riešenie je výstavba vodohospodárskych diel, ktoré môžu ochrániť územie pred 

povodňami a zabezpečiť dostatok vody v suchých obdobiach. 

Podľa autora, že jedným z takýchto diel je aj Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré vyrobilo 

viac než 50 miliárd kWh elektrickej energie za necelých 20 rokov prevádzky. Tým už vrátilo 

národnému hospodárstvu vložené investície, zabezpečilo ochranu územia, zlepšilo sieť 

európskych vodných ciest a plavebných podmienok. Prispelo najmä k zlepšeniu stavu 

podunajskej prírody a hospodárstva celého Slovenska. Rozhodujúci prínos VD Gabčíkovo je 

však zvýšenie kapacity vodných zdrojov na Žitnom ostrove, a to je jeden z dôvodov záujmu 

o toto územie. Odpor voči tomuto vodnému dielu Gabčíkovo nebol nikdy odborný, ale vždy 

výsostne politický. 

Je potrebné dodať, že voda zohráva významnú úlohu v krajinách s intenzívnou 

hospodárskou činnosťou a je súčasťou „globálnej technológie“ celého života spoločnosti. Je 

životne nevyhnutnou tekutinou vstupujúcou do takmer všetkých výrobných procesov. Ako 

surovina, je súčasťou priemyselných technologických procesov a v poľnohospodárskej výrobe 

je nenahraditeľný a bezalternatívny produkčný faktor. 

V príspevku doc. Ing. Jána Ilavského, CSc. Zelená ekonomika – integrácia služieb 

lesných ekosystémov a ich ochrany sa autor zaoberá koncepciou zelenej ekonomiky 

a a hlavnými okruhmi problémov lesného hospodárstva k princípom zelenej ekonomiky 

a platbám za služby lesných ekosystémov a návrhmi opatrení. Lesy hrajú v klimatickom 

systéme krajiny významnú úlohu a z hľadiska odtoku, vyparovania, akumulácie uhlíka, atď.  

Hospodárstvo založené na rozumnom a efektívnom využívaní trvale sa obnovujúcich 

biologických zdrojov je budúcnosťou aj pre rozvoj Slovenska. Ďalší ekonomický rozvoj 

spoločnosti je limitovaný obmedzenými zdrojmi fosílnych surovín, ktoré sú hlavnými zdrojmi 

energie aj surovín pre priemysel. 

Podľa definície UNEP je zelená ekonomika taká, ktorá výrazne znižuje 

environmentálne riziká a ekologickú núdzu. Európska komisia publikovala v priebehu roku 

2011 výzvu na verejnú konzultáciu materiálu „Bio-based economy for Europe: state of play 

and future potential“, ktorá má byť podkladom pre vypracovanie „Európskej stratégie 
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a akčného plánu pre trvalo udržateľné hospodárstvo založené na biologických základoch do 

r. 2020.  

Jedným z najdôležitejších odvetví pri rozvoji zelenej ekonomiky je lesné 

hospodárstvo. Úloha lesníctva v zelenej ekonomike, bola diskutovaná na spoločnom 69. 

zasadaní Drevárskeho výboru EHK a 36. zasadaní Európskej lesníckej komisie FAO v októbri 

2011, kde sa prerokoval „Akčný plán odvetvia lesníctva v zelenej ekonomike“. Identifikovali 

sa tieto hlavné oblasti: 

- Trvalo udržateľná produkcia a spotreba lesných produktov 

- Lesníctvo a znižovanie produkcie uhlíka 

- Vhodné zelené pracovné miesta v lesníctve 

- Oceňovanie a platby za služby lesných ekosystémov 

- Monitoring a riadenie odvetvia lesníctva 

Hlavné okruhy problémov lesného hospodárstva na Slovensku vo vzťahu k uplatneniu 

princípov zelenej ekonomiky je poškodzovanie lesov abiotickými, biotickými 

a antropogénnymi škodlivými činiteľmi. Dlhodobé prekračovanie únosnej ťažby dreva, podiel 

náhodných ťažieb sa každoročne zvyšuje. 

V budúcich rokoch k tomu pristúpia aj otázky ekonomickej udržateľnosti 

hospodárenia v lesoch v dôsledku očakávaného zníženia ťažby dreva a poklesu príjmov 

a zvýšených nákladov na obnovu lesov. Rozvoj ekonomiky založenej na využívaní lesných 

zdrojov je ohrozený aj mimoriadne veľkým objemom exportu surového dreva a výrobkov 

z dreva s veľmi malou pridanou hodnotou. Ročný export surového dreva na priemernej 

úrovni 2,2 – 2,8 mil. m3 znamená zároveň vývoz 4 000 – 4 500 pracovných miest a vývoz 

okolo 300 mil. EUR pridanej hodnoty. Vyvážame aj vedľajšie produkty z prvotného 

spracovania, ktoré by sa dali využiť ako obnoviteľný zdroj energie. Situácia s vývozom 

surového dreva je spôsobená aj nekoncepčnou privatizáciou drevospracujúcich podnikov 

a závodov (Bučina Zvolen, Bukóza, Vranov, Smrečina Banská Bystrica). Ročné straty na 

tržbách okolo 20 – 30 mil. EUR. Správy o nehospodárnosti, netransparentnom riadení 

a obchode s drevom sú v rozpore s princípmi, ktoré sú predpokladom na zmenu 

hospodárstva, ktoré je založené na neobnoviteľných zdrojoch na hospodárstvo, ktoré 

efektívne využíva obnoviteľné prírodné zdroje. 

K negatívnym faktorom patrí tiež problém neusporiadanosti vlastníckych vzťahov 

k pôde a lesom. Pôvodným vlastníkom nebolo odovzdaných vyše 200 000 ha lesov, na 

ktorých je hospodárenie obmedzené. Podľa výsledkov Národnej inventarizácie a monitoringu 

lesov SR 2005 – 2006 je výmera lesov na nelesných pozemkoch (tzv. biele plochy) takmer 

275 000 ha a pri priemernej hektárovej zásobe dreva na nich vyše 133 m3
, zostáva 

nevyužitých vyše 36,6 mil. m3 dreva. K dispozícii je ďalších vyše 40 000 ha 

poľnohospodárskych pôd nevhodných na poľnohospodársku výrobu, ktoré by sa mohli 

zalesniť. V súčasnosti sa však vzťahy medzi vlastníkmi lesov a lesníkmi na jednej strane 

a ochranárskymi organizáciami na druhej strane vyvíjajú dosť kontraproduktívne. V ochrane 
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prírody chýba dlhodobá, verejnosťou akceptovaná, štátna politika a koncepcia ďalšieho 

rozvoja.  

V chránených územiach je 57 % z výmery lesov na Slovensku. Slovensko má tretí 

najvyšší podiel lesov v sústave chránených území NATURA 2000 z celej EU 27 (48,8 %). Tieto 

faktory kladú aj značné nároky na prostriedky zo štátneho rozpočtu, tak na samotné 

zabezpečovanie výkonu štátnej správy v ochrane prírody, ako aj na úhradu ujmy vlastníkov 

pozemkov za obmedzenia pri hospodárení. 

K úlohám, ktorými sa v najbližšej budúcnosti bude potrebné zaoberať, patrí: 

- hľadanie nástrojov, ktorými sa získajú súkromné zdroje na hradenie ujmy, alebo zvýšených 

nákladov, ktoré sú vyvolané poskytovaním niektorých služieb lesmi, 

- vytvorenie podmienok pre rozvoj hospodárstva na biologických základoch v súlade s cieľmi 

EÚ, 

- vypracovanie programu tvorby a ochrany životného prostredia, tvorby, ochrany 

a využívania základných prírodných zdrojov – pôdy, vody, ovzdušia a lesov, 

- prijatie nových vzájomných zosúladených zákonov o lesoch, poľovníctve a ochrane prírody 

a krajiny 

- prijatie opatrení na urýchlené usporiadanie vlastníctva k pôde, 

- prijatie Programu zalesňovania pôd nevhodných na poľnohospodárske využitie, 

- uplatňovanie nástrojov a programu platieb za environmentálne služby lesných 

ekosystémov 

 

Príspevok Ing. Milana Semančíka Aktuálne otázky rozvoja potravinárstva ako 

kľúčového prvku stabilizácie poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike sa zaoberá 

príčinami úpadku potravinárstva a poľnohospodárskej výroby v posledných dvadsiatich 

rokoch vzhľadom na to, že potravinová sebestačnosť Slovenska nebola prioritou. K 

vzniknutým problémom sa pridružil silný konkurenčný tlak zo zahraničia, nekontrolovaný 

nástup nadnárodných obchodných reťazcov, ktoré v súčasnosti kontrolujú asi 80 % 

potravinového trhu. Otázka rozvoja potravinárstva sa podľa autora stáva kľúčovým prvkom 

stabilizácie poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike. Slovenská poľnohospodárska 

a potravinárska komora varuje, že ak naša krajina nezačne praktickými krokmi pamätať na 

svoju potravinovú bezpečnosť, o niekoľko rokov ani zďaleka nedokáže sama nasýtiť svojich 

obyvateľov. Túto úlohu neplní uspokojivo už ani teraz, pretože podľa rôznych metodík sa 

celková sebestačnosť Slovenska v potravinách pohybuje zhruba v intervale 45 - 50 percent. 

Potravinová bezpečnosť má tri hlavné dimenzie: dostatočnosť ponuky, cenovú 

dostupnosť a zdravotnú neškodnosť potravín. Potvrdzuje sa, že potravinová bezpečnosť 

štátu je minimálne taká dôležitá, ako jeho energetická a vojenská bezpečnosť. 

Väčšinou sa hľadali rozvojové možnosti pre poľnohospodársku prvovýrobu. Bez 

spracovateľskej koncovky a odbytu sú akékoľvek projekty a stratégie v tomto smere viac-
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menej iba teoretické. Aby mohli byť naozaj reálne, musia obsahovať celú potravinovú 

vertikálu, vrátane jej finálnej fázy. V podmienkach SR je udržanie vidieckej zamestnanosti 

o to dôležitejšie, že viac ako polovica krajiny má vidiecky charakter a akékoľvek oslabenie 

vidieckeho priestoru negatívne ovplyvní stabilizačné a rozvojové procesy v celej Slovenskej 

republike. 

Zakladajúce krajiny Európskej únie zostávajú sebestačné až prebytkové vo výrobe 

základných agropotravinárskych produktov. Avšak viaceré členské krajiny zo strednej 

a východnej Európy svoju sebestačnosť už dávnejšie stratili. Na Slovensku sa doslova 

„zlievajú“ prebytkové potraviny z celej Európy skoro za dumpingové ceny s nízkou kvalitou. 

Podiel potravinárskej výroby na hrubom domácom produkte (HDP) Slovenskej republiky 

klesol v roku 2010 na úroveň 2,1 %.  

Za prioritný celospoločenský záujem Slovenska v rámci Európskej únie považujeme 

záchranu a oživenie multifunkčného pôdohospodárstva a vodohospodárstva Slovenska ako 

kľúčovú základňu existencie a prosperity obyvateľstva, štátu ako aj obnovy a rozvoja vidieka. 

Politologicky ladený príspevok doc. PhDr. Ladislava Hohoša, CSc. s názvom Niekoľko 

poznámok k súčasnej kríze a možným východiskám sa zaoberá vývojom súčasnej krízy.  

Súčasná kríza nie je krízou parciálnou, ale systémovou. Problémom, ktorý by sme do 

polovice dvadsiateho prvého storočia mali vyriešiť, je prechod k civilizácii s udržateľnými 

parametrami. Obdobie všeobecnej krízy kapitalizmu korešponduje so zmenou civilizačnej 

paradigmy, ktorú väčšina futurológov umiestňuje do striedania milénií (1975 – 2025 až 

2050). Je všeobecne známe, že uvedený civilizačný zlom sprevádza možná ekologická 

katastrofa, ktorú pravdepodobne nedokážeme odvrátiť. Menej známe v povedomí verejnosti 

je, že súčasťou katastrofy je aj riziko celosvetového zlyhania v produkcii potravín. 

Idea trvalej udržateľnosti sa zakladá na predpoklade, že budúcnosť si vyžaduje 

kompenzáciu v minulosti. V opačnom prípade budúcnosť, ktorá nastane, bude horšia ako 

prítomnosť a nasledujúci vývoj nebude trvale udržateľný. Ak by sme odmietli aktívne 

opatrenia vo vzťahu k životnému prostrediu, vyústilo by to do ireverzibilných procesov a 

neprimeraných nákladov v budúcnosti, pričom vynaloženie týchto prostriedkov neprinesie 

žiaduce efekty, pokiaľ ide o priaznivú budúcnosť. K praktickým opatreniam treba pristúpiť 

bez zbytočných odkladov v stanovenom časovom horizonte, kedy máme aspoň určitú nádej, 

že škody môžu byť minimalizované, takže náklady sa dajú zdôvodniť reálnym zlepšením 

situácie smerom do budúcnosti.  

Príspevok h. prof. Dr. Ing. Ivana Halušku, DrSc. Prečo politici nerobia to, čo navrhuje 

veda sa zaoberá súčasným ekonomickým a politickým mechanizmom vo vzťahu k vzniknutej 

celosvetovej kríze, včítane krízy agrokomplexu. Globálne koncentrovaná ekonomická, ale 

tým dnes už aj silná politická moc, silný finančný a politický vplyv, priamo, ale predovšetkým 

nepriamo určuje, do ktorých oblastí je výhodné investovať, kde sa dosahujú najväčšie zisky 

a tým nepriamo aj spôsoby, akými tieto zisky dosahovať.  
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Súčasný systém neoliberálne deformovaného trhového mechanizmu jednoznačne 

ekonomicky preferuje investovanie do finančných trhov, investovanie do špekulácií 

s financiami najrôznejších spôsobov, od rôznych finančných vysoko sofistikovaných 

produktov až do špekulácií s komoditami. Medzi nimi veľmi vážnu úlohu, najmä vo vzťahu 

k poľnohospodárstvu, zohrávajú špekulácie s poľnohospodárskymi a potravinárskymi 

komoditami. Logicky tieto prostriedky potom chýbajú v reálnej ekonomike najmä 

v poľnohospodárstve a v tvorbe životného prostredia. V tomto systéme neoliberálnych 

priorít už dlhú dobu poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo i celý komplex životného 

prostredia nepatria medzi preferované, ba skôr vystupujú ako záťaž, na ktorú treba 

„odsypávať“ časť super ziskov z ostatných oblastí.  

Jeden z kľúčových problémov poľnohospodárstva je v tom, že poľnohospodárstvo už 

dlho nebolo odvetvím, ktoré vysoko vynášalo. Osamelé pokusy o agrárnu politiku a využitie 

vedomostí, ktoré sa v agrosektore nazhromaždili, nemajú silu vyhrať nad systémom, ktorý v 

celej Európe vládne. Tento systém nespravodlivými dotáciami stimuluje vyvolených a tých 

ktorí sa zaviažu neprodukovať. Na trhoch sa predávajú lacné náhrady prírodných potravín, 

pričom ceny zdravých potravín rastú. V súčasnosti nie je možné prehliadnuť vedecké 

prognózy o celosvetovo hroziacom nedostatku potravín. Je realitou, že časť 

poľnohospodárstva je v rukách cudzích vlastníkov, ktorí sídlia neraz v krajinách, kde majú 

štedrú dotáciu.  

Autor uvádza, že si treba priznať, že domáca politická i ekonomická loby v oblasti 

poľnohospodárstva, lesníctva i vodného hospodárstva je slabá. V nedávno publikovanej 

monografii takéto riešenie autor ponúka v koncepcii humanistickej ekonomiky (in Ivan 

Haluška, Budúcnosť globálnej ekonomiky, Bratislava 2011). V zmysle autora vo svete 

súčasného neoliberálneho kapitalizmu dozrieva čas zásadnej zmeny. 

Podľa autora je treba tvrdo konfrontovať hrozby zo zanedbania rozvoja 

poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva s požiadavkami kvality života občanov 

našej vlasti. Autor odporúča v kontrapunkte ukázať, čo znamená, ak tento potenciál, ktorý 

spočíva v celom komplexe poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a vodného 

hospodárstva účinne využijeme. A čo nás čaká, ak ho nevyužijeme a priblížime sa k riziku 

katastrofálnym scenárov. Treba, aby si občania uvedomili, že naše poľnohospodárstvo má 

potenciál uživiť 10 miliónov obyvateľov a dať prácu desaťtisícom nezamestnaných v mieste 

ich bydliska a výrazne prispieť k vyššej tvorbe nášho HDP. A zároveň treba, zdôrazniť, že 

včasné a zásadné riešenie problémov vodohospodárstva,  to sú včas ušetrené miliardové 

škody na zdraví, majetku, ale aj na štátnom rozpočte našej vlasti. Paralelne s masívnou 

informovanosťou verejnosti treba vyvinúť rozhodnejší tlak na centrálu Európskej únie, či 

Eurozóny. Na to, aby celý systém dotácií z fondov EÚ skutočne podporoval vytváranie 

rovnakých konkurenčných podmienok a v celom systéme jednotného trhu EÚ. Aby našich 

poľnohospodárov už v zárodku neodsudzoval do polohy silne hendikepovaných hráčov na 

poli trhovej poľnohospodárskej, potravinárskej ekonomiky, ale aj ekonomiky životného 

prostredia EÚ. Možno by pomohlo, znížiť DPH na predaj našich domácich potravín 
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a poľnohospodárskych produktov vyrábaných z domácich surovín Zníženie DPH spojiť 

s dostatočne prísnou cenovou kontrolou realizácie tohto zníženia, v skutočnom znížení cien 

pre spotrebiteľa, v celom systéme obchodu, ale najmä zahraničnými vlastníkmi vlastnených 

obchodných reťazcov. To by mohlo zvýšiť produkciu a predaj domácich produktov a tým 

možno aj vyrovnať príjmy do štátneho rozpočtu znížené touto nižšou sadzbou DPH. Tým by 

sme spotrebiteľov na území Slovenska ekonomiky zainteresovali kupovať doma 

vyprodukované produkty a tiež by sme ekonomicky stimulovali i celý systém obchodu takéto 

produkty v čo najväčšom množstve predávať. 

Hospodáreniu s drevnou surovinou by mohol pomôcť aj špecifický systém daní 

z dreva, ktorý by znevýhodňoval tých, ktorí na báze dreva nevytvárajú potrebný podiel 

pridanej hodnoty, teda čím menšia pridaná hodnota k drevnej surovine, tým citeľne väčšia 

DPH. Aby bolo výhodné udržiavať kvalitné a fungujúce lesné i ostatné prírodné plochy, 

prírodné prostredie, aby z toho ten, kto ich spravuje a o nich sa stará, mal aj adekvátny 

výnos. 

U vodného hospodárstva, v našom bohatstve podzemných i povrchových vôd, na 

podporu ich efektívneho využívania by bolo účelné zaviesť pružný a účelne diferencovaný 

systém licenčných platieb za využívanie a ochranu toto bohatstva. Tak, aby bolo ekonomicky 

výhodné obhospodarovať kvalitné zdroje pitnej a úžitkovej vody, od ich získavania, cez ich 

akumuláciu, až po ich využívanie v čo najvyššej spotrebnej kvalite. 

Pri hodnotení našich ekonomických a hospodárskych výsledkov, ktoré sme dosiahli 

pri vstupe SR do EU sa stále viac ukazuje, že mnohé aspekty vývoja spoločnosti sme 

nedocenili a nevenovali im náležitú pozornosť. Problému úpadku vidieka, 

poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva, ale aj ohrozeniu iných prírodných 

zdrojov, sme nevenovali dostatok pozornosti. Samozrejme, tento stav mal svoj vývoj, 

a politickým garnitúram, predovšetkým neoliberálneho zamerania, takýto vývoj vyhovoval.  

Úloha štátu, jeho regulačné a hospodárske funkcie neboli náležite využité pri ochrane 

a regulácii hospodárenia s prírodnými zdrojmi. Zdá sa, že sme nevyužili ani nepremietli do 

vládnych dokumentov odporúčania Svetovej charty o pôde, ktorú schválili najvyššie orgány 

OSN a kde sa konštatuje „pôdne zdroje musia účelne spravovať a ich využívanie usmerňovať 

národné štátne orgány“. Taktiež v oblasti vody nebola vo vládnych dokumentoch 

predchádzajúcich vlád dostatočne premietnutá Európska vodná  charta vyhlásená Európskou 

radou 6. 5. 1968, kde v bode 8 sa uvádza „príslušné štátne orgány musia plánovať účelné 

hospodárenie s vodnými zdrojmi“. 

V úvode svojho príspevku akad. mal. Viliama Horňáčka Balada o slobode – 

odkázanosť na cudzích vyžaduje okamžité a rázne opatrenia sa zaoberá politickými 

a filozofickými definíciami, ktoré sú aplikovateľné aj na agrosektor a potravinovú bezpečnosť. 

Konštatuje, že po politických zmenách ostali na Slovensku tisícky hektárov neobrobených 

plôch, vysoká nezamestnanosť a povinnosť plniť pre nás nevýhodné, ponižujúce a v mnohých 

prípadoch priam likvidačné dohody s Európskou úniou. Súčasný stav slovenského 

poľnohospodárstva sa bezprostredne dotýka každého občana Slovenskej republiky – vysoká, 
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až fatálna závislosť a v mnohom až odkázanosť na cudzích, ktorých obchodné reťazce vládnu 

nášmu trhu.  

Týmto sa ruinuje slovenský agrokomplex. Zodpovednosť je na ľahostajných 

a sebeckých politikoch, ktorí nás doslova vydali napospas cudzím. 

Príspevok Ing. Jána Šilinského a Ing. Petra Balašova Projekt vytvárania ekologických 

produkčno-obytných zón je zameraný na vývoj agrotechnického systému vhodného pre malé 

rodinné farmy, zameraných na ekologické pestovanie zeleniny. Tento systém autori nazvali 

Agrokruh. Ekologická produkcia zeleniny na malých farmách predpokladá obnovu stredného 

roľníckeho stavu a má aj ďalšie environmentálne a ekologické pozitíva. 

 

Záverom si dovoľujem konštatovať, že referáty, ktoré odzneli na kolokviu Perspektívy 

multifunkčného poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti obsiahli v základných tézach 

problémy poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. Za významné považujem, že 

neostali len v pozícii konštatovania súčasného nevyhovujúceho stavu, ale predložili možné 

východiská a systémové postupy riešenia v danej problematike. 

Svojou výzvou ku kompetentným – prezidentovi SR, Národnej rade SR, vláde SR, 

miestnym inštitúciám, politickým stranám a občianskym združeniam, signatári kolokvia 

verejne prijali morálnu zodpovednosť a angažovanosť za riešenie a záchranu slovenského 

multifunkčného pôdohospodárstva a vodného hospodárstva. Ostáva veriť, že kompetentné 

inštitúcie a osobnosti v tomto povolebnom období, kedy de facto už neexistujú politické 

prekážky, urobia všetko, čo bude v záujme Slovenska a jeho obyvateľov.  
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Systém AGROKRUH umožňuje využiť multifunkčnosť 

poľnohospodárstva na skvalitnenie života 

 

Pôvodný systém ekologicky aj ekonomicky trvalo udržateľného pestovania zeleniny – 

AgroKruh – je dnes, po 20 ročnom vývoji, pripravený na sériovú výrobu. Týmto systémom sú 

v automatickom režime realizovateľné všetky základné operácie potrebné pri trvalo 

udržateľnom ekologickom pestovaní zeleniny a v praxi bol overovaný aj systém odbytu 

vytvorením skupín trvalých spotrebiteľov. Konštrukčné i technologické riešenie strojov 

umožňuje ich montáž, vo výnimočných prípadoch aj výrobu, svojpomocou priamo 

ekologickými pestovateľmi, operátormi strojov systému. 

Priaznivé vplyvy rozšírenia systému AgroKruh do tých oblastí Slovenska, kde sú 

vhodné podmienky na pestovanie všetkých u nás pestovateľných druhov zeleniny a kde by sa 

mohla najvýraznejšie a najpriaznivejšie prejaviť multifunkčnosť poľnohospodárstva, možno 

zhrnúť takto: 

- vytvorenie veľkého počtu pracovných miest na malých ekologických farmách 

- ponuka cenovo výhodnej, inak nedostupnej, kvalitnej biozeleniny  

- ozdravenie pôdy a životného prostredia vylúčením agrochemikálií 

- zníženie závislosti na rope pri rastlinnej prvovýrobe 

- pracovné príležitosti pre malé domáce firmy, ktoré by vyrábali stroje systému 

 

 

 

 

 


