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O z n á m e n i e 

 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

o odchýlkach z postupov platby na poľnohospodárske postupy prospešné                    

pre klímu a životné prostredie 

 (č. 7265/2022) 

 
 

 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvo-

ja vidieka Slovenskej republiky, v zmysle 

§ 39 ods. 2 zákona č. 280/2017 Z. z. o po-

skytovaní podpory a dotácie v pôdohos-

podárstve a rozvoji vidieka a o zmene zá-

kona č. 292/2014 Z. z. o príspevku po-

skytovanom z európskych štrukturálnych  

a investičných fondov a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov v znení neskorších 

predpisov, a v spojitosti s čl. 1 vykonáva-

cieho rozhodnutia Komisie č. 2022/484 z 

23. marca 2022, ktorým sa stanovujú vý-

nimky z nariadenia Európskeho parlamen-

tu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a delegova-

ného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/ 

2014, pokiaľ ide o uplatňovanie určitých 

podmienok týkajúcich sa ekologizačnej 

platby za rok nároku 2022, a v nadväznosti 

na § 9 a § 11 nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú pravidlá poskytovania podpory 

v poľnohospodárstve v súvislosti so sché-

mami oddelených priamych platieb v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „naria-

denie vlády č. 342/2014 Z. z.“), oznamuje 

nasledovné odchýlky z postupov platby na 

poľnohospodárske postupy prospešné pre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

Ročník LIV                               6. apríl  2022                                  Čiastka 5

O b s a h:
5.  OznámenieMinisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

o odchýlkach z postupov platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu  

a životné prostredie (č. 7265/2022) 

6.  Štatút Komoditných rád Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej  

republiky č. 5132/2022-510 z 24. marca 2022  

 

 



klímu a životné prostredie podľa § 8 naria-

denia vlády č. 342/2014 Z. z.: 

1. Odchylne od článku 44 ods. 4 na-

riadenia Európskeho parlamentu a Ra-

dy (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 

2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá 

priamych platieb pre poľnohospodárov 

na základe režimov podpory v rámci 

spoločnej poľnohospodárskej politiky a 

ktorým sa zrušuje nariadenie Rady 

(ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady  

(ES) č. 73/2009 v platnom znení sa 

pôda ležiaca úhorom považuje za pôdu 

s odlišnou plodinou, aj keď takáto pôda 

je spásaná alebo je na nej vykonaný 

zber na účely produkcie bylinných 

krmovín alebo je obrábaná na pesto-

vanie. 

2. Odchylne od článku 45 ods. 2 delego-

vaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 

639/ 2014 z 11. marca 2014, ktorým sa 

dopĺňa nariadenie Európskeho parla-

mentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, 

ktorým sa ustanovujú pravidlá pria-

mych platieb pre poľnohospodárov na 

základe režimov podpory v rámci 

spoločnej poľnohospodárskej politiky, 

a ktorým sa mení príloha X k uvede-

nému nariadeniu v platnom znení sa 

pôda ležiaca úhorom sa považuje za 

oblasť ekologického záujmu v súlade s 

§ 11 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády  

č. 342/2014 Z. z., aj keď takáto pôda je 

spásaná alebo je na nej vykonaný zber 

na účely produkcie bylinných krmovín 

alebo je obrábaná na pestovanie. 

Odchylne od § 11 ods. 5 nariadenia 

vlády č. 342/2014 Z. z., ak je pôda 

ležiaca úhorom spásaná alebo je na nej 

vykonaný zber na účely produkcie 

bylinných krmovín alebo je obrábaná 

na pestovanie, je na týchto plochách 

povolené používanie prípravkov na 

ochranu rastlín a hnojív. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ak sa pôda ležiaca úhorom podľa bodu 

2 nachádza v celom rozsahu alebo 

čiastočne v oblastiach podľa § 26 a 27 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov, považuje sa za oblasť ekolo-

gického záujmu v súlade s § 11 ods. 3 

písm. a) nariadenia vlády č. 342/2014 

Z. z. v prípade, ak takáto pôda je spá-

saná alebo je na nej vykonaný zber na 

účely produkcie bylinných krmovín. 

Odchylne od § 11 ods. 5 nariadenia 

vlády č. 342/2014 Z. z., ak je pôda 

ležiaca úhorom spásaná alebo je na nej 

vykonaný zber na účely produkcie 

bylinných krmovín, je na týchto plo-

chách povolené používanie hnojív. 

4. Na účely bodov 2 a 3 sa za pôdu 

ležiacu úhorom môže považovať plo-

cha, ktorá ležala úhorom v roku 2021 a 

má zachovaný uvedený stav k 23. 03. 

2022. 

5. Na účely bodov 2 a 3 sa uplatňuje 

váhový faktor stanovený pre pôdu le-

žiacu úhorom v prílohe č. 5 k naria-

deniu vlády č. 342/2014 Z. z.. 

 

Odchýlky podľa bodov 1 až 3 sú 

obmedzené na rok podania žiadosti 2022. 

 

Bratislava, 31. 03. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Katarína Mihaľová v. r. 

generálna riaditeľka  

sekcie rozvoja vidieka a priamych 

platieb 
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Š T A T Ú T 
 

KOMODITNÝCH RÁD 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

č. 5132/2022-510 z 24. marca 2022  
 

 

 

 

Článok 1  

Predmet úpravy 

 

Tento štatút upravuje postavenie, pô-

sobnosť, zloženie, úlohy a spôsob činnosti 

komoditných rád Ministerstva pôdohos-

podárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky pre vybrané poľnohospodárske 

komodity, zverinu a drevo v Slovenskej 

republike a v Európskej únii (ďalej len 

„komoditná rada“), práva a povinnosti 

predsedu komoditnej rady, podpredsedu 

komoditnej rady, tajomníka komoditnej 

rady a ostatných členov komoditnej rady. 

 

Článok 2  

Komoditná rada 

 

1. Komoditná rada je poradným, inicia-

tívnym a koordinačným orgánom minis-

tra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky (ďalej len „mi-

nister“) v oblasti vybranej poľnohos-

podárskej komodity, zveriny a dreva v 

Slovenskej republike a v Európskej únii 

(ďalej len „vybraná komodita“). 

2. Vybraná komodita, pre ktorú je ko-

moditná rada zriadená, je súčasťou 

názvu komoditnej rady. Zoznam komo-

ditných rád a ich zloženie sú uvedené v 

prílohe. 

 

Článok 3  

Činnosť komoditnej rady 

 

Komoditná rada 

1. sleduje a hodnotí vývoj trhu s vybranou 

komoditou vrátane monitoringu jej 

cien, 

2. prerokúva informácie o produkcii, spra-

covaní a marketingu vybranej komo-

dity, 

3. prerokúva návrhy na uplatňovanie opa-

trení na usmerňovanie vývoja situácie 

na trhu s vybranou komoditou, 

4. predkladá návrhy v regulačnej a inter-

venčnej oblasti vybranej komodity 

a aktívne sa podieľa na rozpracovaní a 

implementácii strategických cieľov 

a koncepčných zámerov Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky (ďalej len „minis-

terstvo“), 

5. posudzuje návrhy komoditných situač-

ných a výhľadových správ, 

6. prerokúva návrhy a podnety členov 

komoditnej rady a zabezpečuje plnenie 

úloh prijatých na zasadnutí, 

7. plní úlohy, ktoré jej určí ministerstvo. 

 

Článok 4 

Zloženie komoditnej rady 

 

1. Členov komoditnej rady vymenúva a 

odvoláva minister na návrh sekcie poľ-

nohospodárstva alebo sekcie lesného 

hospodárstva a spracovania dreva. 

2. Návrh členov komoditnej rady vybranej 

komodity pozostáva zo zástupcu: 

a) ministerstva 

1. sekcie poľnohospodárstva, 

2. sekcie potravinárstva a obcho-

du, 
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3. sekcie stratégií, analýz a priere-

zových činností, 

4. sekcie lesného hospodárstva 

a spracovania dreva, 

b) verejnej inštitúcie 

c) horizontálnej samosprávnej organi-

zácie, 

d) odvetvovej samosprávnej 

organizácie prvovýrobcov, 

e) odvetvovej samosprávnej organi-

zácie spracovateľov. 

3. Ustanovujúce zasadnutie komoditnej 

rady zvoláva generálny riaditeľ sekcie 

poľnohospodárstva alebo generálny ria-

diteľ sekcie lesného hospodárstva a 

spracovania dreva ministerstva. 

4. Predsedu komoditnej rady a pod-

predsedu komoditnej rady vybranej ko-

modity si spomedzi členov, a to zo 

zástupcov odvetvových samosprávnych 

organizácií, volia na zasadnutí komo-

ditnej rady členovia komoditnej rady 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítom-

ných členov.  

5. Funkčné obdobie predsedu komoditnej 

rady a podpredsedu komoditnej rady je 

jeden rok. Ten istý člen komoditnej 

rady môže byť zvolený za predsedu ko-

moditnej rady alebo podpredsedu ko-

moditnej rady najviac na dve po sebe 

nasledujúce funkčné obdobia. 

6. Predseda komoditnej rady 

6.1. zvoláva zasadnutie komoditnej 

rady, 

6.2. riadi činnosť komoditnej rady, 

6.3. vypracúva správu o činnosti ko-

moditnej rady za predchádzajúci 

kalendárny rok a predkladá ju 

generálnemu riaditeľovi sekcie poľ-

nohospodárstva alebo generálnemu 

riaditeľovi sekcie lesného hospo-

dárstva a spracovania dreva mi-

nisterstva najneskôr do 31. marca. 

7. Podpredseda komoditnej rady zastupuje 

predsedu komoditnej rady počas jeho 

neprítomnosti v rozsahu práv a povin-

ností, ktoré má predseda komoditnej 

rady. 

8. Tajomníkom komoditnej rady je za-

mestnanec odboru rastlinnej výroby ale-

bo odboru živočíšnej výroby, alebo 

oddelenia poľovníctva alebo oddelenia 

spracovania dreva ministerstva, v kto-

rého agende je vybraná komodita. Ta-

jomník komoditnej rady je zároveň 

členom komoditnej rady. Pri neúčasti 

tajomníka komoditnej rady na zasadnutí 

komoditnej rady, riaditeľ odboru rastlin-

nej výroby alebo odboru živočíšnej 

výroby, alebo oddelenia poľovníctva 

alebo oddelenia spracovania dreva mi-

nisterstva poverí činnosťami uvedenými 

v odsekoch 8.1. až 8.3. iného zamest-

nanca odboru alebo oddelenia. Tajom-

ník komoditnej rady 

8.1. zabezpečuje organizačnú prípravu a 

administratívnu prípravu zasadnutia 

komoditnej rady, 

8.2. vyhotovuje zápisnicu zo zasadnutia 

komoditnej rady a zabezpečí jej 

administráciu, 

8.3. plní ďalšie organizačné úlohy a 

administratívne úlohy, ktoré sú 

potrebné pre činnosť komoditnej 

rady. 

9. Člen komoditnej rady 

9.1. sa zúčastňuje na zasadnutiach 

komoditnej rady, 

9.2. sa zúčastňuje plnenia úloh vy-

plývajúcich zo záverov zasad-

nutia komoditnej rady, 

9.3. je oprávnený predkladať ná-

vrhy, informácie a ďalšie ma-

teriály na zasadnutia komo-

ditnej rady, vyjadrovať sa k 

prerokúvaným materiálom a 

hlasovať o stanoviskách k nim. 

10. Členovia komoditnej rady vykoná-

vajú funkciu bez nároku na odmenu. 

 

Článok 5 

Zánik členstva v komoditnej 

rade 

 

1. Členstvo v komoditnej rade zaniká 

1.1. odvolaním člena komoditnej rady 

ministrom, 

1.2. písomným vzdaním sa členstva v 

komoditnej rade, 

1.3. ukončením pracovného pomeru 

v organizácii, ktorú zastupuje, 

1.4. smrťou člena komoditnej rady. 
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2. Písomné oznámenie o ukončení pracov-

ného pomeru v organizácii, ktorú člen 

komoditnej rady zastupuje, pošle orga-

nizácia ministerstvu do 30 dní od ukon-

čenia pracovného pomeru. 

 

Článok 6  

Zasadnutie komoditnej rady 

 

1. Komoditná rada zasadá spravidla šty-

rikrát do roka, najmenej však dvakrát 

do roka, ak druhý bod neustanovuje 

inak. Zasadnutie komoditnej rady zvo-

láva a program zasadnutia komoditnej 

rady určuje predseda komoditnej rady; 

článok 4 tretí bod tým nie je dotknutý. 

2. Predseda komoditnej rady zvolá za-

sadnutie komoditnej rady aj na pokyn 

ministra, alebo ak o to požiada nad-

polovičná väčšina všetkých členov ko-

moditnej rady, alebo na posúdenie 

návrhov komoditných situačných a vý-

hľadových správ. 

3. Komoditná rada zasadá v budove 

ministerstva, Dobrovičova 12, 812 66 

Bratislava. 

4. Zasadnutie komoditnej rady sa v odô-

vodnených prípadoch môže uskutočniť 

on line formou. 

5. Pozvánku na zasadnutie komoditnej 

rady vypracúva tajomník komoditnej 

rady a zasiela ju členom komoditnej 

rady písomne alebo elektronicky naj-

neskôr 14 dní pred zasadnutím komo-

ditnej rady. V odôvodnených prípadoch 

je možné túto lehotu predseda komo-

ditnej rady skrátiť. 

6. Predseda komoditnej rady môže pozvať 

na zasadnutie aj inú osobu, ak považuje 

z odborného hľadiska jej prítomnosť za 

potrebnú; táto osoba nemá právo hla-

sovať. 

7. Člen komoditnej rady je povinný naj-

menej 7 dní pred dňom konania zasad-

nutia komoditnej rady doručiť tajom-

níkovi komoditnej rady všetky mate-

riály, ktoré sú potrebné na zasadnutie 

komoditnej rady. Ak je pozvánka na 

zasadnutie komoditnej rady zaslaná v 

skrátenej lehote podľa piateho bodu, 

určí predseda komoditnej rady termín 

na doručenie materiálov. V odôvod-

nených prípadoch môže predseda komo-

ditnej rady odpustiť zmeškanie lehoty a 

povoliť členovi komoditnej rady pred-

loženie materiálu priamo na rokovaní 

komoditnej rady. 

 

Článok 7 

Rokovanie komoditnej rady 

 

1. Zasadnutie komoditnej rady vedie 

predseda komoditnej rady. 

2. Na úvod zasadnutia komoditnej rady a 

pred každým hlasovaním komoditnej 

rady overí tajomník komoditnej rady, či 

je komoditná rada uznášaniaschopná. 

Prítomní členovia komoditnej rady sa 

pred začiatkom zasadnutia komoditnej 

rady zapisujú do listiny prítomných; za 

vyhotovenie listiny prítomných a za 

zápis členov komoditnej rady do listiny 

prítomných zodpovedá tajomník ko-

moditnej rady. Listina prítomných sa pri 

zasadnutí komoditnej rady on line 

formou nevyhotovuje. Podkladom 

zasadnutia komoditnej rady sú materiály 

podľa čl. 6 siedmeho bodu. 

3. Program zasadnutia komoditnej rady 

schvaľuje komoditná rada. Do schvá-

lenia programu zasadnutia komoditnej 

rady môže člen komoditnej rady na-

vrhnúť zmenu alebo doplnenie progra-

mu, ktorý je určený predsedom komo-

ditnej rady v pozvánke na zasadnutie 

komoditnej rady. Člen komoditnej rady 

je povinný prednostne doručiť návrh na 

zmenu alebo doplnenie programu za-

sadnutia komoditnej rady a s ním 

súvisiace materiály v termíne na do-

ručenie materiálov podľa čl. 6 sied-

meho bodu. 

4. Stanoviská, odporúčania a úlohy pri-

jíma komoditná rada formou uznesení. 

5. Komoditná rada je uznášaniaschopná, 

ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej 

členov. 

6. Ak sa člen komoditnej rady nemôže 

zúčastniť zasadnutia, písomne poverí 

zastupovaním inú osobu; táto osoba 

nemá právo hlasovať. 

7. Komoditná rada prijíma uznesenie nad-
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polovičnou väčšinou prítomných čle-

nov komoditnej rady. Každý člen ko-

moditnej rady má jeden hlas. Pri rov-

nosti hlasov rozhoduje hlas predsedu 

komoditnej rady alebo podpredsedu 

komoditnej rady, ak zastupuje predsedu 

komoditnej rady podľa čl. 4 siedmeho 

bodu. 

8. O obsahu a výsledkoch zasadnutia 

komoditnej rady vyhotovuje tajomník 

komoditnej rady zápisnicu, ktorú 

podpisuje predseda komoditnej rady a 

dvaja overovatelia zápisnice určení 

predsedom komoditnej rady na zasad-

nutí komoditnej rady. Ak člen ko-

moditnej rady nesúhlasí so závermi 

uvedenými v zápisnici, uvedie sa jeho 

odôvodnené stanovisko ako príloha k 

zápisnici, ak na tom trvá. 

9. Zápisnica sa doručuje kancelárii 

ministra, členom komoditnej rady, ako 

aj osobám podľa čl. 6 šiesteho bodu, 

spravidla do 10 dní odo dňa zasadnutia 

komoditnej rady. 

10. O záveroch zasadnutia komoditnej rady 

podáva informáciu na Porade vedenia 

ministerstva sekcia poľnohospodárstva 

alebo sekcia lesného hospodárstva a spra-

covania dreva.  

 

Článok 8 

 

1. Účastník zasadnutia komoditnej rady je 

povinný zachovávať mlčanlivosť o 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v 

súvislosti so zasadnutím komoditnej 

rady a získané poznatky nesmie využiť 

bez súhlasu predsedu komoditnej rady. 

2. Spôsob a rozsah informovania verej-

nosti o činnosti komoditnej rady určí 

predseda komoditnej rady po prero-

kovaní s ministrom. 

 

Článok 9 

Zrušovacie ustanovenia 

 

1. Zrušujú sa 

a) Komoditná rada Ministerstva pôdo-

hospodárstva a rozvoja vidieka Slo-

venskej republiky pre akvakultúru, 

b) Komoditná rada Ministerstva pôdo-

hospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky pre hovädzí 

dobytok a hovädzie mäso, 

c) Komoditná rada Ministerstva pôdo-

hospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky pre hydinu, 

hydinové vajcia a hydinové mäso, 

d) Komoditná rada Ministerstva pôdo-

hospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky pre krmivá 

a výživu zvierat, 

e) Komoditná rada Ministerstva pôdo-

hospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky pre mlieko, 

f) Komoditná rada Ministerstva pôdo-

hospodárstva a rozvoja vidieka Slo-

venskej republiky pre ošípané a 

bravčové mäso, 

g) Komoditná rada Ministerstva pôdo-

hospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky pre ovce a 

kozy, ovčie a kozie mlieko, mäso a 

ovčiu vlnu, 

h) Komoditná rada Ministerstva pôdo-

hospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky pre včely a 

včelie produkty, 

i) Komoditná rada Ministerstva pô-

dohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky pre cukor, 

j) Komoditná rada Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky pre obilniny, 

k) Komoditná rada Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky pre olejniny, 

l) Komoditná rada Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky pre ovocie, 

zeleninu a zemiaky, 

m) Komoditná rada Ministerstva pôdo-

hospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky pre víno, 

n) Komoditná rada Ministerstva pôdo-

hospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky pre zverinu, 

o) Komoditná rada Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky pre drevo. 

2. Zrušuje sa Štatút Komoditných rád 

Ministerstva pôdohospodárstva a roz-
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voja vidieka Slovenskej republiky 

vydaný rozhodnutím ministra pôdo-

hospodárstva a rozvoja vidieka Slo-

venskej republiky číslo 4010/2019-510 

v znení Dodatku č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 10 

Účinnosť 

 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho 

zverejnenia vo Vestníku Ministerstva pô-

dohospodárstva a rozvoja vidieka Slo-

venskej republiky. 

 

 

Samuel Vlčan, v. r.  

minister 
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Príloha 

k Štatútu komoditných rád 

 

ZOZNAM KOMODITNÝCH RÁD A ICH ZLOŽENIE 

 

A. ZOZNAM KOMODITNÝCH RÁD 

 

1. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

pre mlieko, 

2. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

pre ošípané a bravčové mäso, 

3. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

pre hydinu, hydinové vajcia a hydinové mäso, 

4. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

pre ovce a kozy, ovčie a kozie mlieko, mäso a ovčiu vlnu, 

5. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

pre hovädzí dobytok, hovädzie mäso a koreniny,  

6. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

pre včely a včelie produkty, 

7. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

pre akvakultúru, 

8. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

pre krmivá a výživu zvierat, 

9. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

pre cukor, 

10. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

pre obilniny, 

11. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

pre olejniny a bielkovinové plodiny, 

12. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

pre ovocie, zeleninu a zemiaky, 

13. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

pre víno, 

14. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

pre zverinu, 

15. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

pre drevo. 
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B. ZLOŽENIE KOMODITNÝCH RÁD 

1. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky pre mlieko 

 Členmi komoditnej rady sú spravidla  

1. za ministerstvo  

1.1. 3 zástupcovia sekcie poľnohospodárstva, 

1.2. 1 zástupca sekcie potravinárstva a obchodu, 

1.3. 1 zástupca sekcie stratégií, analýz a prierezových činností, 

2. 1 zástupca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, 

3. 1 zástupca Pôdohospodárskej platobnej agentúry, 

4. 1 zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, 

5. 1 zástupca Potravinárskej komory Slovenska, 

6. 1 zástupca Agrárnej komory Slovenska, 

7. 1 zástupca Združenia mladých farmárov Slovenska, 

8. 1 zástupca Vidieckej platformy, 

9. 1 zástupca Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej 

republiky, 

10. 2 zástupcovia Slovenského mliekarenského zväzu, 

11. 2 zástupcovia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka. 

 

2. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky pre ošípané a bravčové mäso 

  Členmi komoditnej rady sú spravidla 

1. za ministerstvo  

1.1. 3 zástupcovia sekcie poľnohospodárstva, 

1.2. 1 zástupca sekcie potravinárstva a obchodu, 

1.3. 1 zástupca sekcie stratégií, analýz a prierezových činností, 

2. 1 zástupca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, 

3. 1 zástupca Pôdohospodárskej platobnej agentúry, 

4. 1 zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, 

5. 1 zástupca Potravinárskej komory Slovenska, 

6. 1 zástupca Agrárnej komory Slovenska, 

7. 1 zástupca Združenia mladých farmárov Slovenska, 

8. 1 zástupca Vidieckej platformy, 

9. 1 zástupca Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej 

republiky, 

10. 2 zástupcovia Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo, 

11. 2 zástupcovia Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných, 

12. 2 zástupcovia Slovenského zväzu spracovateľov mäsa. 

 

3. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky pre hydinu, hydinové vajcia a hydinové mäso 

 Členmi komoditnej rady sú spravidla  

1. za ministerstvo  

1.1. 3 zástupcovia sekcie poľnohospodárstva, 

1.2. 1 zástupca sekcie potravinárstva a obchodu, 

1.3. 1 zástupca sekcie stratégií, analýz a prierezových činností, 

2. 1 zástupca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, 

3. 1 zástupca Pôdohospodárskej platobnej agentúry,  
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4. 1 zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, 

5. 1 zástupca Potravinárskej komory Slovenska, 

6. 1 zástupca Agrárnej komory Slovenska, 

7. 1 zástupca Združenia mladých farmárov Slovenska, 

8. 1 zástupca Vidieckej platformy, 

9. 1 zástupca Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej 

republiky, 

10. 2 zástupcovia Únie hydinárov Slovenska. 

 

4. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky pre ovce, kozy, ovčie, kozie mlieko a mäso a ovčiu vlnu 

Členmi komoditnej rady sú spravidla  

1. za ministerstvo  

1.1. 3 zástupcovia sekcie poľnohospodárstva, 

1.2. 1 zástupca sekcie potravinárstva a obchodu, 

1.3. 1 zástupca sekcie stratégií, analýz a prierezových činností, 

2. 1 zástupca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, 

3. 1 zástupca Pôdohospodárskej platobnej agentúry, 

4. 1 zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, 

5. 1 zástupca Potravinárskej komory Slovenska, 

6. 1 zástupca Agrárnej komory Slovenska, 

7. 1 zástupca Združenia mladých farmárov Slovenska, 

8. 1 zástupca Vidieckej platformy, 

9. 1 zástupca Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej 

republiky, 

10. 2 zástupcovia Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku, 

11. 2 zástupcovia Slovenského zväzu spracovateľov mäsa, 

12. 2 zástupcovia Slovenského mliekarenského zväzu. 

 

5. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky pre hovädzí dobytok, hovädzie mäso a koreniny 

Členmi komoditnej rady sú spravidla  

1. za ministerstvo  

1.1. 3 zástupcovia sekcie poľnohospodárstva, 

1.2. 1 zástupca sekcie potravinárstva a obchodu, 

1.3. 1 zástupca sekcie stratégií, analýz a prierezových činností, 

2. 1 zástupca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, 

3. 1 zástupca Pôdohospodárskej platobnej agentúry,  

4. 1 zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, 

5. 1 zástupca Potravinárskej komory Slovenska, 

6. 1 zástupca Agrárnej komory Slovenska, 

7. 1 zástupca Združenia mladých farmárov Slovenska, 

8. 1 zástupca Vidieckej platformy, 

9. 1 zástupca Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej 

republiky, 

10. 2 zástupcovia Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo, 

11. 2 zástupcovia Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, 

12. 2 zástupcovia Zväzu chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku, 

13. 2 zástupcovia Slovenskej holsteinskej asociácie - družstvo,  

14. 2 zástupcovia Slovenského zväzu spracovateľov mäsa. 
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6. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky pre včely a včelie produkty 

Členmi komoditnej rady sú spravidla  

1. za ministerstvo  

1.1. 3 zástupcovia sekcie poľnohospodárstva, 

1.2. 1 zástupca sekcie potravinárstva a obchodu, 

1.3. 1 zástupca sekcie stratégií, analýz a prierezových činností, 

2. 1 zástupca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, 

3. 1 zástupca Pôdohospodárskej platobnej agentúry, 

4. 1 zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, 

5. 1 zástupca Potravinárskej komory Slovenska, 

6. 1 zástupca Agrárnej komory Slovenska, 

7. 1 zástupca Združenia mladých farmárov Slovenska, 

8. 1 zástupca Vidieckej platformy, 

9. 1 zástupca Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej 

republiky, 

10. 1 zástupca Združenia chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely,  

11. 2 zástupcovia Slovenského zväzu včelárov, 

12. 1 zástupca Spolku včelárov Slovenska, 

13. 1 zástupca Asociácie včelárov Slovenska, 

14. 1 zástupca Asociácie včelárov Žilina, 

15. 1 zástupca Spolku včelárov Západného Slovenska, 

16. 1 zástupca Združenia včelárov Východného Slovenska - regiónu SPIŠ, 

17. 1 zástupca Slovenskej včelárskej spoločnosti Jána Čajdu, 

18. 1 zástupca Slovenských kočujúcich včelárov, 

19. 1 zástupca Slovenskej včelárskej spoločnosti Štefana Závodníka, 

20. 1 zástupca Včelárskeho ekologického spolku Slovenska. 

 

7. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky pre akvakultúru 

 Členmi komoditnej rady sú spravidla  

1. za ministerstvo  

1.1. 3 zástupcovia sekcie poľnohospodárstva, 

1.2. 1 zástupca sekcie potravinárstva a obchodu, 

1.3. 1 zástupca sekcie stratégií, analýz a prierezových činností, 

2. 1 zástupca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, 

3. 1 zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, 

4. 1 zástupca Potravinárskej komory Slovenska, 

5. 1 zástupca Agrárnej komory Slovenska, 

6. 1 zástupca Združenia mladých farmárov Slovenska, 

7. 1 zástupca Vidieckej platformy, 

8. 1 zástupca Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej 

republiky, 

9. 2 zástupcovia Združenia chovateľov rýb na Slovensku. 
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8. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky pre krmivá a výživu zvierat 

 Členmi komoditnej rady sú spravidla 

1. za ministerstvo  

1.1. 3 zástupcovia sekcie poľnohospodárstva, 

1.2. 1 zástupca sekcie potravinárstva a obchodu, 

1.3. 1 zástupca sekcie stratégií, analýz a prierezových činností, 

2. 1 zástupca Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v 

Bratislave, 

3. 1 zástupca  Pôdohospodárskej platobnej agentúry, 

4. 1 zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, 

5. 1 zástupca Potravinárskej komory Slovenska, 

6. 1 zástupca Agrárnej komory Slovenska, 

7. 1 zástupca Združenia mladých farmárov Slovenska, 

8. 1 zástupca Vidieckej platformy, 

9. 1 zástupca Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej 

republiky, 

10. 2 zástupcovia Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností. 

 

9. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky pre cukor 

Členmi komoditnej rady sú spravidla  

1. za ministerstvo  

1.1. 3 zástupcovia sekcie poľnohospodárstva, 

1.2. 1 zástupca sekcie potravinárstva a obchodu, 

1.3. 1 zástupca sekcie stratégií, analýz a prierezových činností, 

2. 1 zástupca Pôdohospodárskej platobnej agentúry – sekcie organizácie trhu a štátnej 

pomoci, 

3. 1 zástupca Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v 

Bratislave, 

4. 1 zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, 

5. 1 zástupca Potravinárskej komory Slovenska, 

6. 1 zástupca Agrárnej komory Slovenska, 

7. 1 zástupca Združenia mladých farmárov Slovenska, 

8. 1 zástupca Vidieckej platformy, 

9. 1 zástupca Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej 

republiky, 

10. 2 zástupcovia Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska, 

11. 2 zástupcovia Slovenského cukrovarníckeho spolku. 

 

 

10. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky pre obilniny 

Členmi komoditnej rady sú spravidla  

1. za ministerstvo  

1.1. 3 zástupcovia sekcie poľnohospodárstva, 

1.2. 1 zástupca sekcie potravinárstva a obchodu, 

1.3. 1 zástupca sekcie stratégií, analýz a prierezových činností, 

2. 1 zástupca Pôdohospodárskej platobnej agentúry – sekcie organizácie trhu a štátnej 

pomoci,  

12



3. 1 zástupca Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v 

Bratislave, 

4. 1 zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, 

5. 1 zástupca Potravinárskej komory Slovenska, 

6. 1 zástupca Agrárnej komory Slovenska, 

7. 1 zástupca Združenia mladých farmárov Slovenska, 

8. 1 zástupca Vidieckej platformy, 

9. 1 zástupca Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej 

republiky, 

10. 1 zástupca Slovenskej spoločnosti mlynárov, 

11. 1 zástupca Slovenského združenia výrobcov piva a sladu, 

12. 1 zástupca Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, 

13. 1 zástupca Únie priemyselných pekárov, 

14. 1 zástupca Združenia pestovateľov a spracovateľov sladovníckeho jačmeňa, 

15. 1 zástupca Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice, 

16. 1 zástupca Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností, 

17. 1 zástupca Združenia pestovateľov obilnín. 

 

11. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky pre olejniny a bielkovinové plodiny 

Členmi komoditnej rady sú spravidla  

1. za ministerstvo  

1.1. 3 zástupcovia sekcie poľnohospodárstva, 

1.2. 1 zástupca sekcie potravinárstva a obchodu, 

1.3. 1 zástupca sekcie stratégií, analýz a prierezových činností, 

2. 1 zástupca Pôdohospodárskej platobnej agentúry – sekcie organizácie trhu a štátnej 

pomoci, 

3. 1 zástupca Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v 

Bratislave, 

4. 1 zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, 

5. 1 zástupca Potravinárskej komory Slovenska, 

6. 1 zástupca Agrárnej komory Slovenska, 

7. 1 zástupca Združenia mladých farmárov Slovenska, 

8. 1 zástupca Vidieckej platformy, 

9. 1 zástupca Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej 

republiky, 

10. 2 zástupcovia Slovenského zväzu olejninárov, 

11. 2 zástupcovia Združenia pre výrobu a využitie biopalív. 

 

12. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky pre ovocie, zeleninu a zemiaky 

Členmi komoditnej rady sú spravidla  

1. za ministerstvo  

1.1. 5 zástupcovia sekcie poľnohospodárstva, 

1.2. 1 zástupca sekcie potravinárstva a obchodu, 

1.3. 1 zástupca sekcie stratégií, analýz a prierezových činností, 

2. 1 zástupca Pôdohospodárskej platobnej agentúry – sekcie organizácie trhu a štátnej 

pomoci, 

3. 1 zástupca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, 

4. 1 zástupca Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v 

Bratislave, 
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5. 1 zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, 

6. 1 zástupca Potravinárskej komory Slovenska, 

7. 1 zástupca Agrárnej komory Slovenska, 

8. 1 zástupca Združenia mladých farmárov Slovenska, 

9. 1 zástupca Vidieckej platformy, 

10. 1 zástupca Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej 

republiky, 

11. 2 zástupcovia Ovocinárskej únie Slovenskej republiky, 

12. 1 zástupca Slovenského konzervárenského zväzu, 

13. 2 zástupcovia Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska, 

14. 2 zástupcovia Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu Slovenskej republiky. 

 

13. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky pre víno 

Členmi komoditnej rady sú spravidla 

1. za ministerstvo 

1.1. 4 zástupcovia sekcie poľnohospodárstva, 

1.2. 1 zástupca sekcie potravinárstva a obchodu, 

1.3. 1 zástupca sekcie stratégií, analýz a prierezových činností, 

2. 1 zástupca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, 

3. 1 zástupca Pôdohospodárskej platobnej agentúry – sekcie organizácie trhu a štátnej 

pomoci, 

4. 1 zástupca Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v 

Bratislave, 

5. 1 zástupca Slovenskej technickej univerzity – Fakulty chemickej a potravinárskej 

technológie 

6. 1 zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, 

7. 1 zástupca Potravinárskej komory Slovenska, 

8. 1 zástupca Agrárnej komory Slovenska, 

9. 1 zástupca Združenia mladých farmárov Slovenska, 

10. 1 zástupca Vidieckej platformy, 

11. 1 zástupca Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej 

republiky, 

12. 2 zástupcovia Občianskeho združenia Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska,  

13. 2 zástupcovia Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska. 

14. 1 zástupca Občianskeho združenia Autentista Slovakia  

15. 1 zástupca Občianskeho združenia Tokaj Regnum 

 

 

14. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky pre zverinu 

Členmi komoditnej rady sú spravidla  

1. Za ministerstvo 

1.1 2 zástupcovia sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva 

1.2 1 zástupca sekcie poľnohospodárstva, 

1.3 1 zástupca sekcie potravinárstva a obchodu, 

1.4 1 zástupca sekcie stratégií, analýz a prierezových činností, 

2. 1 zástupca Národného lesníckeho centra, 

3. 1 zástupca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, 

4. 1 zástupca Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, 

5. 1 zástupca Slovenskej asociácie chovateľov jeleňovitých, 
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6. 1 zástupca Slovenskej poľovníckej komory, 

7. 1 zástupca spracovateľských závodov. 

 

15. Komoditná rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky pre drevo 

 Členmi komoditnej rady sú spravidla  

1. za ministerstvo 

1.1 2 zástupcovia sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva 

1.2 1 zástupca sekcie poľnohospodárstva, 

2. 1 zástupca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

3. 1 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 

4. 1 zástupca Národného lesníckeho centra, 

5. 1 zástupca Slovenskej lesníckej komory, 

6. 1 zástupca Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

7. 1 zástupca Štátneho podniku LESY Slovenskej republiky,  

8. 1 zástupca Technickej univerzity vo Zvolene, 

9. 1 zástupca Technického skúšobného ústavu stavebného, n. o. 

10. 1 zástupca Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 

11. 1 zástupca Výskumného ústavu papiera a celulózy, a. s., 

12. 1 zástupca ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, 

13. 1 zástupca Zväzu celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky, 

14. 1 zástupca Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky. 
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