Oznámenie o strategickom dokumente
Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

november 2021

I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2. Identifikačné číslo:
00156621
3. Adresa sídla
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného
zástupcu obstarávateľa a miesto na konzultácie
Mgr. Katarína Mihaľová, generálna riaditeľka Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava
tel. 02/59266 541
email: katarina.mihalova@land.gov.sk
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od
ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente,
Miesto na konzultácie
Ing. Rudolf Trebatický, riaditeľ odboru neprojektových podpôr Programu rozvoja vidieka,
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava
tel. 02/592 66 434
email: rudolf.trebaticky@land.gov.sk

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov
Strategický plán SPP 2023-2027
II.2. Charakter dokumentu:
Návrh Strategického plánu SPP 2023-2027 (ďalej len „SP SPP“) predkladá Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V zmysle návrhu nariadenia EPaR o Strategických
plánoch SPP bude Strategický plán SPP základným strategickým dokumentom Slovenskej
republiky, na základe ktorého bude implementovaná podpora EÚ z EPZF aj EPFRV.
SP SPP vychádza z výsledkov analýzy súčasného stavu a špecifických problémov
vyšpecifikovaných v rámci SWOT analýzy, identifikovaných potrieb a zo záväzkov SR
vyplývajúcich z platných právnych predpisov EÚ definovaných v prílohe XIII návrhu nariadenia
o SP SPP.
SP prispieva k vykonávaniu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj prostredníctvom dosahovania
všeobecných cieľov v hospodárskej, environmentálnej a sociálnej oblasti.
SP SPP určuje stratégiu rozvoja poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka prostredníctvom
súboru intervencií zabezpečujúcich splnenie 9 špecifických cieľov a jedného prierezového
cieľa SPP.
SP SPP podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a podľa smernice
2001/42/ES Európskeho parlamentu a rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých
plánov a programov na životné prostredie.
3. Hlavné ciele
Nová spoločná poľnohospodárska politika EÚ má tri hlavné ciele:
 Inteligentný, konkurencieschopný, odolný a diverzifikovaný poľnohospodársky
sektor, ktorý zaručuje dlhodobú potravinovú bezpečnosť.
 Ochrana životného prostredia vrátane biodiverzity a opatrení v oblasti klímy a
dosahovanie environmentálnych a klimatických cieľov Únie
 Posilnenie sociálno-ekonomickej štruktúry vidieckych oblastí
Slovensko prispeje k naplneniu týchto európskych cieľov prostredníctvom využitia európskych
prostriedkov ako aj prostriedkov slovenských daňových poplatníkov nasledovne:
Inteligentný, konkurencieschopný, odolný a diverzifikovaný poľnohospodársky sektor,
ktorý zaručuje dlhodobú potravinovú bezpečnosť.
Priame platby budú na Slovensku zohrávať dôležitú úlohu pri znižovaní príjmových rozdielov
medzi poľnohospodárstvom a ostatnými odvetviami ekonomiky. Na získanie priamych platieb
budú musieť poľnohospodári plniť prísne environmentálne a iné podmienky oprávnenosti, čím
sa zabezpečí ochrana životného prostredia.
Cieľom strategického plánu SPP je zabezpečiť vhodné podmienky na podnikanie aj pre malé
a stredné farmy a pre farmy podnikajúce v oblastiach s prírodnými a inými obmedzeniami.
Strategický plán uvažuje so stropovaním priamych platieb so zohľadnením osobných
nákladov, čím sa zabezpečí adresnosť a spravodlivosť poskytovania podpôr.
Strategický plán rieši rastúcu volatilitu príjmov prostredníctvom podpory komerčného poistenia
úrod a zvierat.
V novej SPP bude výroba potravín podporovaná nielen investičnými grantmi, ale aj
modernými finančnými nástrojmi, ktoré zvýšia časovú flexibilitu, transparentnosť podpory a
znížia administratívu.
Strategický plán SPP má za cieľ rozvíjať hlavne tie sektory, ktoré prinášajú najvyššiu pridanú
hodnotu pre slovenský vidiek, životné prostredia a spoločnosť. Taktiež sa podporia investície
do projektov pozemkových úprav a financovanie spoločných zariadení a opatrení.

Poľnohospodárske farmy sú rádovo menšie v porovnaní so spracovateľským priemyslom,
resp. supermarketmi, čo zhoršuje ich vyjednávaciu pozíciu. Strategický plán SPP rieši tieto
problémy podporou odbytových organizácií, vertikálnej integrácie a krátkych dodávateľských
reťazcov.
Ochrana životného prostredia vrátane biodiverzity a opatrení v oblasti klímy a
dosahovanie environmentálnych a klimatických cieľov Únie
Podstatná časť rozpočtu SPP sa použije na klimatickú akciu, ochranu prírodných zdrojov a na
zvrátenie negatívneho vývoja biodiverzity.
Na adaptáciu poľnohospodárstva na zmenu klímy bude Slovensko investovať do závlah
a vodozádržných zariadení a vysádzať dreviny. Pozitívny vplyv na klímu bude mať
celofarmová eko-schéma, ktorá zlepší štruktúru ornej pôdy, zníži eróziu a zvýši sekvestráciu
uhlíka zatrávňovaním medziradí sadov a viníc a vytváraním ekologických prvkov v krajine.
Strategický plán má za cieľ ozdravovať lesy a podporovať v nich prírode blízke hospodárenie.
Investíciami sa podporí znižovanie emisií skleníkových plynov.
Strategický plán SPP podporí rast ekologického poľnohospodárstva, precízne hnojenie,
znižovanie pesticídov, rozvoj šetrného pestovania zeleniny, zemiakov, jahôd, ovocia a viniča.
Cieľom SP SPP je zvrátiť negatívny vývoj biodiverzity budovaním neproduktívnych prvkov
a delením veľkých pôdnych blokov na menšie. Podporí sa chov ohrozených druhov zvierat,
zlepší sa ochrana vzácnych biotopov, dropa fúzatého, sysľa pasienkového, hlucháňa
a ďalších druhov zvierat. K ochrane prírody prispeje rozvoj agrolesníckych systémov,
zalesňovanie pôdy a budovanie líniových vegetačných prvkov.
Posilnenie sociálno-ekonomickej štruktúry vidieckych oblastí
Nová SPP podporí mladých poľnohospodárov prostredníctvom vyšších priamych platieb a
jednorazových podpôr, tzv. start-up grantov. Dodatočné zdroje mladí farmári získajú cez
investičné granty ako aj cez vzdelávanie a poradenstvo.
Strategický plán SPP má cieľ rozvíjať miestnu infraštruktúru, služby a podnikanie na vidieku.
Pôjde o podporu miestneho rozvoja systémom zdola nahor. Program LEADER doplní podpora
biohospodárstva a podpora obhospodarovania lesov malých výmer.
Strategický plán SPP kladie dôraz na zlepšenie pohody a zdravotného stavu hospodárskych
zvierat, čo prispeje k znižovaniu používania antimikrobiálnych látok a zvýšeniu kvality
produktov.
Dôležitým aspektom strategického plánu SPP je zlepšenie spolupráce pôdohospodárov,
potravinárov a lesníkov s odborníkmi z výskumných inštitúcii a univerzít, vzdelávanie
a poradenstvo. Cieľom je zabezpečiť spoločné riešenie praktických problémov celej
potravinovej vertikály.
Špecifické ciele Strategického plánu SPP 2023-2027 sú nasledovné:
Špecifický cieľ 1: Podporovať prijateľné poľnohospodárske príjmy a odolnosť na celom území
Únie v záujme zlepšenia potravinovej bezpečnosti
Špecifický cieľ 2: Posilniť orientáciu na trh a zvýšiť konkurencieschopnosť vrátane
intenzívnejšieho zamerania sa na výskum, technológiu a digitalizáciu
Špecifický cieľ 3: Zlepšiť postavenie poľnohospodárov v hodnotovom reťazci
Špecifický cieľ 4: Prispieť k adaptácii na zmenu klímy a jej zmierneniu, ako aj k využívaniu
energie z obnoviteľných zdrojov
Špecifický cieľ 5: Podporovať udržateľný rozvoj a efektívne riadenie prírodných zdrojov, ako
sú voda, pôda a vzduch
Špecifický cieľ 6: Prispieť k ochrane biodiverzity, zlepšiť ekosystémové služby a zachovať
biotopy a krajinné oblasti
Špecifický cieľ 7: Pritiahnuť a udržať mladých poľnohospodárov a iných nových
poľnohospodárov a uľahčiť udržateľný rozvoj podnikania na vidieku
Špecifický cieľ 8: Podporovať zamestnanosť, rast, sociálne začlenenie a miestny rozvoj vo
vidieckych oblastiach vrátane biohospodárstva a udržateľného lesného hospodárstva
Špecifický cieľ 9: Zlepšiť reakcie poľnohospodárstva EÚ na požiadavky spoločnosti týkajúce

sa potravín a zdravia vrátane bezpečných a výživných potravín produkovaných udržateľným
spôsobom, plytvania potravinami, ako aj dobrých životných podmienok zvierat
Prierezový cieľ: Modernizácia sektora prostredníctvom podpory a spoločného využívania
poznatkov, inovácií a digitalizácie v pôdohospodárstve a vo vidieckych oblastiach
4. Obsah (osnova)
V zmysle návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá
týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej
poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP), každý strategický plán musí obsahovať:
1. Strategické vyhlásenie
2. Hodnotenie potrieb, intervenčná stratégia, kontextové ukazovatele a plán cieľových hodnôt
3. Konzistencia stratégie
4. Spoločné prvky pre niekoľko intervencií
5. Popis intervencií
6. Finančný plán
7. Systémy riadenia a koordinačné systémy
8. Modernizácia: AKIS a digitalizácia
9. Prílohy k SP SPP
9.1. Príloha I: Ex ante hodnotenie a SEA
9.2. Príloha II: SWOT
9.3. Príloha III: Konzultácie s partnermi
9.4. Príloha IV: n/a
9.5. Príloha V: Dodatočné národné financovanie
5. Uvažované variantné riešenia
Vzhľadom na charakter tohto strategického dokumentu ako aj vzhľadom k procesu jeho
spracovávania, ktorý bol založený na princípe partnerstva, je SP SPP spracovaný v jednom
variante ako výsledok dohody jednotlivých členov partnerstva pri zapracovaní prevažnej
väčšiny vzniknutých pripomienok.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
SP SPP sa spracováva od roku 2018 a v súčasnosti sa pripravuje na neformálne konzultácie
s EK. Jeho schválenie na základe dopracovania podľa výsledkov ex-ante hodnotenia a
strategického environmentálneho hodnotenia sa predpokladá v roku 2022.

Mesiac
December 2018
Jún 2019
August 2019
Marec 2020
August 2020
Marec 2021
Máj 2021
Jún 2021
Júl 2021
September 2021
Október 2021
November 2021
December 2021
Január 2022

Kapitola SP / činnosť
Začiatok prípravy analytických prác + SWOT a Identifikácie potrieb
Začiatok procesu ex-ante hodnotenia
Začiatok prípravy Intervenčnej stratégie
Ukončenie prípravy prvej verzie Intervenčnej stratégie
Začiatok prvej aktualizácie Intervenčnej stratégie
Ukončenie prvej aktualizácie Intervenčnej stratégie
Začiatok prípravy Opisu intervencií
Začiatok prípravy ostatných častí SP SPP
Zaslanie SWOT analýzy na neformálnu konzultáciu do EK
Začiatok druhej aktualizácie Intervenčnej stratégie
Zapracovanie pripomienok EK do SWOT analýzy
Ukončenie druhej aktualizácie Intervenčnej stratégie
Ukončenie prác na ostatných častiach SP SPP
Zaslanie SP SPP na neformálnu konzultáciu do EK
Začiatok procesu SEA
Zapracovanie pripomienok EK k SP SPP
Medzirezortné pripomienkové konanie
Schvaľovanie SP SPP vo vláde SR

Február 2022 – August 2022

Odoslanie SP SPP do EK na schvaľovací proces
Schvaľovací proces v EK

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom
SP SPP je svojim zameraním a obsahom prepojený a zosúladený s nasledovnými základnými
legislatívnymi a strategickými rámcami EÚ a SR:
Základné legislatívne a strategické rámce EÚ:
• Návrh nariadenia európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá
týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej
poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z
Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013.
• Návrh nariadenia európskeho parlamentu a Rady, o financovaní, riadení a
monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ)
č. 1306/2013.
• Návrh nariadenia európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č.
1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi
výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske
výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej
úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych
výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti
poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č.
229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších
ostrovov v Egejskom mori.
• Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a
sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030.
Prinavrátenie prírody do našich životov. COM(2020) 380 final.
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj
vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
• Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú
všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre
bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
• Európa 2020 - stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho
rastu
• Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj
• Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich
živočíchov a rastlín
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho
vtáctva
• nariadenie (EÚ) č. 2021/1060, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde,
Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom
a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre
azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory
na riadenie hraníc a vízovú politiku
• Odporúčania Európskej komisie pre Strategický plán SPP SR 2023-2027

Legislatívne a strategické rámce SR
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Legislatíva
Zákon 309/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 51/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon o ovzduší č. 137/2010 Z. z.
Zákon č. 282/2020 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 518/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
Východiská implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj schválenom uznesením
vlády č. 95/2016
Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 schválený uznesením vlády SR
č. 273/2018.
Stratégie
Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného
rozvoja Slovenskej republiky - Slovensko 2030
Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku
2030
Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (2018)
Národný akčný plán na dosiahnutie udržateľného používania prípravkov na ochranu
rastlín, 2021 – 2025, rev. 2 (2021)
Stratégia rozvoja lesníctva do roku 2025
Stratégia aplikovaného výskumu v pôdohospodárstve (2014)
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy aktualizácia (2018)
Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku
2030 (Envirostratégia 2030)
Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku
2050 (2020)
Plány a programy
Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 - 2030 spracovaný
podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení
v oblasti klímy

•
•

•
•
•
•
•
•
•

H2ODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody
Prioritný akčný rámec pre sústavu NATURA 2000 V Slovenskej republike podľa článku
8 smernice Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich
živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch) vo viacročnom finančnom rámci na roky
2021 – 2027
Národný program stabilizácie a rozvoja Slovenského včelárstva na roky 2019/2020 až
2021/2022
Aktualizovaný Program starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2019 – 2024.
Akčný plán pre mokrade na roky 2019 – 2021 k Programu starostlivosti o mokrade
Slovenska do roku 2024
Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (2021)
Národný lesnícky program Slovenskej republiky (2007)
Partnerská dohoda 2021-2027 a Operačný program Slovensko 2021-2027
Plán obnovy a odolnosti SR

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Vláda Slovenskej republiky
Európska komisia
9. Druh schvaľovacieho dokumentu
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky
Vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy
Za najvýznamnejšie vstupy pre predkladaný SP SPP je možné považovať:
• Ľudské zdroje – predstavujú determinujúci faktor úspešnej implementácie SP SPP.
Potrebným vstupom budú ľudské zdroje na úrovni
riadenia, zavádzania,
monitorovania, vykazovania a hodnotenia SP SPP, ako i ľudské zdroje potrebné na
realizáciu jednotlivých opatrení. Zameranie SP SPP kladie vysoké nároky na
kvalifikačné, organizačné a riadiace kapacity ľudských zdrojov nielen štátnej správy a
samosprávy, ale aj všetkých oprávnených prijímateľov, hlavne z podnikateľského
sektora. K napĺňaniu cieľov strategického dokumentu bude potrebný efektívny
manažment a dobrá spolupráca medzi kľúčovými inštitúciami (riadiacim orgánom,
platobnou agentúrou a monitorovacím výborom) počas implementácie SP SPP a jeho
monitorovania. Nedostatok zdrojov, kapacít a nedostatočná organizácia správy
a riadenia SP SPP by mohli ohroziť implementáciu a výkon celého strategického
dokumentu.
• Finančné zdroje – zdroje potrebné na realizáciu SP SPP budú z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho poľnohospodárskeho
záručného fondu. Výška finančnej pomoci pre SR vychádza z návrhu Nariadenia
EPaR, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú
zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány
SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu
(EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým
sa zrušuje nariadenie EPaR (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie EPaR (EÚ) č. 1307/2013,
ktorým sa stanovuje ročné rozčlenenie čiastok podpory Spoločenstva pre I. aj II. pilier
SPP podľa členských štátov na obdobie rokov 2023 – 2027. Na realizáciu programu
bude potrené zabezpečiť aj spolufinancovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu, iných
verejných zdrojov (najmä rozpočtov obcí) ako i súkromných zdrojov. Predbežné
vyčíslenie nárokov na štátny rozpočet a iné verejné zdroje podľa jednotlivých opatrení
je v návrhu SP SPP, avšak celková konečná výška bude stanovená až po jeho

schválení EK.
Energetické a materiálové zdroje – SP SPP uvažuje s budovaním infraštruktúry
poľnohospodárskej a lesníckej výroby, verejnej technickej i sociálnej infraštruktúry,
verejnoprospešných stavieb v rámci pozemkových úprav, zavlažovacích a
vodozádržných opatrení a mnohé ďalšie, čo si vyžiada určité vstupy energií a
materiálov, pričom ich množstvá v tejto etape nie je možné v súčasnosti definovať.
Budú závisieť od charakteru úspešných a podporených projektov.
Podobne, veľmi dôležitým faktorom úspešnosti realizácie SP SPP je aj zjednodušovanie
administratívnych procesov a propagácia programu. Bez zabezpečenia tejto skutočnosti by
sa podpora nemusela dostať tam, kde ju treba alebo by sa narušilo jej zacielenie a tak celková
výkonnosť by nemusela dosiahnuť stanovené ciele.
•

2. Údaje o výstupoch
Výstupom implementácie SP SPP bude súbor aktivít, či už hmotného alebo nehmotného
charakteru, zameraných na posilnenie a skvalitnenie ekonomických, sociálnych
a environmentálnych podmienok vidieckeho priestoru Slovenska vyplývajúcich z realizácie
jednotlivých opatrení. Tieto aktivity prispejú nielen ku skvalitneniu infraštruktúry, zvýšenia
informatizácie, posilneniu ekonomickej bázy, zvýšenia konkurencieschopnosti ale aj
k efektívnemu a racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov, k ochrane a tvorbe životného
prostredia, a tiež k zmierňovaniu klimatickej zmeny.
Vzhľadom na charakter a dosah SP SPP, konkrétne údaje o výstupoch nie sú v etape jeho
prípravy k dispozícii. Rovnako, ako údaje o vstupoch budú konkretizované a kvantifikované
v ďalších etapách rozpracovania a realizácie SP SPP a následne pri realizácii konkrétnych
projektov v rámci realizácie SP SPP.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Vzhľadom k tomu, že SP SPP je ťažiskovo zameraný na presadenie a zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja slovenského vidieka, v súvislosti s implementáciou SP SPP treba
očakávať najmä pozitívne priame aj nepriame vplyvy na životné prostredie. Pravdepodobnosť
výskytu negatívnych vplyvov je minimálna. Slovensko má vcelku dobrú legislatívu na ochranu
prírodných zdrojov, ktorú je potrebné pri realizácii aktivít dodržiavať.
Z celkovo 10
identifikovaných špecifických cieľov sa 3 priamo dotýkajú aspektov životného prostredia
v ďalších 7 cieľoch sú zakomponované tiež aspekty životného prostredia. Pri navrhovaní
konkrétnych opatrení sa uprednostňovali
opatrenia a aktivity s viacnásobným účinkom
k ochrane životného prostredia. V súvislosti s realizáciou dokumentu možno očakávať
nasledovné vplyvy:
•

•

Realizácia SP SPP výraznou mierou prispeje k znižovaniu negatívnych vplyvov
klimatickej zmeny na prostredie. Prospeje najmä k zníženiu tvorby emisií skleníkových
plynov (zníženie emisií z poľnohospodárstva prostredníctvom podpory investícií
zameraných na odstraňovanie nedostatkov v oblasti manipulácie a uskladňovania
organických hnojív a exkrementov hospodárskych zvierat, zvýšením využívania
odpadovej biomasy a exkrementov živočíšneho pôvodu a pod.) Podpora realizácie
hydromelioračných zariadení prispeje tiež k znižovaniu prejavov sucha a jeho
negatívnym následkom K lepšej sekvestrácii uhlíka v krajine prispejú aj opatrenia
súvisiace so zlepšením zdravotného stavu lesov a hospodárenia na pôdach.
Realizácia aktivít zameraných na ekologické poľnohospodárstvo
prispeje
k efektívnemu a racionálnemu využívaniu pôdnych zdrojov ako i k ochrane ich
kvalitatívnych i kvantitatívnych vlastností a následne k ochrane úrodnosti pôdy.
V rámci SP SPP sa budú podporovať najmä opatrenia a spôsoby využívania pôdy
zabraňujúce erózii, opatrenia podporujúce zachovanie a zvýšenie obsahu humusu v
pôde, formy hospodárenia, ktoré sú šetrné voči poľnohospodárskej pôde, opatrenia na
zachovávanie TTP.

•

Budovaním zelenej infraštruktúry v rámci realizácie opatrení z projektov pozemkových
úprav sa prispeje k zvýšeniu priestorovej ekologickej stability krajiny a k posilneniu
migračných koridorov pre biotu.
• Zvýšenie efektívnosti využívania chemizácie prispeje nielen k redukcii cudzorodých
látok v pôdach, ale i k redukcii znečistenia vodných zdrojov.
• Revitalizácia, zmena druhového zloženia lesov smerom k stabilnejším a odolnejším
spoločenstvám reflektujúcim trendy klimatických zmien
prispeje k zlepšeniu
zdravotného stavu lesov. Šetrné spôsoby ťažby a obhospodarovania lesa s dôrazom
na zachovanie a ochranu mimoprodukčných funkcií lesa prispejú k efektívnejšiemu
využívaniu ekosystémových služieb lesných ekosystémov.
• Agroenvironmentálne platby a ekologické poľnohospodárstvo prispeje k zvýšeniu
druhovej diverzity poľnohospodárskej krajiny a k ochrane habitatov voľne žijúcich
rastlín a živočíchov. Navrhované opatrenia prispejú tiež k ochrane biotopov
poloprírodných a prírodných trávnych porastov a k podpore poľnohospodárskej
činnosti s vysokou prírodnou hodnotou.
• SP SPP pomôže zabezpečiť zachovanie charakteru a ochranu diverzity krajiny a
pokračovanie poľnohospodárstva v znevýhodnených oblastiach prostredníctvom
zachovania a podpory udržateľných systémov hospodárenia, ktoré rešpektujú ochranu
životného prostredia a charakter krajiny.
Výrazné negatívne vplyvy sa v súvislosti s realizáciou SP SPP sa neočakávajú. Pri realizácii
investičných zámerov je určité riziko negatívneho zásahu do životného prostredia toto sa však
dá eliminovať dôsledným posudzovaním zámerov stavieb a činností na životné prostredie
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a následnou realizáciou navrhnutých opatrení. Podrobnejšie
posúdenie vplyvov SP SPP na životné prostredie bude realizované v rámci strategického
environmentálneho hodnotenia.(SEA).
Kvalita života
Okrem pozitívnych vplyvov na životné prostredie možno predpokladať aj pozitívny vplyv SP
SPP na celkovú kvalitu života vidieckeho obyvateľstva. Zlepšenie kvality života podmieni celý
rad nielen environmentálnych faktorov ale aj rad socioekonomických:
• Stabilizácia a posilnenie vidieckej ekonomiky a generovanie nových pracovných miest,
s dôrazom na zamestnanosť žien a znevýhodnených skupín obyvateľstva,
• Udržanie existujúcich a vytváranie nových pracovných miest na vidieku, zvýšenie
zamestnanosti obyvateľov mladších vekových kategórií sa následne prejaví na zvýšení
príjmu a na zvýšení celkovej životnej úrovne obyvateľstva,
• Posilnenie ekonomickej stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku
a posilnenie ekonomickej výkonnosti vidieckych oblastí,
• Podpora rozvoja miestnych komunít/partnerstiev vo vidieckych obciach s dôrazom na
zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia,
• Podpora osobnostného rastu a rozvoja podnikateľského myslenia, skvalitnenie
ľudského potenciálu v dôsledku posilnenia vedomostí, zručností ako následok rozvoja
IKT vo vidieckych obciach,
• Posilnenie inovačnej kapacity a spolupráce aktérov v rámci „znalostného trojuholníka“
vzdelávanie-výskum-poradenstvo s podnikateľskou praxou, zakladanie spoločných
vedeckých a rozvojových klastrov a zakladanie operačných skupín v rámci
Európskeho inovačného partnerstva (EIP), vrátane podpory investičných aktivít. Takto
vytvorené partnerstvá a klastre budú mať lepšiu možnosť zapojiť sa do Európskeho
výskumného priestoru,
• Modernizácia poľnohospodárskych
podnikov prispeje nielen k zvýšeniu ich
konkurencieschopnosti ale aj k eliminácii negatívnych vplyvov týchto prevádzok na
životné prostredie,
• Zníženie zaťaženia zložiek životného prostredia prispeje ku skvalitneniu
poľnohospodárskej produkcie, najmä ku zvýšeniu kvality potravinárskych plodín
a následne prispeje k posilneniu potravinovej bezpečnosti.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
V súvislosti s hodnotením vplyvu realizácie stratégie obsiahnutej v programovom dokumente
na zdravie a životné prostredie je potrebné brať do úvahy predovšetkým zdravotné riziká
spojené s kvalitou a znečisťovaním životného prostredia, spôsobom života, prístupnosťou
sociálnej a environmentálnej infraštruktúry, bezpečnosťou potravín, produkciou alergénov.
Posudzovaný SP SPP podporuje aktivity zamerané na zlepšenie environmentálnej kvality
prostredia vo vidieckom priestore ako i aktivity zamerané na zlepšenia
kvality
poľnohospodárskej produkcie, ako základu potravinového reťazca, čo prispeje k zlepšeniu
kvality životných podmienok občanov SR. Realizácia aktivít prispeje aj k zabezpečovaniu
potravinovej bezpečnosti. SP SPP tak môže nepriamo prispieť k pozitívnemu pôsobeniu na
celkový zdravotný stav obyvateľstva. Nepredpokladajú sa závažné negatívne vplyvy realizácie
aktivít SP SPP na zdravotný stav obyvateľstva.
5. Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia
európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000),
národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.)
vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie
Vplyvy na chránené územia a na biodiverzitu môžu byť pozitívne i negatívne, avšak je
predpoklad, že budú dominovať pozitívne vplyvy nakoľko viaceré špecifické ciele sú
environmentálne orientované - podporujú ochranu biodiverzity, ochranu a zachovanie
biotopov, efektívne využívanie ekosystémových služieb. Prínosom pre ochranu biodiverzity
a ochranu biotopov bude aj realizácia aktivít sústredených na adaptáciu na zmenu klímy. Ku
skvalitneniu ekologických podmienok prispejú tiež aktivity zamerané na trvalo udržateľný
manažment prírodných zdrojov. Realizáciou SP SPP sa prispeje k zachovaniu biodiverzity
najmä prostredníctvom zavádzania šetrných ekologických poľnohospodárskych a
lesohospodárskych postupov a tiež environmentálnym manažmentom území s vysokou
prírodnou hodnotou, obnovou potenciálu poľnohospodárskej výroby a obnovou lesných
ekosystémov zničených prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedením
vhodných preventívnych opatrení ako i aktivitami realizovanými v rámci intervencie NATURA
2000.
Z hľadiska ochrany prírody a biodiverzity rizikovým môže byť realizácia aktivít spojená
s orientáciou na trh, podporou konkurencioschopnosti, modernizáciou sektora. Tieto
potenciálne negatívne vplyvy je možné eliminovať dôsledným posudzovaním vplyvov na
životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a následnou
realizáciou navrhnutých opatrení. Podrobnejšia špecifikácia vplyvov na chránené územia
biodiverzitu nie je možná, nakoľko realizácia aktivít v územiach bude závisieť od úspešnosti
žiadateľov. Schválené aktivity (očakávané výsledky a dopady) budú musieť rešpektovať
úroveň ochrany jednotlivých typov chránených území v zmysle platnej legislatívy SR v oblasti
ochrany prírody a krajiny, t.j. aj v súlade so stupňom ochrany dotknutého územia.
Vplyvy na jednotlivé chránené územia, na krajinu a biodiverzitu budú podrobnejšie popísané
v Správe o hodnotení v rámci SEA.
S podmienkou realizácie účinných opatrení, ktoré vyplynú z procesu posudzovania, sa
závažný vplyv realizácie SP SPP na chránené územia nepredpokladá.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
Realizácia SP SPP nie je spojená s výraznými environmentálnymi rizikami. V tomto štádiu
posudzovania možno predpokladať riziká len vo veľmi všeobecnej miere, a to:
•
Nedostatok kvalitných ľudských a finančných zdrojov na implementáciu a realizáciu
SP SPP.
•
Nevhodný manažment implementácie SP SPP preferujúci určité typy aktivít a určité
subjekty.
Realizácia investičných zámerov môže byť spätá s určitými negatívnymi vplyvmi na životné
prostredie. Toto sa však dá eliminovať dôsledným posudzovaním zámerov stavieb a činností
na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Nepredpokladajú sa vplyvy presahujúce štátne hranice
IV. Dotknuté subjekty
1.Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení
Vzhľadom na celoštátny charakter dokumentu a jeho obsah, zainteresovanou verejnosťou sú
všetci občania SR a subjekty, združenia a iniciatívy občanov, právnických a fyzických osôb
pôsobiacich v SR, ktoré budú mať záujem zapojiť sa do implementácie SP SPP.
2.Zoznam dotknutých subjektov
Vládne organizácie:
- Úrad Vlády SR
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
- Ministerstvo životného prostredia SR
- Ministerstvo hospodárstva SR
- Ministerstvo zdravotníctva SR
- Ministerstvo školstva SR
- Ministerstvo kultúry SR
- Ministerstvo financií SR
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
- Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR
- Ministerstvo spravodlivosti SR
- Ministerstvo obrany SR
- Ministerstvo vnútra SR
- NR SR – výbor pre poľnohospodárstvo a životné prostredie
Regionálna správa:
- Bratislavský samosprávny kraj
- Trnavský samosprávny kraj
- Nitriansky samosprávny kraj
- Trenčiansky samosprávny kraj
- Žilinský samosprávny kraj
- Banskobystrický samosprávny kraj
- Prešovský samosprávny kraj
- Košický samosprávny kraj
Dotknuté obce
Dotknutými obcami sú jednotlivé obce združené do 8 samosprávnych krajov (Bratislava,
Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Prešov
-

Ostatné dotknuté orgány
Odborné, výskumné a vzdelávacie organizácie pôsobiace v danej oblasti
Mimovládne organizácie pôsobiace v danej oblasti
Zväzy, združenia a komory pôsobiace v danej oblasti
-

Krajské úrady ŽP
Obvodné úrady ŽP
Slovenská inšpekcia ŽP
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

-

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Obvodné banské úrady
Obvodné pozemkové úrady
Obvodné lesné úrady
Obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
Krajské pamiatkové úrady
Krajské riaditeľstvá hasičského a záchranného zboru
Obvodné úrady odbor civilnej obrany a krízového riadenia
Obce a mestá
Verejnosť
Odborne spôsobilé osoby

Odborné rezortné organizácie:
- Štátna ochrana prírody SR
- Slovenská agentúra životného prostredia
- Slovenský hydrometeorologický ústav
- Výskumný ústav pôdnej úrodnosti (VÚPOP)
- Slovenský výskumný ústav vodného hospodárstva
- Úrad verejného zdravotníctva
- Štátny geologický ústav
- NPPC
- ÚKSUP
Výskumné ústavy a školy:
- SAV – komisia pre životné prostredie
- SPU Nitra
- NLC Zvolen
- UK Bratislava – Katedra ekosozológie, Geografické katedry, Katedra zoológie,
Katedra pedológie, Katedra krajinnej ekológie
- STU Bratislava – Katedra vodného hospodárstva a krajiny
- TU Zvolen – Lesnícka Fakulta, Fakulta ekológie a environmentalistiky
- Katolícka Univerzita Ružomberok – Katedry geografické a ekologické
- UKF Nitra – Katedry geografické a ekologické
- UMB Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied
- Ekonomická Univerzita Bratislava
- Slovenská zdravotnícka škola
- VÚEPP –Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (1)
- ARVI – Agentúra pre rozvoj vidieka (1)
Zväzy, združenia, komory:
- ZMOS
- Združenie miest a obcí SR (1)
- VP
- Vidiecky parlament (1)
- IPRSV
- Iniciatíva pre rozvoj slovenského vidieka (1)
- SPPK
- Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (3)
- PKS
- Potravinárska komora Slovenska (1)
- ZPDOS
- Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností (1)
- AK
- Agrárna komora Slovenska (1)
- ZVPA
- Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska (1)
- SZARF
- Slovenský zväz agropodnikateľov a rodinných fariem (1)
- ASYF
- Združenie mladých farmárov Slovenska (1)
- RZVNL
- Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska (1)
- SLK
- Slovenská lesnícka komora (1)
- KGK
- Komora geodetov a kartografov

-

Klub 5
- Slovenskí vlastníci a spoluvlastníci spoločností zamestnávajúcich
viac ako 500 zamestnancov
Zväz vinohradníkov a vinárov

Mimovládne rganizácie:
- SEKOS
- Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie
- Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
- Zoologicjá spoločnosť
- Botanická spoločnosť
- IALE-SK
- BirdLife Slovakia
- Agroekofórum
- SOVS
- Ľudia a voda
- Lesoochranárské združenie Zalesňuj
- CEPTA - centrum pre trvalo-udržateľné alternatívy
3.Dotknuté susedné štáty
Nie je predpoklad, že by týmto strategickým dokumentom mohli byť dotknuté susedné štáty
V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia
Mapová a grafická dokumentácia nie je súčasťou oznámenia.
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu
•

•
•

•
•

Návrh nariadenia EPaR, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických
plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky
(strategické
plány
SPP)
a ktoré
sú
financované
z Európskeho
poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zrušuje nariadenie EPaR (EÚ) č.
1305/2013 a nariadenie EPaR (EÚ) č. 1307/2013 (ďalej len „nariadenie
o Strategických plánoch SPP“)
Návrh nariadenia EPaR o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej
poľnohospodárskej politiky
Návrh nariadenia EPaR, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa
vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ)
č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny,
nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a
ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ)
č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech
najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných
opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom
mori
Návrh – Vízia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v
horizonte roku 2035
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2018,
2019, 2020

VI. Miesto a dátum vypracovania
Bratislava, november 2021
VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia
Ústav krajinnej ekológie SAV ako zmluvný partner spoločnosti PROUNION, a.s.
RNDr. Viktória Miklósová, PhD.

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu
obstarávateľa, pečiatka
Potvrdzujem správnosť údajov v oznámení.
Mgr. Katarína Mihaľová, generálna riaditeľka Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12 812 66 Bratislava
email: katarina.mihalova@land.gov.sk
tel: 02/592 66 541

Prílohy
Príloha č.1: Zoznam členov pracovnej skupiny pre Strategický plán SPP 2023-2027

Príloha č. 1: Zoznam členov Pracovnej skupiny pre vypracovanie Strategického plánu
SPP 2023-2027 (1.2.2021)
P.č
.

Organizácia

1.

Ministerstvo hospodárstva SR

2.
3.

Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Ministerstvo životného prostredia
SR

4.

Združenie miest a obcí SR

5.

Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska komora

6.

Potravinárska komora Slovenska

7.

Agrárna komora Slovenska

Meno
Jarmila Halgašová
Katarína Lanáková
Zuzana Ružická
Oskár Bereczk
Emil Macho
Daniel Poturnay
Helena Patasiová

Zväz poľnohospodárskych
družstiev a obchodných
spoločností
Združenie vlastníkov pôdy
a agropodnikateľov Slovenska

Milan Mišánik

10.

Združenie mladých farmárov
Slovenska

Milan Jurky

11.

Iniciatíva pre rozvoj slovenského
vidieka

Igor Pašmík

12.

Rada združení vlastníkov
neštátnych lesov Slovenska

Milan Ovseník

13.

Slovenská lesnícka komora

14.

Slovenský zväz agropodnikateľov
a rodinných fariem

15.

Vidiecky parlament na Slovensku

16.

Agroekofórum

17.

Ekotrend

18.

SPU - Slovenská
poľnohospodárska univerzita

8.
9.

Ján Jelen

Milan Dolňan
Marián Kohút
Mária Behanovská
Katarína Juríková
Miloš Homola
Drahoslav Lančarič

P.č
.

Organizácia

19.

Výskumný ústav ekonomiky
poľnohospodárstva
a potravinárstva

20.

Národné lesnícke centrum

21.

Agentúra pre rozvoj vidieka

Lenka Mikulová

22.

Pôdohospodárska platobná
agentúra

Eva Kolesárová

23.

Štátna ochrana prírody SR

24.

Rómske advokačné a výskumné
stredisko

25.

Iniciatíva poľnohospodárov

26.

Vidiecka platforma

27.

Zväz chovateľov oviec a kôz na
Slovensku

Slavomír Reľovský

28.

Národná sieť MAS SR

Milan Semančík

29.

Slovenský zväz včelárov

Milan Rusnák

30.

Výbor NR SR pre poľn. a ŽP

Vladimíra Debnárová

Meno

Štefan Adam

Peter Balogh

Marta Mútňanová
Zuzana Havírová
Juraj Vodný
Anna Balková

