
  

Zoznam legislatívnych predpisov súvisiacich so životným 
prostredím za sektor Poľnohospodárstvo 
 

Aktualizované: 1.3.2021 
 
 

Všeobecné právne predpisy v poľnohopsodrástve aj so zameraním 
na ochranu životného prostredia 

 
 
Zákony: 
  
Zákon NR SR č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe  
Tento zákon upravuje 
a) pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitných predpisov, 
b) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby, 
c) práva a povinnosti osôb vykonávajúcich ekologickú poľnohospodársku výrobu, 
d) výkon vstupného preverenia predpokladov pre ekologickú poľnohospodársku výrobu, 
e) vedenie registra prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a registra 
inšpekčných organizácií, 
f) výkon úradnej kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby prevádzkovateľov, 
g) oprávnenia a povinnosti inšpekčných organizácií, 
h) označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, 
i) priestupky a iné správne delikty v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby. 

 
Zákon NR SR č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Tento zákon upravuje 
a) práva a povinnosti osôb na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného 
prostredia, 
b) odbornú spôsobilosť na poskytovanie odborného poradenstva na úseku integrovanej 
prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, 
c) postupy v procese integrovaného povoľovania, 
d) informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, 
e) pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania 
životného prostredia, 
f) sankcie za porušenie povinností, 
g) podávanie správ Európskej komisii, ktoré súvisia s integrovanou prevenciou a kontrolou 
znečisťovania Slovenskou republikou, 
h) systém výmeny informácií o najlepších dostupných technikách, zriadenie a činnosť 
technických skupín a fóra na výmenu informácií o najlepších dostupných technikách.  

 

 
Zákon NR SR 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  
Tento zákon ustanovuje 
a) spôsob podpory a podmienky podpory výroby 
1. elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,  
2. elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,  
3. biometánu,  
b) práva a povinnosti výrobcov  
1. elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,  



  

2. elektriny kombinovanou výrobou,  
3. elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,  
4. biometánu,  
c) práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom. 
d) práva a povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá uvádza na trh motorové 
palivá a iné energetické produkty použité na dopravné účely (ďalej len "pohonné látky"). 
 
Zákon NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Zákon upravuje 
a) postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné 
prostredie 
1. strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich schválením, 
2. navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa 
osobitných predpisov, 
b) pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť obcí pri posudzovaní vplyvov, 
c) práva a povinnosti účastníkov procesu posudzovania vplyvov.  
 
 
Nariadenia: 
 
Nariadenie Vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania 
podpory s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov  
 
Nariadenie Vlády SR č. 389/2005 Z. z. o správnej farmárskej praxi 
 
Nariadenie Vlády SR č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva 
a vidieka v znení neskorších predpisov 
 
 
Vyhlášky: 
 
Vyhláška MŽP SR č. 295/2011 Z. z., ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona 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 
 
 
  



  

Právne predpisy v poľnohospodárstve zamerané na ochranu rastlín 
a živočíchov 

 
 
Zákony: 
 
Zákon NR SR č. 387/2013 Z. z.  o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  
Tento zákon ustanovuje 
a) pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánu štátnej odbornej kontroly v oblasti pomocných 
prípravkov v ochrane rastlín,  
b) podmienky pri uvádzaní pomocných prípravkov v ochrane rastlín na trh, 1) 
c) podmienky distribúcie, skladovania, manipulácie, používania2) a zneškodňovania 
pomocných prípravkov v ochrane rastlín alebo ich obalov,  
d) podmienky skúšania účinnosti pomocných prípravkov v ochrane rastlín,  
e) kontrolu a dohľad nad dodržiavaním tohto zákona,  
f) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. 
 
Zákon NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov  
Tento zákon upravuje 

a)   pôsobnosť orgánov rastlinolekárskej starostlivosti, 
b) povinnosti osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti,  
c) rastlinolekárske opatrenia proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo 

rastlinné produkty a proti ich rozširovaniu,  
d) podmienky schvaľovania účinných látok, safenerov a synergentov, 1) uvádzania na trh, 

používania a kontroly prípravkov na ochranu rastlín, 2) adjuvantov, 1) 
e) podmienky skúšania biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad 

správnej experimentálnej praxe3) a osvedčovania pracovísk na vykonávanie skúšok 
biologickej účinnosti podľa zásad správnej experimentálnej praxe,  

f) podmienky evidencie, používania a kontroly aplikačných zariadení,  
g) sankcie za porušenie povinností. 

 
Zákon NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  
Tento zákon ustanovuje: 

a) veterinárne požiadavky na zdravie zvierat, násadové vajcia a na spermu, embryá a 
vajíčka zvierat (ďalej len "zárodočné produkty") z hľadiska zdravia zvierat a na ochranu 
zvierat,  

b) veterinárne požiadavky na produkty živočíšneho pôvodu1) vrátane vedľajších 
živočíšnych produktov a odvodených produktov2) (ďalej len "živočíšny vedľajší 
produkt") a vybraných produktov rastlinného pôvodu2a) v záujme ochrany zdravia 
zvierat, 

c) veterinárne požiadavky na zvieratá, násadové vajcia, ako aj na produkty  
živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov2) v záujme ochrany 
zdravia ľudí,  

d) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo veterinárnej oblasti, ako aj 
odborné veterinárne činnosti a podmienky ich vykonávania,  

e) organizáciu, pôsobnosť a právomoci orgánov vykonávajúcich štátnu správu vo 
veterinárnej oblasti,  

f) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. 
 
Zákon NR SR č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín 
v poľnohospodráskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. 



  

Tento zákon ustanovuje 
a) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb při pestovaní odrôd geneticky 
modifikovaných rastlín, 
b) oznamovaciu povinnosť při pestovaní modifikovaných rastlín a evidenciu pestovateľských 
plôch, na ktorých sa nakladá s modifikovanými rastlinami, 
c) podmienky nakladania s modifikovanými rastlinami, ich množiteľským materiálom 
a produckiou modifikovaných rastlín, 
d) opatrenia na ochranu rastlín pestovaných konvenčným spôsobom hospdoárenia 
a opatrenia na zamedzenie nežiaducej prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov, 
e) kontrolné opatrenia a monitoring vykonávaný orgánmi štátnej správy zamerané na 
dodržiavanie ustanovení tohoto zákona, 
f) pôsobnosť orgánov štátnej psrávy v oblasti modifikovaných rastlín, 
g) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. 
 
Zákon NR SR č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív 
(krmovinársky zákon) 
Tento zákon ustanovuje  
a) podmienky registrácia fyzických osôb a právnických osôb, ktoré krmivo vyrábajú, vrátane 
prvovýroby, spracúvajú alebo uvádzajú na trh,  
b) schvaľovanie postupu výroby a činnosti súvisiacej s uvádzaním krmiva na trh, 
c) požiadavky na krmivo, uvádzanie na trh a používanie krmiva, 
d) povinnosti krmovinárskeho podniku, 
e) výkon odbornej kontroly krmív, 
f) právomoc a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti krmív, 
g) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a záväznými právnymi aktmi 
ES, 
h) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré pripravujú a uvádzajú na trh 
medikované krmivo. 
 
Zákon NR SR č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky 
modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov  
Tento zákon upravuje práva a povinnosti používateľov pri používaní genetických 
technológií, geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných 
mikroorganizmov a pôsobnosť orgánov štátnej správy.  
 
Zákon NR SR č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu 
a poľnohospodárstvo v znení zákona č. 125/2016 Z. z.   
Tento zákon utvára podmienky na ochranu genetických zdrojov rastlín pre výživu 
a poľnohospodárstvo a ich trvalo udržateľné využívanie pre potreby výživy ľudí, zvierat 
a poľnohospodárstva a na zachovanie biologickej rôznorodosti rastlín. Zákon upravuje 
a) podmienky ochrany genetických zdrojov rastlín, 
b) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane genetických zdrojov 
rastlín, 
c) podmienky zhromažďovania, uchovávania a trvalo udržateľného využívania genetických 
zdrojov rastlín, 
d) starostlivosť o genetické zdroje raslín, 
e) pôsobnosť orgánov ochrany genetických zdrojov rastlín.  
 
 
Nariadenia: 
 
 
Nariadenie vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu 
zvierat počas usmrcovania v znení nariadenia vlády SR č. 202/2014 Z. z. 



  

 
Nariadenie vlády SR č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných 
ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov  
Toto nariadenie vlády upravuje obsah nežiaducich látok v krmivách a iné ukazovatele 
bezpečnosti a použiteľnosti krmív. 
 
Nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu 
a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení 
neskorších predpisov  
Toto nariadenie ustanovuje 

a) ochranné opatrenia proti zavlečeniu organizmov, ktoré sú škodlivé pre rastliny alebo 
rastlinné produkty, na územie Slovenskej republiky a územie ostatných členských 
štátov Európskej únie (ďalej len "členský štát") z územia iných členských štátov a z 
územia tretích krajín,  

b) ochranné opatrenia proti rozširovaniu škodlivých organizmov v rámci územia členských 
štátov dopravnými prostriedkami na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných 
predmetov,  

c) vydávanie rastlinolekárskeho osvedčenia (ďalej len "fytocertifikát") a fytocertifikátu pre 
opätovný vývoz podľa Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín. 

 
Nariadenie vlády SR č. 322/2003 Z. z o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v 
znení neskorších predpisov 
Toto nariadenie ustanovuje minimálne normy na ochranu zvierat chovaných alebo 
držaných na farmárske účely. 
 
Vyhlášky: 
 
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín v znení vyhlášky č. 
117/2013 Z. z. 
 
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 69/2007 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín 
v poľnohospodárskej výrobe 
 
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 283/2006 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu 
a poľnohospodárstvo 
 
Vyhláška MŽP SR č. 274/2019 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o 
používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení 
neskorších predpisov 

 
 

  



  

Právne predpisy v poľnohospodárstve zamerané na ochranu pôdy 
a vody 

Zákony: 
 
Zákon NR SR č.140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Tento zákon upravuje: 
a) postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom,  
b) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho 
pozemku.  
 
Zákon NR SR 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 v znení neskorších predpisov  
Zákon ustanovuje  
a/ ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo 
udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania,  
b/ ochranu environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú: produkcia 
biomasy, filtrácia, neutralizácia a premena látok v prírode, udržiavanie ekologického 
a genetického potenciálu živých organizmov v prírode, 
c/ ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na 
nepoľnohospodárske použitie,  
d/ postup pri zmene druhu pozemku a postup pri odňatí poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodársky účel, 
e/ sankcie za porušenie povinností ustanovených zákonom. 
 
Zákon NR SR č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do 
pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  
Zákon upravuje: 
a) podmienky aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do 
poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy tak, aby sa vylúčil ich škodlivý vplyv na vlastnosti 
pôdy, rastliny, vodu a na zdravie ľudí a zvierat, 
b) povinnosti producenta a odberateľa čistiarenského kalu a dnových sedimentov, 
c) výkon štátnej kontroly pri aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do 
poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy, 
d) sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona.  
 
Zákon NR SR č.136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov  
Tento zákon ustanovuje:  
a) podmienky na uvádzanie hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok 
na úpravu vlastností pôdy do obehu,  
b) certifikáciu hnojív, 
c) podmienky skladovania a používania hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov 
živín a kompostov,  
d) podmienky na agrochemické skúšanie poľnohospodárskych pôd a zisťovanie pôdnych 
vlastností lesných pozemkov,  
e) podmienky hospodárenia v zraniteľných oblastiach, 
f) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych 
pomocných látok,  
g) pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. 
 

 
 



  

Nariadenia: 
 
Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber 
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov  

Vyhlášky: 
 
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 151/2016 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní 
hnojív 
 
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 577/2005 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické metódy 
skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív, 
prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá 
 
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 245/2005 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a 
vegetačných skúšok hnojív 
 
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou 
sa vykonáva § 27 zákona 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 v znení 
vyhlášky MPRV SR č. 59/2013 Z. z. 
 
 


