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Pravidlá a zásady 
pri predaji z dvora 

Veľké Teriakovce september 2015

vidiek je priestor mimo mestského 
osídlenia tradične zameraný na 
poľnohospodárstvo a typickým 
spôsob obživy, štýlom života a 
kultúrou   
dedina je sídlo, kde prevažuje 
poľnohospodárstvo a primárna 
výroba potravín 
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Nariadenie vlády č. 359/2011

• z 19. októbra 2011, 

• ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré
potravinárske prevádzkarne
a na malé množstvá

***************************************

- týždenne do 30 VDJ (bitúnok) 
- týždenne do 5 ton vykosteného mäsa 
(rozrábkáreň)
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Nariadenie vlády č. 359/2011

1 VDJ = 1 kus dospelého hovädzieho dobytka staršieho
ako dva roky alebo jeden dospelý nepárnokopytník. 
Ak ide o iné domáce kopytníky, jeden kus
a) HD do 6 mesiacov sa rovná 0,4 VDJ
b) HD od 6 mesiacov do 2 rokov sa rovná 0,6 VDJ
c) ovce alebo kozy sa rovná 0,15 VDJ
d) plemennej prasnice alebo plemenného kanca so 
živou hmotnosťou nad 50 kg sa rovná 0,5 VDJ
e) ostatných ošípaných sa rovná 0,3 VDJ
f) odstavčaťa, jahňaťa alebo kozľaťa so živou
hmotnosťou najviac 15 kg sa rovná 0,05 VDJ
Ak ide o zver, použijú sa prepočty podľa
predchádzajúceho odseku . 

Nariadenie vlády č. 359/2011

• § 5 
Dodávanie potravín živočíšneho
pôvodu z maloobchodnej prevádzkarne
iným maloobchodným
prevádzkarniam, ktoré sa považuje len
za okrajovú, miestnu a obmedzenú
činnosť danej maloobchodnej
prevádzkarne
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Nariadenie vlády č. 359/2011

1) Dodávanie potravín živočíšneho pôvodu je miestnou činnosťou
maloobchodu ak dodáva do iného maloobchodu vzdialeného
najviac 2 hodiny cesty.

(2) Dodávanie potravín živočíšneho pôvodu inému maloobchodu 
podľa odseku 1 môže vykonávať len maloobchod, ktorý
a) je zriadený ako trvalé zariadenie
b) dodržiava príslušné osobitné hygienické požiadavky podľa § 6, 
c) je na dodávanie potravín živočíšneho pôvodu a činnosti podľa § 6 
zaregistrovaný.10)

(3) Prevádzkovateľ maloobchodu s okrajovou, miestnou a 
obmedzenou činnosťou je povinný podať príslušnej RVPS čestné
vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, každoročne do 
31. marca.

Nariadenie vlády č. 360/2011

• z 19. októbra 2011,
ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky
na priamy predaj a dodávanie malého
množstva prvotných produktov rastlinného a 
živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka
a mliečnych výrobkov konečnému
spotrebiteľovi a iným maloobchodným
prevádzkarniam
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Nariadenie vlády č. 360/2011

Ryby – jednému človeku  jednorázovo  max. 
20.- Eur, obchodu 100 kg týždenne.
Mlieko – koľko zodpovedá obvyklej dennej 
spotrebe spotrebiteľa, t.j. neobmedzene.
Vajcia – jednému spotrebiteľovi 60 ks za 
týždeň, obchodu 350 ks za týždeň.
Med – koľko zodpovedá obvyklej spotrebe 
medu v domácnosti  spotrebiteľa, maloobchod 
1 t ročne.
Hydina a králiky – z vlastnej produkcie ročne  
max. 10000 ks hydiny a 2500 ks králikov.
Divina – max. 30 %  z ulovenej zveriny, najviac 
1 t vykostenej zveriny, alebo zodpovedajúce 
množstvo nevykostenej zveriny za týždeň. 
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Nariadenie vlády č. 360/2011
Malé množstvá prvotných produktov 

rast.pôvodu : Zrno obilnín 200 kg, Strukoviny 
100 kg, Zrno pohánky, ciroku, prosa a láskavca 
100 kg, Olejniny 100 kg, Zemiaky 2000 kg, 
Hlúbová zelenina 500 kg, Kapusta 2000 kg 
,Plodová zelenina 200 kg, Koreňová zelenina 
50 kg, Listová zelenina 20 kg, Jadrové ovocie 
1000 kg, Kôstkové ovocie 500 kg, Bobulové 
ovocie 100 kg, Orechy 100 kg, Byliny 10 kg, 
Čerstvé huby 20 kg

Nariadenie vlády č. 360/2011

• Dodávanie surového mlieka a mliečnych výrobkov z tohto mlieka
iným maloobchodným prevádzkarniam
a) okrajová činnosť je ak
1. maloobchodná prevádzkareň spracuje denne najviac
500 l kravského mlieka, 250 l ovčieho mlieka
alebo 100 l kozieho mlieka,
2. dodáva iným maloobchodným prevádzkarniam
také množstvo mlieka alebo mliečnych výrobkov
z neho, ktoré neprekračuje týždenne 35%z celkovo
spracovaného mlieka a 35%vyrobených mliečnych
výrobkov,
b) obmedzená činnosť je ak
iné maloobchodné prevádzkarne
predávajú alebo dodávajú toto mlieko
alebo mliečne výrobky len priamo konečnému spotrebiteľovi
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Nariadenie vlády č. 360/2011

• a
1. pri predaji surového mlieka18) okrem splnenia
ostatných požiadaviek na označovanie15) umiestnia
na viditeľnom mieste dobre čitateľné upozornenie
pre konečného spotrebiteľa: „Surovémlieko
– pred spotrebou potrebné prevariť. Surové mlieko
nie je vhodné na priamu konzumáciu pre deti,
gravidné ženy, choré a staré osoby alebo osoby
s oslabenou imunitou.“ s uvedením druhu surového
mlieka,

Nariadenie vlády č. 360/2011

• 2. pri predaji mliečnych výrobkov zo surového
mlieka18) okrem splnenia ostatných požiadaviek
na označovanie15) označia tieto výrobky slovami:
„Vyrobené zo surového mlieka“ s uvedením jeho
druhu, ak ide o výrobky vyrobené z mlieka, ktorého
výrobný proces nezahŕňa žiadne tepelné ošetrenie
podľa osobitného predpisu34) ani žiadne fyzikálne
alebo chemické ošetrenie, ktoré by malo
rovnocenný účinok, alebo
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Nariadenie vlády č. 360/2011

• 3. sú prevádzkami verejného stravovania, zariadeniami
spoločného stravovania, ktoré poskytujú
stravovacie služby na pracoviskách,35) okrem zariadení,
ktoré poskytujú stravovacie služby
v školských a predškolských zariadeniach, školách,
zariadeniach sociálnych služieb, zdravotníckych
zariadeniach, zariadeniach sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately a na
zotavovacích podujatiach a použijú dodané surové
mlieko a výrobky z neho vo vlastnej prevádzkarni
len na prípravu tepelne upravených pokrmov
určených na priame podávanie konečným
spotrebiteľom. 

• Fyzická osoba nepodnikateľ 
(FO-N)

• Samostatne hospodáriaci 
roľník (SHR)

• Fyzická osoba podnikateľ, 
právnická osoba (FO-P, PO)
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Fyzická osoba nepodnikateľ (FO-N)

• Registrácia činnosti na RVPS

• Len prvotné produkty

• Zvieratá v centrálnom registri

• Kúpno predajná zmluva – príjmový doklad

• Do 500 eur/ročne nezdanené

• Ostatný príležitostný príjem § 8 o dani z 
príjmov – zdaniť 19 %

Samostatne hospodáriaci roľník (SHR)

• Registrácia činnosti na RVPS

• Zvieratá v centrálnom registri

• Okrajová miestna činnosť – do 35 % -
registrácia

• Do 30 dní nepotrebuje registračnú pokladňu 
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Fyzická osoba podnikateľ, právnická 
osoba (FO-P, PO)

• Registrácia činnosti na RVPS

• Zvieratá v centrálnom registri

• Živnosť

• Registračná pokladňa

• Prevádzkareň

• Prevádzkový poriadok

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA 
PREDAJNE POTRAVÍN

• požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní 
a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame 
dodávanie malého množstva potravín 
- prívod tečúcej teplej vody zohriatej najmenej na 45°C
- prívod tečúcej studenej pitnej vody
- nádoby na odpad na mieste s pevným povrchom, aby sa dalo udržiavať v čistote
- priestory na osobnú hygienu zamestnancov – záchody
- záchody musia byť osobitne vetrané
- v predsieni záchodu musí byť umývadlo s prívodom tečúcej teplej vody zahriatej 
najmenej na 45°C a prívodom tečúcej studenej pitnej vody, tekuté mydlo, 
papierové utierky, uterák alebo sušič a uzatvárateľná nádoba na odpad
- vhodné priestory a podmienky na prezliekanie
- stavebne a prevádzkovo oddelená od bytových priestorov, pričom svetlá výška 
miestností predajne musí byť najmenej 2,6 m
- vstup do predajne sa musí prevádzkovo oddeliť pre príjem potravín a vstup pre 
zákazníkov
- sklady sa môžu nahradiť chladničkami a mrazničkami 
- lahôdkarenské výrobky a nebalené cukrárske výrobky sa musia oddelene 
umiestniť a musí byť zabezpečené chladenie
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Pravidlá pre farmársku produkciu 
a priamy predaj v SR 

• rastlinné komodity : prvotné produkty - množstevné limity
potraviny - prevádzkareň

• živočíšne komodity :   
- okrajová činnosť - ... dodáva iným maloobchodným prevádzkarniam také 
množstvo mlieka alebo mliečnych výrobkov z neho, ktoré neprekračuje 
týždenne 35% z celkovo spracovaného mlieka a 35% vyrobených mliečnych 
výrobkov

- obmedzená činnosť - ... dodávajú  toto mlieko alebo mliečne výrobky ... 
okrem zariadení, ktoré poskytujú stravovacie služby v školských a 
predškolských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, 
zdravotníckych  zariadeniach, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately a na zotavovacích podujatiach a použijú dodané surové
mlieko a výrobky z neho vo vlastnej prevádzkarni len na prípravu tepelne 
upravených pokrmov určených na priame podávanie konečným
spotrebiteľom.

• registračná pokladňa (RP) - zrušiť používať RP pre prvovýrobcov
• prevádzkreň - vyňatie z bytového fondu, osobitný vchod, osobitné WC

Čo potrebujeme zmeniť pre život na 
vidieku pri predaji z dvora

• Spracovanie potravín prvovýrobcom na farme

a)umožniť finalizovať drobným farmárom 
produkty priamo na farmách        

b)vytvoriť a následne schváliť na MPaRV SR 
príručku na takéto spracovanie                                                                                               
c) vytvoriť plán kontrol na základe rizika
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Čo potrebujeme zmeniť pre život na 
vidieku pri predaji z dvora

• Štatút farmárskej rodiny, rodinné podniknikanie

• a) vytvoriť nový zákon, ktorý bude definovať rodinné 
podnikanie, farmársku rodinu  a farmu ako takú, čiže 
podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe, spracovaní 
prvotných produktov i remeselnej výrobe. Takýto štatút 
podnikania musí mať svoju právnu subjektivitu, musí 
zohľadňovať všetkých členov domácnosti, vrátane detí, čo sa 
týka daní a odvodov. Mal by zohľadňovať sezónny príjem v 
poľnohospodárstve a od toho odvíjať povinnosť platiť odvody.                                                                 
b) upraviť zákon o sociálnom poistení 

Čo potrebujeme zmeniť pre život na 
vidieku pri predaji z dvora

• Štatút farmárskej rodiny, rodinné podniknikanie

• c) zadefinovať osobu vykonávajúcu drobné pestovateľské 
a chovateľské činnosti ako fyzickú osobu nepodnikateľa, ktorá 
je občiansko - právne a trestno – právne zodpovedná za svoj 
výrobok a  má 

• právo:   vyrábať z vlastných surovín potraviny do výšky 1,5 
násobku  minimálnej mzdy za mesiac, nepotrebuje výrobňu, 
nepotrebuje  registračnú  pokladňu, tovar môže predávať 
konečnému spotrebiteľovi v mieste farmy, na miestnom 
trhovisku alebo v miestnej maloobchodnej predajni formou  „ 
prieskumu trhu“, nepoberá sociálne dávky

• povinnosť: ohlásiť svoju činnosť na obci, platiť si zdravotné 
poistenie, tak ako dobrovoľne nezamestnaná osoba
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Čo potrebujeme zmeniť pre život na 
vidieku pri predaji z dvora

• Podpora mladých, malých a začínajúcich 

• a)  navýšiť počet  podporených 

• b) Zadefinovať malé farmy ako fyzické 
a právnické osoby podnikajúce v oblasti 
poľnohospodárskej prvovýroby s 
obratom do 100 tis. €/ročne s finalizáciou 
produktov a regionálnym marketingom.  

Čo potrebujeme zmeniť pre život na 
vidieku pri predaji z dvora

• Pôda (1)
• a) urýchlene realizovať ROEP (register obnovenej evidencie 

pôdy) a pozemkové úpravy pracovníkmi katastrálnych úradov 
v spolupráci s obcami, čím sa vylepší identifikácia vlastníkov v 
procese spracovávania a eliminuje sa vznik nových neznámych 
vlastníkov,                                                                                                        
b)  v zákone č.504/ 2003 §12 odst.1 zmeniť text "...zmluva sa 
obnovuje na určitý čas podľa § 8" na text "... "zmluva sa 
obnovuje na 1 rok",

• c) v produkte  Moja pôda zverejniť zoznam prijímateľov úveru 
a kúpenú výmeru/výšku úveru, zjednodušiť tento produkt pre 
malých farmárov,                          
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Čo potrebujeme zmeniť pre život na 
vidieku pri predaji z dvora

• Pôda (2)

• d) dôsledne dodržiavať zákon č. 180/1995 paragraf 23 ods. 1 
aj pri dedení                      

• e) zmeniť zákon č.140/2014 Z.z.- umožniť nákup pôdy aj 
fyzickým osobám, ktoré sa zaručia na pôde hospodáriť,

• f) novelizovať zákon č.363/2015 Z.z. - zabezpečiť 
vykonateľnosť,

• g) znížiť poplatky za vklad do katastra nehnuteľností pri 
malých výmerách. 

Čo potrebujeme zmeniť pre život na 
vidieku pri predaji z dvora

• Farmársky zákon (1)
• a) vyvinúť tlak na jeho dôsledné uplatňovanie,                                                                                  

b) v prípade krádeže farmárskych produktov  uplatňovať aj 
alternatívne tresty – napr. trest povinných prác.                                                                               
c) prepojiť krádeže poľnohospodárskych produktov 
s možnosťou siahnuť páchateľom na sociálne podpory                                                                             
d) súbežne nadviazať spoluprácu so zástupcami rómskej 
menšiny a spolu hľadať riešenia – hliadky ako na sídlisku 
LUNÍK v Košiciach, rozvojové projekty – dopestovanie 
vlastných potravín a pod..                                                                    
e) v prípade krádeže poľ. produktov maloletými deťmi 
aktívnejšie uplatňovať zodpovednosť
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Čo potrebujeme zmeniť pre život na 
vidieku pri predaji z dvora

• Farmársky zákon (2)
• f) zvyšovať právne vedomie farmárov, aby ovládali svoje práva 

a možnosti obrany,                                                                                                             
g) z legislatívneho hľadiska rozšíriť možnosť použitia zbrane 
nielen vo svojom, ale aj na svojich neohradených 
poľnohospodárskych produkčných plochách – farmárovi  
zostane povinnosť vhodným spôsobom označiť takýto 
pozemok na prístupových cestách,                                                                                             
h) v súvislosti s predchádzajúcim bodom  vytvoriť tzv. 
farmársku stráž ,                                                                                                            
i) šíriť osvetu formou, školením prednášok, brožúr, médií 
a pod.  v problematike strieľania psov a mačiek poľovníkmi.

Čo potrebujeme zmeniť pre život na 
vidieku pri predaji z dvora

• Likvidácia vedľajších živočíšnych 
produktov

• zabezpečiť pre farmárov bezplatnú  
kafilériu hradenú štátom
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Čo potrebujeme zmeniť pre život na 
vidieku pri predaji z dvora

• Používanie strojov a zariadení 

• a) možnosť z projektových prostriedkov nakupovať aj 
použité stroje.                                                                                                              
b) Zákonom alebo vyhláškou Ministerstvadopravy a 
regionálnejho rozvoja SR stanoviť podmienky 
technickej spôsobilosti poľnohospodárskych strojov 
za akých sa môžu používať na cestách 1,2,3, triedy u 
strojov do 25km/hod.                                                                                  
c) Prijať výnimku na používanie poľnohospodárskych 
strojov na cestách 1 a 2 triedy v čase poľných prác a 
prevozu včiel a zvierat.                                                             

Čo potrebujeme zmeniť pre život na 
vidieku pri predaji z dvora

• Používanie strojov a zariadení 

• d) Zrušiť povinné prihlasovanie do evidencie starších strojov,  
ktorým bola v minulosti schválená technická spôsobilosť na 
prevádzku na pozemných komunikáciach a neboli registrované 
na Dopravnom inšpektoráte.    

• e) Prijať zákon, kde by Dopravný inšpektorát pridelil ŠPZ na 
traktor,samohybný stroj a príves,náves, pracovný stroj, ktorú 
by si farmár prekladal podľa toho, s ktorým strojom by išiel na 
štátnu cestu. Na tieto ŠPZ by si farmár platil aj zákonné
poistenie vozidiel. Zoznam strojov by sa nachádzal v poistnej
zmluve. 
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Čo potrebujeme zmeniť pre život na 
vidieku pri predaji z dvora

• Plemenitba

• Zaviesť inštitút obecného plemenného 
capa, alebo barana, pričom majiteľ by bol 
dotovaný štátom formou celoročného 
krmiva pre zviera   
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DESATORO PREDAJA Z DVORA 

• Som prvovýrobca.
• Vyrábam z vlastných surovín.
• Vyrábam podľa  originálnych  receptúr.
• Vyrábam  prevážne ručne.
• Svoje výrobky predávam konečnému spotrebiteľovi.
• Splňam minimálne hygienické požiadavky.
• Dodržiavam podmienky správnej praxe.
• Všetky  fázy výroby sú uskutočňované na Slovensku.
• Logo PREDAJ Z DVORA používam so súhlasom držiteľa 

ochrannej známky.
• Svojim správaním pozitívne vplývam na rozvoj značky 

PREDAJ Z DVORA.

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
• Zuzana Homolová

ecotrend@ecotrend.sk

www.predajzdvora.sk

www.ecotrend.sk
www.afra@afrabio.sk
www.odorica@odorica.sk

Tel: +421 53 451 18 62, +421 905 580 141 


