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Neprojektové opatrenia 

 



Neprojektové opatrenia - zoznam 

 

 

 

 

  Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (AEKO) 

 

  Ekologické poľnohospodárstvo  (EP) 

 

  Platby v rámci sústavy Natura 2000  

 

  Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými  

     osobitnými obmedzeniami  (ANC) 

 

  Dobré životné podmienky zvierat  (AW) 

 

  Lesnícko-environmentálne a klimatické služby (LEKS) 

 

 

 

 

 
 



Rozpis verejných finančných zdrojov  (EPFRV+ŠR) 
 
pre neprojektové opatrenia na obdobie 2014-2020 

článok  kód       Názov opatrenia Suma (€) % z PRV 

28    10              AEKO  143 750 000 6,91 

29    11               EP     90 000 000 4,33 

30    12            NATURA 2000        8 740 000  0,42 

31    13             ANC    482 650 000 23,22 

33    14             AW    108 000 000  5,19 

34    15             LEKS     4 950 000 0,24 

  Spolu    838 090 000 40,31 

   PRV 2014-2020  spolu                                   2 079 023 758 €   



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Podopatrenia a operácie: 
 

10.1. Platby za agroenvironmentálno-klimatické záväzky 

• Integrovaná produkcia v ovocinárstve 

• Integrovaná produkcia v zeleninárstva 

• Integrovaná produkcia vo vinohradníctve 

• Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov 

• Multifunkčné okraje polí (biopásy na ornej pôde) 

• Ochrana vodných zdrojov - CHVO Žitný ostrov 

• Ochrana dropa fúzatého 

• Ochrana biotopov sysľa pasienkového 
 

• Chov a udržanie ohrozených  druhov zvierat 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

 

Podmienky oprávnenosti podpory pre všetky operácie AEKO: 
 

1. Dodržiavať pravidlá krížového (GAEC + SMR) plnenia v zmysle nariadenia 

vlády č.342/2014 

2. Hospodáriť v celom podniku podľa ustanovených minimálnych činnosti v 

zmysle nariadenia vlády č.342/2014 

3. Prijať a plniť podmienky záväzku, do ktorého dobrovoľne vstupuje počas 

stanovenej doby 5 rokov od vstupu do záväzku (s možnosťou predĺženia).  

4. Akceptovať zavedenie doložky o revízii v zmysle článku 48 nariadenia (EÚ)            

č. 1305/2013   

5. Dodržiavať minimálne požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín  

6. Dodržiavať minimálne požiadavky na používanie hnojív  

7. Absolvovať školiaci kurz do konca 1 roku záväzku. 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Integrovaná produkcia v ovocinárstve 
 

Prijímateľ podpory: 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. 

 

Podmienky oprávnenosti : 

• počas celej doby trvania záväzku musí byť žiadateľ  a plochy v záväzku 

evidované v Registri ovocných sadov  vedenom kontrolným ústavom /LPIS, 

• oprávnené sú len produkčné ovocné sady, 

• vstúpiť do opatrenia s minimálne 0,5 ha ovocného sadu vedeného  

v registri/LPIS 

 

Trvanie záväzku: 5 rokov (s možnosťou predĺženia) 

 

Začiatok realizácie operácie: 2015 (2016) 

 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Integrovaná produkcia v ovocinárstve 
 

Podmienky podpory: 

• používať na celej výmere biologické ochranné prípravky a  minimalizovať 

chemické prípravky na ochranu rastlín a to  len v odôvodnených prípadoch – 

signalizačná výstraha  a len ak sú povolené v integrovanej produkcii  

• max. počet aplikácií chemických prípravkov: 8 za rok 

• zabezpečiť rozbor pôdy raz za tri roky  a plodov každoročne  každého 

pestovaného druhu  akreditovanou inštitúciou na vybrané, používané  rizikové 

látky, 

• zabezpečiť stanovený  počet jedincov na 1 ha sadu podľa druhu ovocia - 

stanovenie vo vnútroštátnom právnom predpise, 

• zabezpečiť celoročne zelený kryt pôdy porastom bylinných alebo trávových 

zmesí, slamou, senom alebo iným mulčovacím materiálom minimálne v každej 

druhej uličke ovocného  sadu alebo hospodáriť na terasách; alebo zabezpečiť 

pokrytie pôdy bylinným porastom bohato kvitnúcich rastlín;   

• viesť a uchovávať všetky záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich 

činnostiach. 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Integrovaná produkcia v ovocinárstve 
 

Výška podpory: 

Rodiace sady                              mladé sady (do 3 rokov po výsadbe) 

Jadroviny  497 €/ha,                                377 €/ha 

Kôstkoviny 347 €/ha,     262 €/ha 

Škrupinové 247€/ha,     185 €/ha 

Drobné ovocné druhy 147€/ha   108 €/ha 
 

Cieľ: podporiť 3 500 ha ovocných sadov (jadroviny 2 170 ha, kôstkoviny 944 ha,  

                                                                  škrupinové 193 ha, drobné 193 ha) 
 

Princípy nastavenia výberových kritérií: 

1. bodové pásmo: žiadosti nad 80 ha v zostupnom poradí 

2. bodové pásmo: žiadosti nad 40 ha do 80 ha v zostupnom poradí 

3. bodové pásmo: žiadosti nad 10 ha do 40 ha v zostupnom poradí 

4. bodové pásmo: žiadosti do 10 ha v zostupnom poradí 
 

V prípade rovnosti počtu ha v 1. – 4. bodovom pásme sú uprednostnení žiadatelia, 

ktorých plocha ovocných sadov zaradená v IP z ich celkovej plochy ovocných sadov je 

vyššia v zostupnom poradí. 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Integrovaná produkcia v zeleninárstve 
 

 

Prijímateľ podpory: 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. 

 

Podmienky oprávnenosti : 

• vstúpiť do opatrenia s minimálne 0,5 ha ornej pôdy vedenej v LPIS 

 

Trvanie záväzku: 5 rokov (s možnosťou predĺženia ) 

Výmera pôdy môže byť v jednotlivých rokoch rôzna. 

 

Začiatok realizácie operácie: 2015 (2016) 

 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Integrovaná produkcia v zeleninárstve 
 

Podmienky podpory: 

• obmedziť používanie dusíkatých minerálnych hnojív; rozbory pôd na Nmin 

• používať na celej výmere biologické ochranné prípravky a  minimalizovať 

chemické prípravky na ochranu rastlín a to  len v odôvodnených prípadoch – 

signalizačná výstraha  a len ak sú povolené v integrovanej produkcii 

• max. počet aplikácií chemických prípravkov:  5 za rok. 

• zabezpečiť vyvážený osevný postup /rotáciu plodín podľa druhu pestovanej 

zeleniny/4 ročný pre zemiaky, 

• každoročne zabezpečiť rozbor každého pestovaného druhu zeleniny/zemiakov 

na vybrané chemické látky a  dusičnany akreditovanou inštitúciou, 

• rozbor pôdnych vzoriek  na vybrané, používané chemické látky /pH, P, K            

v prvom roku a následné  raz za tri roky akreditovanou inštitúciou zabezpečiť 

stanovenie minerálneho dusíka v pôde (Nmin) pred založením úrody, 

• používať štandardné osivo zelenín a certifikované sadivo konzumných 

zemiakov.  

• viesť a uchovávať všetky záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich 

činnostiach. 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Integrovaná produkcia v zeleninárstve 
 

Výška podpory: 

416 €/ha pestovanej zeleniny 

221 €/ha konzumných zemiakov 

416 €/ha jahôd 

 

Cieľ: podporiť 6 500 ha zeleniny, 3 500  ha zemiakov, 150 ha jahôd.                                                              
 

Princípy nastavenia výberových kritérií: 

Zelenina: 

1. bodové pásmo: žiadosti nad 100 ha v zostupnom poradí 

2. bodové pásmo: žiadosti nad   50 ha do 100 ha v zostupnom 

3. bodové pásmo: žiadosti nad   10 ha do 50 ha v zostupnom poradí 

4. bodové pásmo: žiadosti pod   10 ha v zostupnom poradí 

 
V prípade rovnosti počtu ha v 1. – 4. bodovom pásme sú uprednostnení žiadatelia, 

ktorých plocha zeleniny zaradená v IP z ich celkovej rozlohy ornej pôdy je vyššia          

v zostupnom poradí. 
 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Princípy nastavenia výberových kritérií: 

Zemiaky: 

1. bodové pásmo: žiadosti nad 100 ha v zostupnom poradí 

2. bodové pásmo: žiadosti nad   50 ha do 100 ha v zostupnom poradí 

3. bodové pásmo: žiadosti nad   10 ha do 50 ha v zostupnom poradí 

4. bodové pásmo: žiadosti pod   10 ha v zostupnom poradí 

 
V prípade rovnosti počtu ha v 1. – 4. bodovom pásme sú uprednostnení žiadatelia, 

ktorých plocha zemiakov zaradená v IP z ich celkovej plochy ornej pôdy je vyššia            

v zostupnom poradí. 
 

Jahody: 

1. bodové pásmo: žiadosti na IP  jahôd nad 20 ha v zostupnom poradí; 

2. bodové pásmo: žiadosti na IP  jahôd nad 10 ha do 20 ha v zostupnom poradí; 

3. bodové pásmo: žiadosti na IP  jahôd nad   5 ha do 10 ha v zostupnom poradí; 

4. bodové pásmo: žiadosti na IP  jahôd pod   5 ha v zostupnom poradí; 

 
V prípade rovnosti počtu ha v 1. – 4. bodovom pásme sú uprednostnení žiadatelia, 

ktorých plocha jahôd zaradená v IP z ich celkovej plochy ornej pôdy je vyššia             

v zostupnom poradí.                                                           



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Integrovaná produkcia vo vinohradníctve 
 

Prijímateľ podpory: 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. 

 

Podmienky oprávnenosti : 

• počas celej doby trvania záväzku musia byť plochy žiadateľa evidované 

v Registri vinohradov  vedenom kontrolným ústavom; pôda v LPIS 

• vstúpiť do opatrenia minimálne s 0,5 ha vinohradu vedenom v  LPIS /registri 

 

Trvanie záväzku: 5 rokov (s možnosťou predĺženia) 

 

Začiatok realizácie operácie: 2015 (2016) 

 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Integrovaná produkcia vo vinohradníctve 
 

Podmienky podpory: 

• používať na celej výmere biologické ochranné prípravky  na ochranu rastlín a 

minimalizovať chemické prípravky na ochranu rastlín, a to len vo výnimočných  

prípadoch a len ak sú povolené v integrovanej produkcii, najviac za rok : 

 5 aplikácii prípravkov na ochranu rastlín, okrem biologických prípravkov, 

proti perenospóre, 

 5  aplikácii prípravkov na ochranu rastlín, okrem biologických prípravkov, 

proti múčnatke, 

 1  aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, okrem biologických prípravkov 

proti plesni sivej   po 1. auguste, 

• proti obaľovačom ošetrovať len biologickými prípravkami na ochranu rastlín 

alebo pomocnými prípravkami,  

• najviac 50 kg dusíka/ha  ročne vrátane maštaľného hnoja,  

• hnojenie fosforom a draslíkom robiť len na základe pôdnych a listových analýz 

raz za dva roky. 

• zabezpečenie celoročného zeleného krytu pôdy zatrávnením, zazelenením 

bylinným porastom bohato kvitnúcich rastlín.  

• viesť a uchovávať všetky záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich 

činnostiach 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Integrovaná produkcia vo vinohradníctve 
 

 

Podmienky podpory: 
 

Pre mladé vinohrady (1.- 3. rok po výsadbe) sa stanovujú dodatočné podmienky: 
 

úplné vylúčenie používania herbicídov v medziriadkoch vinohradu 

úplné vylúčenie akaricídov a insekticídov 

aplikovať najmenej 2 postreky  proti peronospóre a  2 proti múčnatke viniča  

biologickými prípravkami na ochranu rastlín a pomocnými prípravkami,  

aplikovať povolené chemické POR  proti múčnatke viniča najviac 2 aplikácie a 

proti peronospóre  3  aplikácie za rok, 

v prvých troch rokoch po výsadbe minimálne jedenkrát aplikovať zelené hnojenie 

vysiatím a zapravením vikovitých rastlín do pôdy. 

do konca tretieho roka v každom druhom medziradí zabezpečiť  súvislý bylinný 

porast (zatrávnenie, zazelenenie)  

 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Integrovaná produkcia vo vinohradníctve 
 

Výška podpory: 

rodiace vinohrady  483 €/ha 

mladé vinohrady    367 €/ha 
 

Cieľ: podporiť 7 500 ha vinohradov (rodiace 7 300 ha, mladé 200 ha) 
 

Princípy nastavenia výberových kritérií: 

1. bodové pásmo: žiadosti na IP vinohradov nad 100 ha v zostupnom poradí 

2. bodové pásmo: žiadosti na IP vinohradov nad 25 ha do 100 ha v zostupnom 

poradí 

3. bodové pásmo: žiadosti na IP vinohradov nad 5 ha do 25 ha v zostupnom 

poradí 

4. bodové pásmo: žiadosti na IP vinohradov pod 5 ha v zostupnom poradí 

 
V prípade rovnosti počtu ha v 1. – 4. bodovom pásme sú uprednostnení žiadatelia, 

ktorých plocha vinohradov zaradená v IP z ich celkovej plochy vinohradov je vyššia            

v zostupnom poradí. 

 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov 
 
Prijímateľ podpory: 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. 

 

Podmienky oprávnenosti : 

• vstúpiť do opatrenia minimálne s 1 ha biotopu trávneho porastu vedeného 

v LPIS – vyznačené lokality v mapových predtlačiach 
 

Trvanie záväzku: 5 rokov s možnosťou predĺženia o rok 
 

Začiatok realizácie operácie: 2015 (2016) 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov 
 

Podmienky podpory: 

aplikácia hnojív a prípravkov na ochranu rastlín  

• úplné vylúčenie minerálnych hnojív a hnojovice na všetkých typoch trávnych 

biotopov,  

• obmedzené použitie organických hnojív podľa typu tráv B,C; maximálna dávka 

organických hnojív je 50 kg N/ha biotopu raz za 2 roky (exkrementy pasúcich sa 

zvierat sa do limitu nezapočítavajú) 
  

• na celej ploche biotopu vylúčiť používanie prípravkov na ochranu rastlín, 
  

spôsoby kosenia  

• prvú kosbu trávnych porastov je potrebné vykonať najneskôr do 30. júla                   

(v odôvodnených prípadoch posunutia kosieb dáva súhlas príslušná organizácia 

ochrany prírody); 

• kosiť maximálne 2-krát ročne je možné typy B,C,D,E,F 

• kosiť maximálne 1-krát ročne je možné typy A a G;  

• ručné kosenie s pomocou ľahkých mechanizmov (F)   

• trávne porasty je potrebné kosiť smerom od stredu k okrajom porastu  alebo od 

jednej strany pozemku na druhú stranu.   



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov 
 

Podmienky podpory: 

podmienky pasenia 

• pasenie je vylúčené pre typ F, pre porasty typu  C a E je  možné iba po prvej 

kosbe na dopásanie mládzí; a to zaťažením max. 0,3 DJ počítanej na plochy 

stanoveného biotopu v záväzku, ktorá je spásaná  

• dodržiavanie zásady šetrného košarovania (min. plocha na 1DJ – 10m2, 

pravidelné denné prekladanie košiarov); pri pasení mladého HD je možnosť 

využívania nočného košiara umiesteného stabilne (so súhlasom príslušnej 

odbornej organizácie) 

• dodržiavať zaťaženie minimálne 0,3 DJ/ ha a maximálne 1,9 DJ/ha plochy 

v období od 1. apríla do 31. októbra,  

• oplôtkové pasenie je povolené, pri dodržaní stanoveného zaťaženia.  

ostatné podmienky  

• na plochách biotopov  je možné realizovať prísevy len rovnakým druhom tráv, 

• zakázané je diskovanie alebo orba a  odvodňovanie  trávnych porastov,  

• mulčovanie je možné na rovnakej ploche 2 krát počas trvania záväzku ako 

doplnkové agrotechnické opatrenie zamerané proti šíreniu náletových drevín, 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov 
 

Výška podpory: 

87,33 €/ha biotopu trávneho porastu (typu B,D,E). 

174,66 €/ha biotopu trávneho porastu (typu A,C,F,G). 

 

Kombinačné platby: 

  91,70 €/ha biotop TTP (typu B,D,E) +  Natura 2000 (TTP) 

190,51 €/ha biotop TTP (typu A,C,F,G) +  Natura 2000 (TTP) 

155,9 €/ha biotop TTP  (typu B,D,E) + EP (TTP)   

246,7 €/ha biotop TTP (typu A,C,F,G) +  EP (TTP)  

 
Výberové  kritériá sa neuplatňujú. 

 

 

Cieľ: podporiť 150 000 ha biotopov trávnych porastov 
               



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Multifunkčné okraje polí (biopásy na ornej pôde) 
 

Prijímateľ podpory: 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. 

 

Podmienky oprávnenosti : 

• do podpory môžu byť zaradené orné pôdy v nížinných oblastiach SR 

(Podunajská nížina, Trnavská tabuľa, Východoslovenská nížina, Záhorská 

nížina) - vyznačené lokality orných pôd v mapových predtlačiach 

• vstúpiť do opatrenia minimálne s 3 ha ornej pôdy vedenej v LPIS  

 

Trvanie záväzku: 5 rokov s možnosťou predĺženia o rok 

 

Začiatok realizácie operácie: 2015 (2016) 

 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
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Multifunkčné okraje polí (biopásy na ornej pôde) 
 

Podmienky podpory 

• každoročne (počas obdobia trvania záväzku) osiať zmesou  celoročne 

kvitnúcich zmesí minimálne 5 metrov (max.10 m) a široké  multifunkčné pásy 

ornej pôdy v dĺžke najmenej 200 m, ktoré budú umiestnené na okraji alebo vo 

vnútri pôdneho bloku ornej pôdy medzi dvoma pestovanými plodinami, 
 

• výsev multifunkčných pásov realizovať do konca apríla príslušného roku, 
 

• na vytvorených multifunkčných pásoch celoročne neaplikovať chemické 

prípravky na ochranu rastlín ani minerálne hnojivá, 
 

• zamedziť prejazdy a  otáčanie mechanizmov na týchto plochách, 
 

• multifunkčné biopásy nekosiť. 

 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
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Multifunkčné okraje polí (biopásy na ornej pôde) 
 

Výška  podpory: 

350 €/ha plochy vytvoreného multifunkčného pásu na ornej pôde 
 

Cieľ: podporiť biopásy na 12 000 ha ornej pôdy  
 

Princípy nastavenia výberových kritérií: 

1. bodové pásmo: žiadosti s podielom multifunkčných pásov nad 10% z celkovej výmery 

ornej pôdy zoradené  v zostupnom poradí podľa veľkosti výmery biopásu v opatrení; 

2. bodové pásmo: žiadosti s podielom multifunkčných pásov nad 5% do 10% z celkovej 

výmery ornej pôdy zoradené  v zostupnom poradí podľa veľkosti výmery biopásu v 

opatrení; 

3. bodové pásmo: žiadosti s podielom multifunkčných pásov nad 1%  do 5% z celkovej 

výmery ornej pôdy zoradené  v zostupnom poradí podľa veľkosti výmery biopásu v 

opatrení; 

4. bodové pásmo: žiadosti s podielom multifunkčných pásov pod 1%  z celkovej výmery 

ornej pôdy zoradené  v zostupnom poradí podľa veľkosti výmery biopásu v opatrení; 

 
Multifunkčné pásy realizované v územiach Natura 2000 sú vždy uprednostnené pred 

územiami mimo Natura 2000.  



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Ochrana vodných zdrojov – CHVO Žitný ostrov 
 

Prijímateľ podpory: 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. 

 

Podmienky oprávnenosti : 

• do podpory môžu byť zaradené orné pôdy nachádzajúce sa v CHVO Žitný 

ostrov, okrem plôch na ktorých je v súlade s GEAC aplikácia dusičnanov 

zakázaná (10 m od brehovej čiary  vodného toku) - vyznačené lokality ornej 

pôdy v mapových predtlačiach 

• vstúpiť do opatrenia minimálne s 1 ha ornej pôdy vedenej v LPIS  

 

Trvanie záväzku: 5 rokov (s možnosťou predĺženia) 
 

 

Začiatok realizácie operácie: 2015 (2016) 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Ochrana vodných zdrojov – CHVO Žitný ostrov 
 

Podmienky podpory 

• v prvom  roku realizácie operácie (jar) zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej 

inštitúcie (laboratória) celkový rozbor ornej pôdy (1 sonda na 10 ha) na obsah 

Nmin. P,K, pH a taktiež v tom roku (jeseň) na obsah Nmin. (realizovaný systémom 

GPS)   

• v následných 3 rokoch zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej inštitúcie 

(laboratória) celkový jesenný rozbor ornej pôdy (1 sonda na 10 ha) na obsah 

Nmin. (realizovaný systémom GPS)   

• každoročne na základe výsledkov jesenného rozboru obsahu Nmin vypracovať 

mapu zásob živín a na základe týchto podkladov stanoviť  plán hnojenia (podľa 

osevného postupu) 

• na základe plánu hnojenia  zabezpečiť vypracovanie programu do palubného 

počítača strojov na zabezpečenie precíznej aplikácie stanoveného množstva 

hnojív. 

• nevyhnutnou súčasťou aplikačných strojov hnojenia musí byť aj systém GPS 

 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Ochrana vodných zdrojov – CHVO Žitný ostrov 
 

Výška  podpory: 

25 €/ha plochy ornej pôdy s aplikáciou precízneho hnojenia 

Kombinačná platba: 

111 €/ha plochy ornej pôdy s aplikáciou precízneho hnojenia + ochrana dropa 

 

Princípy nastavenia výberových kritérií: 

• výberové kritériá sa neuplatňujú 

 

 

Cieľ: podporiť precízne hnojenie na 70 000 ha ornej pôdy v CHVO Žitný ostrov 

 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Ochrana dropa fúzatého 
 

 

Prijímateľ podpory: 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej  

prvovýrobe. 

 

Podmienky oprávnenosti : 

• vstúpiť do opatrenia minimálne s 1 ha orných pôd vedených v LPIS 

a nachádzajúcich sa v CHVÚ Lehnice alebo CHVÚ Sysľovské polia -  

     vyznačené lokality v mapových predtlačiach 

 

Trvanie záväzku: 5 rokov (s možnosťou predĺženia) 

 

Začiatok realizácie operácie: 2015 (2016) 

 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Ochrana dropa fúzatého 
 

Podmienky podpory 

• realizovať stanovený osevný postup 

- pestovať minimálne 4 druhy hlavných plodín 

- celkový podiel ozimných obilnín, repky olejnej, viacročných krmovín, tráv 

na ornej pôde a medziplodín spolu minimálne 70% , z toho 

- podiel repky olejnej alebo viacročných krmovín (lucerna)                   

minimálne 15%, 

- podiel tráv na ornej pôde kosených po 15.7. je minimálne 5 %,  

• úplné vylúčiť aplikáciu stanovených prípravkov na ochranu rastlín, 

• kosiť a vykonávať žatevné práce vždy od stredu smerom k okrajom alebo od 

jednej strany pozemku k druhej strane pozemku;  pri kosbe a žatve používať 

výstražné zariadenia  

 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Ochrana dropa fúzatého 
 

Výška  podpory: 

86 €/ha plochy ornej pôdy 

 

Princípy nastavenia výberových kritérií: 

• výberové kritériá sa neuplatňujú 

 

 
Cieľ: podporiť ochranu na 3 000 ha ornej pôdy v CHVÚ Lehnice a Sysľovské polia 

 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Ochrana biotopov sysľa pasienkového 
 

 

Prijímateľ podpory: 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. 

 

Podmienky oprávnenosti : 

• vstúpiť do opatrenia minimálne s 1 ha trávnych porastov vedených v LPIS 

a nachádzajúcich sa v stanovených lokalitách s výskytom biotopu sysľa 

pasienkového (78 katastrálnych území) - vyznačené lokality TTP v mapových 

predtlačiach 

 

Trvanie záväzku: 5 rokov (s možnosťou predĺženia) 

 

Začiatok realizácie operácie: 2015 (2016) 

 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Ochrana biotopov sysľa pasienkového 
 

Podmienky podpory 

• úplné vylúčenie všetkých druhov hnojív                                                                    

(povolené je len hnojenie pasúcimi sa zvieratami),  

• úplné vylúčenie aplikácie prípravkov na ochranu rastlín, 

• prvú kosbu trávnych porastov vykonať v termíne do 31. mája  a následné kosby 

tak, aby priemerná výška trávneho porastu vo vegetačnom období  

nepresahovala 20 cm, 

• kosby na pôdnych blokoch alebo na ich dieloch realizovať od stredu ku krajom 

alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku, 

• pastvu začať v apríli a zabezpečiť , aby spásané plochy trávnych porastov 

počas pastevnej sezóny nepresahovali výšku 20 cm (oplôtkové pasenie je 

povolené), 

• zakázané je diskovanie alebo orba a  odvodňovanie  trávnych porastov 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Ochrana biotopov sysľa pasienkového 
 

Výška  podpory: 

70 €/ha plochy trávnych porastov s výskytom sysľa pasienkového 

Kombinačné platby: 

82,38 €/ha TTP s výskytom sysľa + Natura 2000 (TTP) 

 

Princípy nastavenia výberových kritérií: 

• výberové kritériá sa neuplatňujú 

 

Cieľ: podporiť ochranu na 2 000 ha trvalých trávnych porastov 

 
Poznámka: Vylúčená je kombinácia podpory na tej istej ploche biotopu sysľa pasienkového 

a biotopu poloprírodných a prírodných trávnych porastov 

 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat 
 

Prijímateľ podpory: 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. 
 

Podporované druhy zvierat 

HD    - slovenský pinzgauský dobytok 

Ovce - pôvodná valaška, Askánske merino 

Kozy - biela krátkosrstá, hnedá krátkosrstá 

Kone - slovenský teplokrvník, Hucul, Furioso, Nonius, slovenský športový pony,   

            Lipican, Shagya-arab, Norik muránskeho typu 

            (z podpory sú vylúčené dostihové a drezúrne kone) 

Podmienky oprávnenosti : 

• preukázať sa potvrdením od príslušnej chovateľskej organizácie o zápise 

zvieraťa do plemennej knihy alebo do plemenárskej evidencie v súlade s 

národnou legislatívou 
 

Trvanie záväzku: 5 rokov s možnosťou predĺženia o rok 
 

Začiatok realizácie operácie: 2015 (2016) 



10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  
(čl. 28 nariadenia RD) 

Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat 
 

Podmienky podpory 

• udržať stav zvierat počas obdobia trvania záväzku (obmena a náhrada toho 

istého druhu je možná s povinnosťou oznámenia na PPA) 

 

Výška  podpory: 

 200 €/DJ 

 

Princípy nastavenia výberových kritérií: 

• výberové kritériá sa neuplatňujú 

 

Cieľ: podporiť 3 600 DJ ohrozených druhov zvierat 
 

 



                                       (čl. 29 nariadenia RD) 

Podopatrenie: Platby na konverziu na ekologické poľnohospodárstvo
 

Prijímateľ podpory: 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce 

definíciu aktívneho farmára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014. 
 

Podmienky oprávnenosti : 

• vstúpiť do opatrenia s minimálne 1 ha poľnohospodárskej pôdy (LPIS). 

• v prípade žiadateľa, ktorý má ekologickú a neekologickú časť podniku (pôda), 

môže do opatrenia vstúpiť len žiadateľ, ktorý má minimálne 51% výmery 

poľnohospodárskej pôdy podniku registrovanej v systéme ekologickej 

poľnohospodárskej výroby na Ústrednom kontrolnom a  skúšobnom ústave 

poľnohospodárskom( UKSUP). 

• počas celej doby realizácie záväzku byť vedený v registri ekologickej 

poľnohospodárskej výroby na UKSUP 
 

Trvanie celého záväzku EP:  5 rokov (s možnosťou predĺženia) 

Trvanie podopatrenia: obdobie konverzie (2 resp. 3 roky) 
 

Začiatok realizácie opatrenia: 2015 (2016) 



                                       (čl. 29 nariadenia RD) 

Podopatrenie: Platby na konverziu na ekologické poľnohospodárstvo
 

Podmienky podpory 

• dodržiavať ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe 

a označovaní ekologických produktov, 

• dodržiavať ustanovenia zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej 

poľnohospodárskej výrobe 

• dodržiavať stanovené zaťaženie registrovanými zvieratami v ekologickej 

poľnohospodárskej výrobe  najmenej 0,3 DJ / ha trvalých trávnych porastov 

vedených v záväzku a maximálne zaťaženie 1,9 DJ / ha poľnohospodárskej 

pôdy v podniku v období od 1. apríla do 31. októbra každého roka záväzku. 

• dodržiavať počet jedincov ovocných druhov v ovocnom sade, ktorý bude 

uvedený  vo vnútroštátnej legislatíve 

• z podpory sú vylúčené rastlinné komodity pestované mimo potravové a kŕmne 

účely 



                                       (čl. 29 nariadenia RD) 

Podopatrenie: Platby na konverziu na ekologické poľnohospodárstvo
 

Výška  podpory: 

Orná pôda - 153 €/ha 

Zelenina, liečivé, koreninové a aromatické rastliny - 529 €/ha 

Zemiaky - 290 €/ha 

Ovocné sady intenzívne - 671 €/ha (rodiace), 420 €/ha (mladé) 

Ovocné sady ostatné - 330 €/ha 

Vinohrady - 671 €/ha (rodiace), 420 €/ha (mladé) 

TTP - 96 €/ha 

 

Kombinačné platby: EP (TTP) + biotopy TTP: 155,9 €/ha resp. 246,7 €/ha 

EP (TTP) + syseľ: 138,57 €/ha,  EP (OP) + drop (OP): 152,9 €/ha  
 

 
 

Cieľ: podporiť 15 000 ha výmery podnikov vstupujúcich do EP 
 



                                       (čl. 29 nariadenia RD) 

Podopatrenie: Platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva
 

Prijímateľ podpory: 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce 

definíciu aktívneho farmára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014. 
 

Podmienky oprávnenosti : 

• realizovať certifikované EP na minimálne 1 ha poľnohospodárskej pôdy (LPIS). 

• v prípade žiadateľa, ktorý má ekologickú a neekologickú časť podniku (pôda), 

realizovať certifikované EP má minimálne 51% výmery poľnohospodárskej pôdy 

podniku registrovanej v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby na 

Ústrednom kontrolnom a  skúšobnom ústave poľnohospodárskom( UKSUP). 

• počas celej doby realizácie záväzku byť vedený v registri ekologickej 

poľnohospodárskej výroby na UKSUP 
 

Trvanie celého záväzku EP:  5 rokov s možnosťou predĺženia o rok 
 

Začiatok realizácie opatrenia: 2015 (2016) 



                                       (čl. 29 nariadenia RD) 

Podopatrenie: Platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva
 

Podmienky podpory 

• dodržiavať ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe 

a označovaní ekologických produktov, 

• dodržiavať ustanovenia zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej 

poľnohospodárskej výrobe 

• dodržiavať stanovené zaťaženie registrovanými zvieratami v ekologickej 

poľnohospodárskej výrobe  najmenej 0,3 DJ / ha trvalých trávnych porastov 

vedených v záväzku a maximálne zaťaženie 1,9 DJ / ha poľnohospodárskej 

pôdy v podniku v období od 1. apríla do 31. októbra každého roka záväzku. 

• dodržiavať počet jedincov ovocných druhov v ovocnom sade, ktorý bude 

uvedený  vo vnútroštátnej legislatíve 

• mať po skončení konverzie certifikovanú produkciu v kvalite „bio“ 

• z podpory sú vylúčené rastlinné komodity pestované mimo potravové a kŕmne 

účely 



                                       (čl. 29 nariadenia RD) 

Podopatrenie: Platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva
 

Výška  podpory: 

Orná pôda - 153 €/ha 

Zelenina, liečivé, koreninové a aromatické rastliny - 529 €/ha 

Zemiaky - 290 €/ha 

Ovocné sady intenzívne - 671 €/ha (rodiace), 420 €/ha (mladé) 

Ovocné sady ostatné - 330 €/ha 

Vinohrady - 671 €/ha (rodiace), 420 €/ha (mladé) 

TTP - 96 €/ha 

 

Kombinačné platby: EP (TTP) + biotopy TTP: 155,9 €/ha resp. 246,7 €/ha 

EP (TTP) + syseľ: 138,57 €/ha,  EP (OP) + drop (OP): 152,9 €/ha  
 

 

Cieľ: podporiť 135 000 ha výmery podnikov realizujúcich certifikované EP 

 

Princípy nastavenia výberových kritérií: 

Platia rovnaké výberové kritériá pre obe podopatrenia 

 
 



                                       (čl. 29 nariadenia RD) 

1. bodové pásmo: žiadosti na celú plochu podniku registrovanú v EP v zostupnom poradí 

podľa počtu DJ chovaných ekologickým systémom (stav k 1.4. roku podania žiadosti). 

2. bodové pásmo: žiadosti na celú plochu podniku registrovanú v EP, na ktorej  úplne 

alebo jej časti (min.25% plochy) realizujú  špecializovanú rastlinnú výrobu (intenzívne 

ovocné sady, vinohrady, zelenina, zemiaky, liečivé, aromatické a koreninové rastliny) 

v zostupnom poradí podľa výmery špecializovanej rastlinnej výroby. 

3. bodové pásmo: žiadosti na celú plochu podniku registrovanú v EP, na ktorej realizujú EP 

neuvedené v bode 1 a 2  v zostupnom poradí podľa výmery. 

4. bodové pásmo: žiadosti na časť plochu podniku registrovanú v EP (min. však 51%)           

v zostupnom poradí podľa počtu DJ chovaných ekologickým systémom (stav zvierat 

k 1.4. roku podania žiadosti). 

5. bodové pásmo: žiadosti na časť plochu podniku registrovanú v EP (min. však 51%), na 

ktorej  úplne alebo jej časti (min.15% plochy) realizujú  špecializovanú rastlinnú výrobu 

(intenzívne ovocné sady, vinohrady, zelenina, zemiaky, liečivé, aromatické a koreninové 

rastliny) v zostupnom poradí podľa výmery špecializovanej rastlinnej výroby. 

6. bodové pásmo: žiadosti na časť plochu podniku registrovanú v EP (min. však 51%), na 

ktorej realizujú EP neuvedené v bode 1 a 2  v zostupnom poradí podľa výmery. 
  

V prípade rovnosti kriteriálnych hodnôt (DJ, ha) vo všetkých bodových pásmach sú 

uprednostnení žiadatelia, ktorých plochy EP sa nachádzajú v územiach HNV (biotopy TTP, 

HŠPK, Natura 2000). 
 

Pri splnení podmienok na zaradenie do bodových pásem 1 a 2 resp. 3 a 4 sa žiadosť zaradí 

do pásma s vyššou prioritou. 



12 Platba v rámci sústavy Natura 2000 
(čl. 30 nariadenia RD) 

Podopatrenie: Poľnohospodárska pôda 
 

Prijímateľ podpory: 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. 

 
 

 

Podmienky oprávnenosti : 

vstúpiť do podopatrenia minimálne s 1 ha trvalých trávnych porastov (LPIS) - 

ÚEV vo 4. a/alebo 5.stupni ochrany - vyznačené lokality TTP v mapových 

predtlačiach 
 

Trvanie záväzku: každoročne nárokovateľná platba 

 
 

Začiatok realizácie podopatrenia: každoročne (2015-2020) 



12 Platba v rámci sústavy Natura 2000 
(čl. 30 nariadenia RD) 

Podopatrenie: Poľnohospodárska pôda 
 

Podmienky podpory 

neaplikovať na trvalých trávnych porastoch žiadne chemické látky a žiadne 

dodatkové hnojivá (povolené je iba hnojenie pasúcimi sa zvieratami) 

neumiestňovať na  trvalých trávnych porastoch košiar, stavbu alebo iné 

zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat (výnimka je možná len pre 

dočasné košarovanie so súhlasom Štátnej ochrany prírody) 

 

Výška  podpory: 

 62,20 €/ha 

 

Princípy nastavenia výberových kritérií: 

• výberové kritériá sa neuplatňujú 

 

Cieľ: podporiť 2 670 ha TTP vo 4. a/alebo 5.stupni ochrany 



12 Platba v rámci sústavy Natura 2000 
(čl. 30 nariadenia RD) 

Podopatrenie: Lesné porasty 
 

Prijímateľ podpory: 

Súkromní obhospodarovatelia lesa alebo združenie súkromných 

obhospodarovateľov  lesa s právnou subjektivitou. 
 

 

Podmienky oprávnenosti : 

Vstúpiť do opatrenia minimálne s 1 ha lesného porastu v ÚEV a 5. stupni 

ochrany + 5% plôch mimo ÚEV v 5. stupni ochrany 
 

 

Trvanie záväzku: každoročne nárokovateľná platba 
 

 

Začiatok realizácie podopatrenia: každoročne (2015-2020) 



12 Platba v rámci sústavy Natura 2000 
(čl. 30 nariadenia RD) 

Podopatrenie: Lesné porasty 
 

Podmienky podpory 

Nezasahovať do lesného porastu a nepoškodiť vegetačný a pôdny kryt 

 

Výška  podpory: 

 52,75 €/ha 

 

Princípy nastavenia výberových kritérií: 

• výberové kritériá sa uplatňujú len na 5% plôch mimo ÚEV v 5.stupni ochrany so 

zoradením týchto plôch v zostupnom poradí ich výmery 

      

 

Cieľ: podporiť 28 450 ha lesných porastov v 5.stupni ochrany (27 000 ha v ÚEV s 
5. stupňom ochrany + 1 450 ha mimo ÚEV s 5. stupňom ochrany) 



 
Opatrenie 13: Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými    

       osobitnými obmedzeniami (ANC) 
 Od roku 2015 sa aplikuje nové určenie ANC oblastí. 

 

Podopatrenie 13.1 Kompenzačné platby v horských oblastiach  - H (4 typy)  

Vymedzenie horských oblastí zostáva nezmenené v rámci kritérií určenia 4 typov  H1, H2, H3, H4. Zmena 
je len  v homogenizácií niektorých obcí. Celková výmera horských oblastí je  501 796 ha. 

 

Podopatrenie 13.2 Kompenzačné platby pre oblasti s významnými prírodnými obmedzeniami  - BK (6 typov)  

Úplne nové vymedzenie oblastí s významnými prírodnými obmedzeniami podľa biofyzikálnych kritérií 
obsiahnutých   v prílohe III nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Aplikované boli kritériá: slabá priepustnosť pôd, 
nepriaznivá textúra a skeletnatosť, plytká hĺbka zakorenenia, extrémna svahovitosť a celkové agregátne 
kritérium. V zmysle stanovených kritérií sa oblasti tejto kategórie delia na typy: BK1, BK2, BK3, BK4, BK5, BKA. 
Celková výmera oblastí  s významnými prírodnými obmedzeniami je 573 622 ha. 

 

Podopatrenie 13.3 Kompenzačné platby v oblastiach so špecifickými obmedzeniami  - OS (3 typy)  

Úplne nové vymedzenie oblastí so špecifickými obmedzeniami podľa čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. 
Aplikované boli kategórie flyšových pôd, pôdy podsvahových území, málo produkčné pôdy a zmiernené 
biofyzikálne kritériá. Oblasti so špecifickými obmedzeniami sa delia na typy:  OS1, OS2, OS3.  

Celková výmera špecifickým oblastí je 165 192 ha. 

 

Nová výmera ANC oblastí je 1 240 610 ha (čo je zníženie o 32 393 ha oproti súčasnosti). V bilancii zo 
súčasných LFA vypadáva 92 736 ha a naopak pribúdajú nové plochy ANC s výmerou 60 343 ha. 
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Opatrenie 13: Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými  
        osobitnými obmedzeniami (ANC) 

 Prijímateľ podpory 

• Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce definíciu aktívneho 
farmára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014. 

 Typ podpory: 

• ročná kompenzačná platba na hektár poľnohospodárskej pôdy v príslušnej kategórii ANC .  

Výška podpory:  

• Platba je diferencovaná zvlášť na orné pôdy a zvlášť na trvalé trávne porasty  

• Pre TTP platí podmienka zaťaženosti -  min. 0,3 DJ polygastrov a/alebo koní/ha TTP v období 1.4. – 31-10.  
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Typ oblasti Charakteristika 
Vyrovnávací príspevok Eur/ha 

OP TTP 

H1 nadm. výška nad 700m 78,40 115,29 

H2 nadm. výška nad 600m 70,12 103,12 

H3 svahovitosť nad 20% 63,98 94,09 

H4 nadm. výška nad 500m a svahovitosť 15% 54,25 79,78 

Typ oblasti Charakteristika 
Vyrovnávací príspevok Eur/ha 

OP TTP 

BK1 priepustnosť 36,21 53,26 

BK2 skeletnatosť 52,52 77,23 

BK3 textúra – piesočnaté pôdy 34,01 50,01 

BK4 hĺbka zakorenenia  63,47 93,34 

BK5 svahovitosť 61,58 90,56 

BKA agregátne kritérium 42,49 62,48 



 
 

Opatrenie 13: Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými  
        osobitnými obmedzeniami (ANC) 

  

 

 

 

 

Do platby sa premieta aj degresivita podľa veľkostných kategórií subjektov: 

do 450 ha ......................100% 

nad 450 do 900 ha .......... 87% 
nad 900 ha do 1800 ha ... 74% 
nad 1800 ha ....................64% 

Výška platieb pre oblasti vypadávajúce z ANC (platba sa poskytuje 4 roky v klesajúcej výšky z platby 2013): 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

48 

Typ oblasti Charakteristika 
Vyrovnávací príspevok Eur/ha 

OP TTP 

OS1 územia flyšového pásma 43,22 63,55 

OS2 oblasti úpätných svahov a  podsvahových depresií 25,00 31,33 

OS3 oblasti s málo produkčnými pôdami 38,12 56,06 

Typ LFA Vyrovnávacie príspevky v Eur/ha 

  r. 2013 2015:  80% 2016:  60% 2017:  40% 2018:  20% 

O1/2 65,10 52,08 39,06 26,04 25,00 

O2 37,96 30,37 25,00 25,00 25,00 

O3 29,85 25,00 25,00 25,00 25,00 

O4/1 65,10 52,08 39,06 26,04 25,00 

O4/2 70,50 56,40 42,30 28,20 25,00 

O4/3 51,53 41,22 30,92 25,00 25,00 

S1 36,46 29,17 25,00 25,00 25,00 

S2 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

S3 50,62 40,50 30,37 25,00 25,00 
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   14 Dobré životné podmienky zvierat (čl. 33 nariadenia RD) 

Operácie: 
 

• Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny 

• Zlepšenie starostlivosti o dojnice 

• Zlepšenie životných podmienok rodiacich a dojčiacich prasníc 

• Zlepšenie ustajňovacej pohody výkrmových ošípaných 

 



R14 Dobré životné podmienky zvierat (čl. 33 nariadenia RD) 

D) 

Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny 
 

Prijímateľ podpory: 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce 

definíciu aktívneho farmára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014. 

 

Podmienky oprávnenosti : 

•   vstúpiť do operácie s minimálnym počtom 30 DJ  

•   mať zvieratá vedené v CEHZ (register chovu); 

 

Trvanie záväzku: 1 ročné záväzky (1.7.X – 30.6.X+1) 

 

Začiatok realizácie operácie: 1.7. každoročne (2015 – 2020)  



R14 Dobré životné podmienky zvierat (čl. 33 nariadenia RD) 

D) 

Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny 
 

Podmienky podpory: 

•  zaťaženie podlahovej plochy môže predstavovať max. 30,0 kg/m2  pri hlbokej  

   podstielke (zníženie o 23%  oproti minimálnemu štandardu),  

 

•  dĺžka výkrmu nesmie byť kratšia ako 38 dní/1 turnus, pričom prvým výkrmovým  

   dňom je deň  naskladnenia. Do výkrmových dní sa neráta deň vyskladnenia; 

 

•  zabezpečiť organizáciu výkrmu tak, aby v hale neprekročila obrátkovosť výkrmu  

   6 turnusov za rok a doba dezinfekcie a prípravy haly na nový turnus nebola   

   kratšia ako 14 dní. 

    



R14 Dobré životné podmienky zvierat (čl. 33 nariadenia RD) 

D) 

Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny 
 

Výška podpory:  

75 €/DJ/rok 
 

Cieľ: ročne podporiť 32 370 DJ (7 037 000 ks brojlerov) 
Koeficient prepočtu brojlerov je: 0,0046 
 

Princípy nastavenia výberových kritérií: 

1. bodové pásmo: žiadosti nad 500 DJ  v zostupnom poradí počtu DJ v žiadosti 

o zlepšenie životných podmienok v chove hydiny, 

2. bodové pásmo: žiadosti nad 250 DJ do 500 DJ  v zostupnom poradí počtu DJ 

v žiadosti o zlepšenie životných podmienok v chove hydiny, 

3. bodové pásmo: žiadosti nad 100 DJ do 250 DJ v zostupnom poradí počtu DJ 

v žiadosti o zlepšenie životných podmienok v chove hydiny, 

4. bodové pásmo: žiadosti od 30 DJ do 100 DJ v zostupnom poradí počtu DJ 

v žiadosti o zlepšenie životných podmienok v chove hydiny, 

  

V prípade rovnosti počtu DJ v 1. – 4. bodovom pásme sú uprednostnení žiadatelia, 

ktorých počet brojlerov zaradených do AW z ich celkového počtu brojlerov je vyšší 

v zostupnom poradí. 



R14 Dobré životné podmienky zvierat (čl. 33 nariadenia RD) 

D) 

Zlepšenie starostlivosti o dojnice 

 
 

Prijímateľ podpory: 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce 
definíciu aktívneho farmára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014. 

 

Podmienky oprávnenosti : 

•  chovať dojnice v systéme voľného ustajnenia 

•  chovať minimálny počet 10 dojníc (DJ) 

•  mať dojnice vedené v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat 

 

Trvanie záväzku: 1 ročné záväzky (1.7.X – 30.6.X+1) 

 

Začiatok realizácie operácie: 1.7. každoročne (2015 – 2020)  



R14 Dobré životné podmienky zvierat (čl. 33 nariadenia RD) 

D) 

Zlepšenie starostlivosti o dojnice 
 

Podmienky podpory: 

•  zvýšiť celkovú ustajňovaciu  plochu  na  dojnicu o 15 %  a dosiahnuť  plochu pri   

   jednoradových boxoch 5,90 m2/dojnicu, pri protiľahlých boxoch 5,58 m2/dojnicu    

   a pri kotercovom ustajnení  7,19 m2/dojnicu  

   (zvýšenie sa odvíja od podmienok stanovených v nariadení vlády č.365/2014) 
 

Výška podpory:  

130 €/DJ/rok 
 

Cieľ: ročne podporiť 75 000 DJ 
 

Princípy nastavenia výberových kritérií: 

1. bodové pásmo: žiadosti nad 200 DJ  v zostupnom poradí počtu DJ 

2. bodové pásmo: žiadosti nad 100 DJ do 200 DJ  v zostupnom poradí počtu DJ  

3. bodové pásmo: žiadosti nad 50 DJ do 100 DJ v zostupnom poradí počtu DJ  

4. bodové pásmo: žiadosti od 10 DJ do 50 DJ v zostupnom poradí počtu DJ  
 

V prípade rovnosti počtu DJ v 1. – 4. bodovom pásme sú uprednostnení žiadatelia, 

ktorých počet dojníc zaradených do AW z ich celkového počtu dojníc je vyšší v 

zostupnom poradí. 
 



R14 Dobré životné podmienky zvierat (čl. 33 nariadenia RD) 

D) 

Zlepšenie životných podmienok prasníc a narodených prasiatok 

 
 

Prijímateľ podpory: 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce 
definíciu aktívneho farmára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014. 

 

Podmienky oprávnenosti : 

•  chovať minimálny počet 10 prasníc  (5 DJ) 

•  mať prasnice vedené v CEHZ (register chovu) 

 

Trvanie záväzku: 1 ročné záväzky (1.7.X – 30.6.X+1) 

 

Začiatok realizácie operácie: 1.7. každoročne (2015 – 2020) 



R14 Dobré životné podmienky zvierat (čl. 33 nariadenia RD) 

D) 

Zlepšenie životných podmienok rodiacich a dojčiacich prasníc 
 

Podmienky podpory: 

•  Zvýšiť plochu pre prasnice o 10 % na (2,72 m2 s počtom prasníc v koterci do 5 ks,  

   2,48 m2 s počtom prasníc v koterci 6-40 ks a 2,26 m2 s počtom prasníc v koterci  

   nad 40 ks)  

•  zabezpečiť odstav ciciakov v priemere 30 dní a viac za turnus od narodenia. 
 

Výška podpory:  

150 €/DJ/rok 
 

Cieľ: ročne podporiť 15 150 DJ (30 300 ks prasníc) 

Koeficient prepočtu prasníc je: 0,5 
 

Princípy nastavenia výberových kritérií: 

1. bodové pásmo: žiadosti nad 100 DJ  v zostupnom poradí počtu DJ 

2. bodové pásmo: žiadosti nad 50 DJ do 100 DJ  v zostupnom poradí počtu DJ 

3. bodové pásmo: žiadosti nad 10 DJ do 50 DJ v zostupnom poradí počtu DJ 

4. bodové pásmo: žiadosti od 5 DJ do 10 DJ v zostupnom poradí počtu DJ 
 

V prípade rovnosti počtu DJ v 1. – 4. bodovom pásme sú uprednostnení žiadatelia, 

ktorých počet prasníc zaradených do AW z ich celkového počtu prasníc je vyšší v 

zostupnom poradí. 



R14 Dobré životné podmienky zvierat (čl. 33 nariadenia RD) 

D) 

Zlepšenie ustajňovacej pohody výkrmových ošípaných 

 
 

Prijímateľ podpory: 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce 
definíciu aktívneho farmára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014. 

 

Podmienky oprávnenosti : 

•  do opatrenia môžu vstúpiť len žiadatelia s prasiatkami narodenými v rámci  

   opatrenia Dobré životné podmienky zvierat (typ operácie: Zlepšenie životných   

   podmienok rodiacich a dojčiacich prasníc).  

•  vstúpiť do operácie s minimálnym počtom 10 DJ  

•  vstúpiť do operácie so zvieratami v registrovanom chove (CEHZ).                 

 

Trvanie záväzku: 1 ročné záväzky (1.7.X – 30.6.X+1) 

 

Začiatok realizácie operácie: 1.7. každoročne (2015 – 2020) 



R14 Dobré životné podmienky zvierat (čl. 33 nariadenia RD) 

D) 

Zlepšenie ustajňovacej pohody výkrmových ošípaných 
 

Podmienky podpory: 

•  Podporu možno poskytnúť žiadateľovi na výkrmové ošípané (od 20kg do  

   porážkovej hmotnosti). 

•  Žiadateľ zvieratám zabezpečí nad rámec požiadaviek ustanovujúcich minimálne  

   normy na ochranu ošípaných (nariadenie vlády SR č.735/2002 Z.z. v znení  

   neskorších predpisov) navýšenie ustajňovacej plochy o 10%. 
 

Výška podpory:  

20 €/DJ/rok 
 

 

Cieľ: ročne podporiť 177 235 DJ (590 783 ks výkrmových ošípaných) 

 

Koeficient prepočtu výkrmových ošípaných je: 0,3 



R14 Dobré životné podmienky zvierat (čl. 33 nariadenia RD) 

D) 

Princíp nastavenia výberových kritérií: 

 

1. bodové pásmo: žiadosti nad 900 DJ  v zostupnom poradí počtu DJ 

2. bodové pásmo: žiadosti nad 400 DJ do 900 DJ  v zostupnom poradí počtu DJ 

3. bodové pásmo: žiadosti nad 100 DJ do 400 DJ v zostupnom poradí počtu DJ, 

4. bodové pásmo: žiadosti  od 10 DJ do 100 DJ v zostupnom poradí počtu DJ, 

 

V prípade rovnosti DJ v 1. – 4. bodovom pásme sú uprednostnení žiadatelia 

realizujúci obe operácie - Zlepšenie životných podmienok rodiacich a dojčiacich 

prasníc aj Zlepšenie ustajňovacej pohody výkrmových ošípaných. 

. 

 



15 Lesnícko-environmentálne a klimatické služby                     

      a ochrana lesov (čl. 34 nariadenia RD) 

Operácia: Platby za lesnícko-environmentálne záväzky v ÚEV 
 

Prijímateľ podpory: 

Súkromní  a verejní obhospodarovatelia  lesa alebo združenie súkromných  

a verejných obhospodarovateľov lesa s právnou subjektivitou. 
 

 

Podmienky oprávnenosti : 

•  vstúpiť do operácie minimálne s 1 ha lesného porastu vo 4 . a/ alebo v 3.stupni  

   ochrany nachádzajúceho sa v ÚEV 

•  mať  schválený Program starostlivosti o lesy (lesný hospodársky plán) 

 
 

 

Trvanie záväzku: 5 ročné záväzky (s možnosťou predĺženia) 
 

 

Začiatok realizácie podopatrenia:  2015, 2016 



15 Lesnícko-environmentálne a klimatické služby                     

      a ochrana lesov (čl. 34 nariadenia RD) 

Operácia: Platby za lesnícko-environmentálne záväzky v ÚEV 
 

Podmienky podpory: 

•  pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu, ponechať minimálne 5 ks  

   živých stojacich stromov na 1 ha, s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne   

   predmetného JPRL, 

•  pri obnove lesných porastov uplatňovať výlučne výberkový alebo účelový  

   hospodársky spôsob, alebo výlučne maloplošnú formu podrastového  

   hospodárskeho spôsobu s výmerou obnovného prvku maximálne do 1,5 ha , so  

   zameraním na zvýšenie odolnosti lesného porastu (obnova v zmysle prírode  

   blízkeho hospodárenia), 

•  dosiahnuť pred dorubom prirodzenú obnovu drevín na minimálne 60 %  

   obnovovanej plochy s výnimkou plôch vzniknutých náhodnými škodlivými činiteľmi, 

•  ponechať časť pionierskych drevín na dožitie a neodstraňovať ich v rámci  

   výchovných zásahov pokiaľ ich zastúpenie nepresiahne 10 %., 

•  na lesných pozemkoch, ktoré sú predmetom podpory, vylúčiť používanie  

   prípravkov na ochranu rastlín, 

•  pri ťažbe používať biologicky odbúrateľný olej na mazanie reťazovej časti  

   ťažbového stroja alebo motorovej píly. 

(uvedené aktivity vykoná žiadateľ minimálne raz počas obdobia trvania záväzku) 



15 Lesnícko-environmentálne a klimatické služby                     

      a ochrana lesov (čl. 34 nariadenia RD) 

Operácia: Platby za lesnícko-environmentálne záväzky v ÚEV 
 

Výška podpory:  

39 €/ha lesného porastu/rok             Cieľ: podporiť výmeru  10 000 ha 
 

Princípy nastavenia výberových kritérií: 

1.   bodové pásmo: žiadosti nad 100 ha lesného pozemku v 4. stupni  v zostupnom poradí; 

2. bodové pásmo: žiadosti nad 50 ha do 100 ha lesného pozemku v 4. stupni v zostupnom 

poradí; 

3. bodové pásmo: žiadosti nad 10 ha do 50 ha lesného pozemku v 4. stupni v zostupnom 

poradí; 

4. bodové pásmo: žiadosti pod 10 ha lesného pozemku v 4. stupni  územnej ochrany v 

zostupnom poradí; 

5. bodové pásmo: žiadosti nad 100 ha lesného pozemku v 3. stupni  územnej ochrany v 

zostupnom poradí; 

6. bodové pásmo: žiadosti nad 50 ha do 100 ha lesného pozemku v 3. stupni  územnej 

ochrany v zostupnom poradí; 

7. bodové pásmo: žiadosti nad 10 ha do 50 ha lesného pozemku v 3. stupni  územnej 

ochrany v zostupnom poradí; 

8. bodové pásmo: žiadosti pod 10 ha lesného pozemku v 3. stupni  v zostupnom poradí; 

Pri splnení podmienok na zaradenie do viacerých bodových pásem sa žiadosť zaradí do 

pásma s najvyššou prioritou. 



15 Lesnícko-environmentálne a klimatické služby                     

      a ochrana lesov (čl. 34 nariadenia RD) 

Operácia: Platby za lesnícko-environmentálne záväzky v CHVÚ 

 
Prijímateľ podpory: 

Súkromní  a verejní obhospodarovatelia lesa alebo združenie súkromných  

a verejných  obhospodarovateľov lesa s právnou subjektivitou 
 

Podmienky oprávnenosti : 

•  vstúpiť do operácie minimálne s 1 ha lesného porastu v stanovenom CHVÚ   

   (potvrdenie od ŠOP o výskyte hniezdnej lokality stanovené druhu vtáka) 

•  mať  schválený Program starostlivosti o lesy (lesný hospodársky plán) 
 

 

Trvanie záväzku: 5 ročné záväzky (s možnosťou predĺženia) 
 

Začiatok realizácie podopatrenia:  2015 (2016) 



15 Lesnícko-environmentálne a klimatické služby                     

      a ochrana lesov (čl. 34 nariadenia RD) 

Podopatrenie: Platby za lesnícko-environmentálne záväzky v CHVÚ 
Podmienky podpory: 

•  pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu, ponechať minimálne 5 ks  

   živých stojacich stromov na 1 ha, s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne   

   predmetného JPRL, 

•  pri obnove lesných porastov uplatňovať výlučne výberkový alebo účelový  

   hospodársky spôsob, alebo výlučne maloplošnú formu podrastového hospodárskeho  

   spôsobu s výmerou obnovného prvku maximálne do 1,5 ha , so zameraním na  

   zvýšenie odolnosti lesného porastu (obnova v zmysle prírode  blízkeho hospodárenia), 

•  dosiahnuť pred dorubom prirodzenú obnovu drevín na minimálne 60 %  

   obnovovanej plochy s výnimkou plôch vzniknutých náhodnými škodlivými činiteľmi, 

•  ponechať časť pionierskych drevín na dožitie a neodstraňovať ich v rámci výchovných  

    zásahov pokiaľ ich zastúpenie nepresiahne 10 %., 

•  na lesných pozemkoch, ktoré sú predmetom podpory, vylúčiť používanie  

   prípravkov na ochranu rastlín, 

•  pri ťažbe používať biologicky odbúrateľný olej na mazanie reťazovej časti  

   ťažbového stroja alebo motorovej píly. 
• na hniezdnych lokalitách ohrozených druhov vtákov vylúčiť (spravidla 5 mesiacov 

v rozmedzí od 16.2. do 31.8. podľa jednotlivého druhu) lesohospodársku činnosť (najmä 

ťažbu dreva, dopravu dreva a pohyb mechanizmov) 

 (uvedené aktivity vykoná žiadateľ minimálne raz počas obdobia trvania záväzku) 



15 Lesnícko-environmentálne a klimatické služby                     

      a ochrana lesov (čl. 34 nariadenia RD) 

Podopatrenie: Platby za lesnícko-environmentálne záväzky v CHVÚ 
 

Výška podpory:  

42,45  €/ha                                    Cieľ: podporiť výmeru  14 000 ha 
 

 

Princípy nastavenia výberových kritérií: 

1. bodové pásmo: žiadosti nad 100 ha pri prekryve CHVÚ a ÚEV  v  zostupnom poradí; 

2. bodové pásmo: žiadosti nad 50 ha do 100 ha pri prekryve CHVÚ a ÚEV v zostupnom poradí; 

3. bodové pásmo: žiadosti nad 10 ha do 50 ha pri prekryve CHVÚ a ÚEV v zostupnom poradí; 

4. bodové pásmo: žiadosti pod 10 ha v pri prekryve CHVÚ a ÚEV v zostupnom poradí; 

5. bodové pásmo: žiadosti nad 100 ha v  CHVÚ v zostupnom poradí; 

6. bodové pásmo: žiadosti nad 50 ha do 100 ha v CHVÚ v zostupnom poradí; 

7. bodové pásmo: žiadosti nad 50 ha do 100 ha v  CHVÚ v zostupnom poradí; 

8. bodové pásmo: žiadosti nad 50 ha do 100 ha v CHVÚ v zostupnom poradí; 

 

V prípade rovnosti počtu ha v 1. – 8. bodovom pásme sú uprednostnení žiadatelia s väčším 

počtom chránených druhov vtákov (doklad od ŠOP SR). 


