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Východiská pre I. a II. pilier SPP EÚ 

1. výkon poľ ohospodárskej 
či osti alebo 

2.  výkon minimálnej či osti na 
poľ ohospodárskej ploche 
prirodzene ponechanej v stave 
vhodnom na pastvu alebo 
udržiava ie poľ ohospodárskej 
plochy v stave vhodnom na 
pastvu alebo pestovanie 

3. plnenie definície aktívneho 
poľ ohospodára 

4. dodržiava ie požiadaviek a 
noriem tzv. „krížového plnenia“ 

vzťahujú sa na vybrané 

podpory rozvoja vidieka, 

spoloč ej organizácie 

trhov a všetky schémy 

priamych platieb !!! 



„Šta dard á  i i ál a či osť a i i ál a či osť 

 v prípade niektorých v LPIS urče ý h plôch trvalých trávnych porastov  za ezpečiť 
ich minimálnu údrž u; udržiava í  plochy sa rozumie či osť, ktorá zabráni 
rozširova iu samonáletov drevín, inváznych druhov rastlín a húžev atý h burín 

Pozn.: vzťahuje sa na plochy trvalých trávnych porastov s nadmorskou výškou  
nad 1350 m.n.m. a svahovitosťou nad 25° 

 v prípade plôch ornej pôdy za ezpečiť obhospodarovanie tak, aby 
orná pôda obrábaná na pestovanie plodín bola obhospodarovaná v súlade s agrotechnickou 
praxou a výrobným zameraním 
 orná pôda vhodná na pestovanie plodín ale ležia a úhorom bola obhospodarovaná; 
obhospodarovaním sa rozumie najmä zabránenie rozširova iu samonáletov drevín, 
odstraňova ie inváznych druhov rastlín a húžev atý h burín 

 v prípade plôch trvalých trávnych porastov za ezpečiť, aby boli udržiava é 
kosením a/alebo pasením a doplnkovo aj ulčova í  v stanovených termínoch 
podľa nadmorskej výšky 
 v prípade plôch s trvalými plodinami za ezpečiť ich obhospodarovanie v súlade s  
agrotechnickou praxou a výrobným zameraním; obhospodarovaním sa rozumie 
najmä viditeľ é ošetrova ie výsadby a ošetrova ie medziradia 

alebo 



Priestorová ide tifiká ia kultúr y h dielov L.P.I.“. so „šta dard ou  i i ál ou či osťou a i i ál ou či osťou 



Aktív y poľ ohospodár 

výkon poľ ohospodárskej či osti 
platby sa neposkytnú, ak poľ ohospodárska plocha s minimálnou či osťou predstavuje 
viac ako 50 % celej poľ ohospodárskej plochy a ak sa na tejto ploche nevykonáva minimálnu 
či osť 

 platby sa neposkytnú v prípade, ak žiadateľ prevádzkuje letiská, želez ič é služ y, 
vodárne, realitné služ y, trvalé športoviská a/alebo rekreač é plochy (tzv. negatívny zoznam) 

výnimka 

roč á výška priamych platieb je aspoň 5 % celkových príjmov, ktoré získal z  
epoľ ohospodársky h či ostí za posledné účtov é obdobie 

má k dispozícii min. 28 ha poľ ohospodárskej plochy 

min. 75% či ostí zapísaných v obchodnom registri súvisí s poľ ohospodárstvo  

 

ak celková nárokovaná suma priamych platieb nepresahuje 2 000 EUR  
(platí výluč e pre negatívny zoznam) 



Krížové pl e ie 

Verejné zdravie, 
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rastlín 
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O sah krížového pl e ia 



“ hé y pria y h platie  a pre hod ý h v útroštát y h platie  od roku 5 

Nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v 
poľ ohospodárstve v súvislosti so schémami 
oddelených priamych platieb (v znení redakč ého 
oznámenie o oprave chýb čiastka 118) 

Jednotná platba na plochu 

Platba na poľ ohospodárske postupy 
prospeš é pre klímu a život é prostredie 

Platba pre mladých poľ ohospodárov 

Nariadenie vlády SR č. 152/2013 Z. z. o 
podmienkach poskytovania podpory v 
poľ ohospodárstve formou prechodných 
v útroštát y h platieb v znení nariadenia vlády 
SR č. 20/2014 Z. z. a č. 7/2015 Z. z. 

 Doplnková v útroštát a platba na 
plochu 

 Doplnková v útroštát a platba na h eľ 
 Doplnková v útroštát a platba na 

do ytčie jednotky 

Nariadenie vlády SR č. [../2015] Z. z., ktorým 
sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory 
v poľ ohospodárstve v súvislosti so schémami 
viazaných priamych platieb  

 Platba na pestovanie cukrovej repy 

 Platba na pestovanie h eľu 

 Platba na pestovanie vybraných druhov 

ovocia s vysokou prá osťou 

 Platba na pestovanie vybraných druhov 

ovocia s veľ i vysokou prá osťou 

 Platba na pestovanie vybraných druhov 

zeleniny s vysokou prá osťou 

 Platba na pestovanie vybraných druhov 

zeleniny s veľ i vysokou prá osťou 

 Platba na pestovanie rajčiakov 

 Platba na chov bahníc, jariek a kôz 

 Platba na výkrm vybraných kategórií 

hovädzieho dobytka 

 Platba na kravy chované v systéme s 

trhovou produkciou mlieka 



Jednotná platba na plochu (SAPS) 

Oprávnený žiadateľ: 
na platbu sú oprávnené fyzické a právnické osoby vykonávajúce poľ ohospodársku či osť 

 

Podmienky platby: 

výmera najmenej 1 hektár, pričo  výmera ôže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov prísluš ého druhu 
poľ ohospodárskej plochy s výmerou najmenej 0,3 hektára 

dispozícia k 31. máju prísluš ého roka 

viditeľ e oz ače é a vymedzené hranice poľ ohospodárskej plochy, ak nie je prirodzene ohra iče á 

oprávnená poľ ohospodárska plocha: orná pôda, trvalý trávny porast, trvalé plodiny 

využíva á na pestovanie rýchlorastúcich drevín druhov stromov je vysadená druhmi stromov, ktoré sú uvedené v 
prílohe č. 1 nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z., vrátane dodrža ia maximálneho cyklu zberu 

využíva á na pestovanie konope je osiata osivom odrôd uvedených v Spoloč o  katalógu  

 

Všeo e é podmienky: 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú požiadavky na aktívneho poľ ohospodára  

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú podmienky udržiava ia poľ ohospodárskej plochy „šta dard ou“ minimálnou 
či osťou alebo minimálnou či osťou 

 

Z ižova ie platby SAPS a fi a č á disciplína priamych platieb: 

 suma platby SAPS, ktorú o drží príjemca a ktorá prekračuje  
150 000 EUR, bude každoroč e z íže á o 5 % (produkt z ižova ia sa stáva súčasťou obálky PRV 2014 – 2020) 

 suma priamych platieb, ktoré o drží príjemca a ktoré prekračujú  
2 000 EUR, budú z íže é o % každoroč e stanovené Komisiou, resp. Radou 



Plat a a poľ ohospodárske postupy prospeš é pre klí u a život é prostredie 

Oprávnený žiadateľ: 
na platbu sú oprávnené fyzické a právnické osoby vykonávajúce poľ ohospodársku či osť 

 

Podmienky platby: 

plnenie podmienok platby SAPS 

 

plnenie troch postupov: 

diverzifikácia plodín 

zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu 

existencia oblasti ekologického záujmu v rámci poľ ohospodárskej plochy 

 

každý, kto žiada o platbu SAPS, musí žiadať aj o platbu na poľ ohospodárske postupy prospeš é pre 
klímu a život é prostredie (platbu za ekologizáciu) 

 

plnenie postupov sa evzťahuje na žiadateľa, ak plochy obhospodaruje v súlade  
s požiadavka i, ktoré sa uplatňujú na ekologickú výrobu podľa nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 

pozn.: výnimka z dodržiava ia postupov sa však vzťahuje iba na plochy, ktoré sa používajú na 
ekologickú výrobu 



Postup diverzifikácia plodín 

Postup diverzifikácia plodín 

od výmery ornej pôdy 10 ha – 30 ha: dve plodiny (hlavná plodina 
nepokrýva viac ako 75 % OP)  

od výmery ornej pôdy 30 ha a viac: tri plodiny (hlavná plodina 
nepokrýva viac ako 75 % OP a zároveň dve hlavné plodiny nepokrývajú 
viac ako 95 % OP) 

 

→na účely výpočtu podielov plodín je definované obdobie od 15. mája 
do 15. septembra kalendárneho roku, tzn. v rámci tohto obdobia je 
nevyhnutné za ezpečiť pokrytie plochy plodinami tak, ako boli 
nahlásené v rámci „Jed ot ej žiadosti“. V rámci ornej pôdy sa  každý 
hektár v danom roku zohľadňuje iba raz, a teda nie je ož é uz ať dve 
rôzne plodiny pestované na tom istom hektári v jednom roku. 

 

Plodinou sa pre potreby postupu diverzifikácia plodín v zmysle čl. 44 (4) 
nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 rozumie: 

- kultúra niektorého z rodov definovaných v botanickej klasifikácii 
plodín (obilniny, olejniny, cukrová repa, koreniny, energetické 
plodiny, atď.) 

- kultúra niektorého z druhov v prípade Brassicaceae (kapusta, 
karfiol, reďkev, chren, horči a, atď.), Solanaceae (ľuľkove , paprika, 
rajčiak, atď.) a Cucurbitaceae (tekvica, melón, dyňa, uhorka, atď.) 

- trávy alebo iné rastlinné krmivá 

- pôda ležia a úhorom 

Obr.: diverzifikácia plodín 



Postup diverzifikácia plodín 

→ ozimina a jarina sa považujú za rozlič é plodiny, aj keď patria do toho istého rodu 
Tzn. zimné a jarné odrody repky (Brassica napus) sú považova é za rôzne plodiny. Avšak, rôzne poddruhy 
alebo odrody Brassica napus, v prípade, že patria do rovnakej skupiny (napr. zimné plodiny), sú 
považova é za jedinú plodinu. 
 
→ na dieloch, kde z ieša é pestovanie plodín spočíva v súčas o  pestovaní dvoch alebo viacerých 

plodín v rôznych riadkoch, sa každá plodina počíta ako samostatná, ak pokrýva aspoň 25 % daného 
dielu pôdneho bloku 
 

→ na dieloch, kde z ieša é pestovanie plodín spočíva v pestovaní hlavnej plodiny, pod ktorú sa 
podseje druhá plodina, sa daná o lasť považuje za o lasť, na ktorej rastie iba hlavná plodina 
 

→ plochy vysievané zmesou osív sa bez ohľadu na konkrétne plodiny v zmesi považujú za pokryté iba 
jednou jednotlivou plodinou, takáto jednotlivá plodina nazýva „z ieša á plodi a“ 
 

→ trávy a ďateli y sa považujú za plodinu, epovažujú sa za z ieša ú plodinu 
 

→ krajinný prvok, ktorý je súčasťou dielu pôdneho bloku evidovaného v LPIS, je pre účely výpočtu podielu 
plodín súčasťou plochy tej plodiny, na ktorej sa tento krajinný prvok nachádza. 



Postup diverzifikácia plodín 

Postup diverzifikácia plodín sa euplatňuje, ak 

 

viac ako 75 % ornej pôdy sa využíva na produkciu tráv (iných rastlinných krmív, resp. leží úhorom), za 
predpokladu, že zvyš á orná pôda nepresahuje 30 ha, alebo 

 

viac ako 75 % poľ ohospodárskej plochy predstavuje trvalý trávny porast a využíva sa na produkciu 
tráv alebo iných rastlinných krmív za predpokladu, že zvyš á orná pôda nepresahuje 30 ha, alebo 

 

viac ako 50 % plôch nahlásenej ornej pôdy  nebolo nahlásenej v žiadosti o podporu v 
predchádzajúcom roku, a v ktorých sa na základe porovnania žiadosti o podporu na celej ornej pôde 
pestuje iná plodina ako v predchádzajúcom roku 

 

Postup diverzifikácia plodín sa uplatňuje nasledovne, ak 

 

viac ako 75 % ornej pôdy pokrývajú trávy (iné rastlinné krmivá, alebo pôda ležia a úhorom) a zároveň 
hlavná plodina na zvyš ej ornej ploche nesmie pokrývať viac ako 75 % tejto zvyš ej ornej pôdy s 
výnimkou, keď túto zvyš ú plochu pokrývajú trávy (iné rastlinné krmivá alebo pôda ležia a úhorom) 

 



Postup zachovanie existujúceho trvalého trávneho porastu 

Postup zachovanie existujúceho trvalého trávneho porastu (TTP) 

zákaz rozorávania TTP 

vzťahuje sa na TTP spadajúce pod smernicu Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o 
ochrane prirodzených biotopov a voľ e žijú i h živočí hov a rastlín a smernica EP a Rady 
2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľ e žijú eho vtáctva, tzv. „o lasti TTP 
citlivých z hľadiska život ého prostredia “ 

 

postup sa euplatňuje na TTP, kto sa nachádzajú mimo tzv. „o lastí TTP citlivých z 
hľadiska život ého prostredia“ 

→v prípade premeny alebo preorania takéhoto TTP, platí povi osť na základe 
rozhodnutia PPA z e iť druh poľ ohospodárskej plochy na TTP najneskôr do 15. mája 
nasledujúceho kalendárneho roka. Takto opätovne premenená pôda sa považuje za TTP 
od prvého dňa opätovnej premeny a podlieha povinnosti zákazu premeny. 

 

povi osť ez íže ia pomeru TTP a celkovej poľ ohospodárskej plochy o viac ako 5 % 



Postup zachovanie existujúceho trvalého trávneho porastu 



Postup existencia oblasti ekologického záujmu  

Postup existencia oblasti ekologického záujmu (EFA) v rámci poľ ohospodárskej plochy 

od výmery ornej pôdy 15 ha je potrebné vy edziť minimálne 5 % plochy ako EFA 

 

Žiadateľ ôže ako o lasť ekologického záujmu (EFA) ahlásiť jeden alebo viacero typov ižšie uvedených 
plôch: 



Postup existencia oblasti ekologického záujmu 

Postup o lasť ekologického záujmu (EFA) sa euplatňuje, ak 

 

viac ako 75 % ornej pôdy sa využíva na produkciu tráv alebo iných rastlinných krmív, leží úhorom, 
alebo sa používa na pestovanie bôbovitých plodín za predpokladu, že zvyš á orná pôda nepresahuje 30 
ha, alebo 

 

viac ako 75 % poľ ohospodárskej plochy predstavuje trvalý trávny porast a využíva sa na produkciu 
tráv alebo iných rastlinných krmív za predpokladu, že zvyš á orná pôda nepresahuje 30 ha 

 



Pôda ležia a úhoro  ako EFA 

 plocha ornej pôdy ležia ej úhorom, v prípade jej 
použitia pre splnenie  
5% EFA sa v roku podania žiadosti nesmie využívať 
na poľ ohospodársku výrobu 

 vo vzťahu k spôsobu využitia úhoru ôže ísť úhor s 
porastom plodiny aj bez porastu 

 za raňovať rozširova iu samonáletov drevín, 
odstraňovať invázne druhy rastlín a húžev até 
buriny 

 na pôde  ležia ej úhorom pre účely splnenie oblastí 
ekologického záujmu epoužívajú hnojivá a v 
prípade úhoru s porastom sa v roku podania žiadosti 
neaplikujú prípravky na ochranu rastlín 

 Pozn.: požiadavka nulovej produkcie na pôde ležia ej 
úhorom pre účely 5% plôch EFA, na ktorej nie sú v 
prísluš o  roku aplikované ani hnojivá a prípravky na 
ochranu rastlín, však nebráni agrotechnickým 
postupom, ktoré súvisia so zasiatím porastu oziminy 
pre potreby nasledujúceho kalendárneho roka (v 
termínoch podľa ež ej agrotechnickej praxe). Úhor v 
takomto prípade musí yť prítomný najmenej  
do 15. septembra kalendárneho roku. 

Obr.: Úhorovaná or á p da, ktorú ož o považovať 
za EFA  



Kraji é prvky hrá e é podľa DPEP 7, PH  ale o PH 3 ako EFA 

V podmienkach SR ôže žiadateľ pre splnenie oblastí ekologického záujmu použiť nasledovné krajinné 
prvky chránené podľa DPEP 7, PH 2 alebo PH 3 na ornej pôde: 

-solitér 

-stromoradie 

-skupina stromov 

-terasa 

-medza 

 

všeo e é pravidlo: prvky (krajinné prvky, terasy, nárazníkové zóny), ktoré ož o považovať za o lasť 
ekologického záujmu (EFA) musia yť umiestnené na ornej pôde 

prípustné sú aj prvky, ktoré sú priľahlé k ornej pôde 

Obr.: Priľahlé prvky k OP  

Obr.: Stromoradie na ornej pôde ako o lasť ekologi kého záuj u  



Nárazníkové zóny ako EFA 

v podmienkach SR ôže žiadateľ pre splnenie EFA použiť 
nárazníkové zóny chránené podľa DPEP 1, PH 1 alebo PH 10 na ornej 
pôde, t.j. nárazníkové zóny do 10 metrov od brehovej čiary 

 

žiadateľ ôže pre splnenie EFA použiť aj iné nárazníkové zóny  

nárazníkovou zónou, inou ako tou, ktorá je chránená v rámci 
krížového plnenia a ktorú že žiadateľ vytvoriť pre splnenie 
EFA, sa rozumie pás (vytvorený žiadateľo ), ktorého 

minimálna šírka musí yť viac ako 10 metrov (vrátane), ktorý 

je založe ý na diely pôdneho bloku s kultúrou orná pôda v 
časti priliehajúcej k vodnému toku alebo na diely pôdneho 
bloku so svahovitosťou minimálne 3°, pričo  nesmie 

presiah uť viac ako 1/3 výmery tohto dielu pôdneho bloku 

nárazníková zóna, ktorú žiadateľ vytvoril na diely pôdneho 
bloku s kultúrou orná pôda, musí yť svojou dlhšou stranou 

rov o ež á s brehom vodného toku alebo vodnej plochy 

nárazníková zóna musí yť prítomná najmenej od 15. mája 

do 15. septembra kalendárneho roku 

nárazníková zóna musí yť odlíšiteľ á od plodiny pestovanej 

na danom diele pôdneho bloku 

v prípade, že ide o kultúru OP pokrytú trávami alebo inými 
rastlinnými krmivami, žiadateľ ich udržiava kosením, spásaním 
alebo doplnkovo aj ulčova í  

v nárazníkovej zóne sa najmenej od 15. mája  
do 15. septembra kalendárneho roku neaplikujú hnojivá 

Obr.: vytvore á áraz íková z a priľahlá k vod é u 
toku  



Plochy  s rýchlorastúcimi drevinami ako EFA 

Plochy  s rýchlorastúcimi drevinami 

oprávnené sú iba plochy vysadené druhmi stromov a ich klonov, 
ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. 
z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v 
poľ ohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych 
platieb, vrátane dodrža ia maximálneho cyklu zberu 

zákaz používať minerálne hnojivá a prípravky na ochranu rastlín 

 

Obr.: Plo ha or ej p dy vysade á topoľo , ktorú ož o 
považovať za EFA  



Plochy z medziplodinami alebo zelenou pokrývkou ako EFA 

Plochy z medziplodinami alebo zelenou pokrývkou (zelené hnojenie) 

plochy vytvorené výsevom zmesí druhov plodín, alebo vysievaním 
druhov tráv pod hlavnú plodinu podľa prílohy č. 7 nariadenia vlády č. 
342/2014 Z. z. Výsev vytvorenej zmesi rastlinných druhov je ož é použiť 
pre splnenie EFA iba v prípade, že zmes medziplodín obsahuje maximálne 
90% jednej plodiny podľa prílohy č. 7 nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z.  

na ploche so zmesami medziplodín alebo zelenou pokrývkou, ktoré 
žiadateľ použije v roku podania žiadosti pre splnenie 5% oblastí 
ekologického záujmu nesmie používať hnojivá a prípravky na ochranu 
rastlín 

osiate druhmi plodín v súlade s agrotechnickou praxou s aj eskorší  
termínom výsevu do 30. septembra kalendárneho roku 

letné medziplodiny sa smú vysievať v termínoch podľa ež ej 
agrotechnickej praxe a musia yť ponechané na diele pôdneho bloku 
najmenej do 30. septembra kalendárneho roka  

ozimné plodiny sa smú vysievať v súlade s termínmi podľa ež ej 
agrotechnickej praxe a musia yť ponechané na diele pôdneho bloku 
pri aj e šo  do 30. novembra kalendárneho roka 

plodiny je zakázané mechanicky alebo chemicky likvidovať 

za oprávnené plochy nie je ož é považovať plochy  

vysadené oziminami, ktoré sa na jeseň ež e sejú na žatvu alebo 
pastvu  

plodín pre potreby agroenvironmentálnych opatrení podľa 
nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka, tzv. 
„ ultifu kč é okraje polí“ 

 

Obr.: Plodiny pre zmesy medziplodín alebo zelený 
pokryv  



Plo hy s plodi a i, ktoré viažu dusík ako EFA 

 musia yť prítomné na diele pôdneho bloku najmenej od 15.5. do 15.9. kalendárneho roku 

 v období od 15.11. do 15.2. platí povi osť za ezpeče ia pokrytia plôch oziminou 

Pozn.: uvedená podmienka sa vzťahuje v kalendárnom roku na plochy po úrode jed oroč ý h dusík 
viažu i h plodín, prípadne po z agrotechnického hľadiska vhodnom zaoraní via roč ý h dusík viažu i h 
plodín (a teda tak, aby boli dodrža é aj požiadavky ustanovenia § 5). Uvedená podmienka sa evzťahuje 
na prípady zaistenia pokrytia plochy v rámci 5% oblastí ekologického záujmu pestovaním via roč ý h 
dusík viažu i h plodín (napr. lucerna) v prípade, že nedôjde k jej zaoraniu. 
 v prípade pestovania dusík viažu i h plodín v 

zra iteľ ý h oblastiach platí povi osť dodržiavať 
Program poľ ohospodársky h či ostí 
 

Obr.: Plo ha or ej p dy vysiata hra ho , ktorú ož o 
považovať za EFA  



Ktoré dusík viažu e plodi y ož o považovať za EFA? 



Plat a pre ladý h poľ ohospodárov 

Oprávnený žiadateľ: 
na platbu sú oprávnené fyzické a právnické osoby vykonávajúce poľ ohospodársku či osť 

 

Podmienky platby: 

plnenie podmienok platby SAPS 

dodatoč á platba k platbe SAPS a platbe na poľ ohospodárske postupy prospeš é pre klímu a život é 
prostredie 

poskytuje sa na maximálne prvých 28 hektárov 

platba pre fyzickú osobu (FO), ktorá prvýkrát zakladá hospodárstvo a ktorá nemá viac ako 40 rokov 

právnická osoba (PO), [ak sa ma jej riadení a/alebo majetkovo podieľa viacero FO, vrátane takých, ktorí nie sú 
mladí poľ ohospodári], musí mladý poľ ohospodár ať nad takouto PO úči ú a dlhodobú kontrolu v otázkach 
súvisiacich s riadením, ziskom a fi a č ý i rizikami 

poľ ohospodárske, potravinárske alebo veterinárne vzdelanie 

platba je na obdobie maximálne piatich rokov. Obdobie sa skracuje o počet rokov, ktoré uplynuli medzi 
založe í  podniku a prvým podaním žiadosti o platbu 

 

Neplnenie podmienok: 

odňatie platby  

v prípade predlože ia faloš ý h dôkazov sa odníme 20 % sumy ostatných priamych platieb 



Viazané priame platby 

1.Platba na pestovanie cukrovej repy 

2.Platba na pestovanie h eľu 

3.Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prá osťou 

4.Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľ i vysokou 
prá osťou 

5.Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou 
prá osťou 

6.Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľ i vysokou 
prá osťou 

7.Platba na pestovanie rajčiakov 

8.Platba na chov bahníc, jariek a kôz 

9.Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka 

10.Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka 



Platba na pestovanie cukrovej repy 

Oprávnený žiadateľ: 
na platbu sú oprávnené fyzické a právnické osoby vykonávajúce poľ ohospodársku 
či osť, ktoré v prísluš o  roku dodávajú cukrovú repu cukrovarníckemu podniku 

 

Podmienky platby: 

pestovanie cukrovej repy v prísluš o  roku 

zmluva s cukrovarníckym podnikom o dodávke cukrovej repy z prísluš ého 
hospodárskeho roku  

platba sa poskytuje na minimálne 0,3 ha poľ ohospodárskej plochy s pestovanou 
cukrovou repou, pričo  celá poľ ohospodárska plocha podniku musí dosahovať 
výmeru minimálne 1 ha 

 

Všeo e é podmienky: 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú požiadavky na aktívneho poľ ohospodára  

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú podmienky udržiava ia poľ ohospodárskej plochy 
„šta dard ou“ minimálnou či osťou alebo minimálnou či osťou 



Plat a a pestova ie h eľu 

Oprávnený žiadateľ: 
na platbu sú oprávnené fyzické a právnické osoby vykonávajúce 
poľ ohospodársku či osť 

 

Podmienky platby: 

pestovanie h eľu v prísluš o  roku 

platba sa poskytne na výmeru h eľ i e, ktorá je vedená v registri h eľ í  

platba sa poskytuje na minimálne 0,3 ha poľ ohospodárskej plochy s pestovaným 
h eľo , pričo  celá poľ ohospodárska plocha podniku musí dosahovať výmeru 

minimálne 1 ha 

 

Všeo e é podmienky: 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú požiadavky na aktívneho poľ ohospodára  

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú podmienky udržiava ia poľ ohospodárskej 
plochy „šta dard ou“ minimálnou či osťou alebo minimálnou či osťou 



Plat a a pestova ie vy ra ý h druhov ovo ia s vysokou pra osťou 

Oprávnený žiadateľ: 
na platbu sú oprávnené fyzické a právnické osoby vykonávajúce poľ ohospodársku či osť 

 

Podmienky platby: 

pestovanie vybraných kategórií druhov ovocia v prísluš o  roku 

 o uľovi y egreše, maliny, ríbezle) 

kôstkoviny (broskyne, čereš e, marhule, nektárinky, ringloty, slivky, viš e  

povi osť evidencie v registri ovocných sadov 

dodržiava ie minimálneho počtu jedincov na 1 ha ovocného sadu: 

 o uľovi y – 2000 kusov 

kôstkoviny – 300 kusov 

platba sa poskytuje na minimálne 0,3 ha poľ ohospodárskej plochy s pestovanými 
vybranými druhmi ovocia, pričo  celá poľ ohospodárska plocha podniku musí dosahovať 
výmeru minimálne 1 ha 

 

Všeo e é podmienky: 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú požiadavky na aktívneho poľ ohospodára  

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú podmienky udržiava ia poľ ohospodárskej plochy 
„šta dard ou“ minimálnou či osťou alebo minimálnou či osťou 



Plat a a pestova ie vy ra ý h druhov ovo ia s veľ i vysokou pra osťou 

Oprávnený žiadateľ: 
na platbu sú oprávnené fyzické a právnické osoby vykonávajúce poľ ohospodársku či osť 

 

Podmienky platby: 

pestovanie vybraných kategórií druhov ovocia v prísluš o  roku 

hrušky 

jablká 

povi osť evidencie v registri ovocných sadov 

dodržiava ie minimálne 400 kusov jedincov na 1 ha ovocného sadu 

platba sa poskytuje na minimálne 0,3 ha poľ ohospodárskej plochy s pestovanými vybranými 
druhmi ovocia, pričo  celá poľ ohospodárska plocha podniku musí dosahovať výmeru minimálne 
1 ha 

 

Všeo e é podmienky: 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú požiadavky na aktívneho poľ ohospodára  

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú podmienky udržiava ia poľ ohospodárskej plochy 
„šta dard ou“ minimálnou či osťou alebo minimálnou či osťou 



Plat a a vy ra é druhy zele i y s vysokou pra osťou 

Oprávnený žiadateľ: 
na platbu sú oprávnené fyzické a právnické osoby vykonávajúce poľ ohospodársku či osť 

 

Podmienky platby: 

pestovanie vybraných kategórií druhov zeleniny v prísluš o  roku 

listová zelenina šalát, špe át  

struková zelenina fazuľa, hrach) 

dodržiava ie minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov zeleniny na 1 ha, 
povi osť preukázať obstaranie adekvátneho ožstva osiva alebo sadeníc 

platba sa poskytuje na minimálne 0,3 ha poľ ohospodárskej plochy s pestovanými vybranými 
druhmi zeleniny, pričo  celá poľ ohospodárska plocha podniku musí dosahovať výmeru 
minimálne 1 ha 

 

Všeo e é podmienky: 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú požiadavky na aktívneho poľ ohospodára  

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú podmienky udržiava ia poľ ohospodárskej plochy 
„šta dard ou“ minimálnou či osťou alebo minimálnou či osťou 



Plat a a vy ra é druhy zele i y s vysokou pra osťou 

Príloha č. 1 

k nariadeniu vlády č. .../2015 Z. z. 

Minimálny počet vysiatych alebo vysadených kusov druhov zeleniny na 1 ha  

a minimálna hmotnosť osiva na účely platby na pestovanie vybraných druhov zeleniny s 
vysokou prácnosťou 

 

 Druh zeleniny Minimálny počet kusov 
druhov zeleniny na 1 ha 

 

Minimálna 
hmotnosť osiva 

( v gramoch ) 

Struková zelenina Hrach 800 000 200 000 

  Fazuľa 500 000 130 000 

Listová zelenina Šalát 100 000 25 000 

  Špenát 100 000 25 000 

 



Platba na vybrané druhy zeleniny s veľ i vysokou pra osťou 

Oprávnený žiadateľ: 
na platbu sú oprávnené fyzické a právnické osoby vykonávajúce poľ ohospodársku či osť 

 

Podmienky platby: 

pestovanie vybraných kategórií druhov zeleniny v prísluš o  roku 

 i uľová zelenina i uľa, cesnak, pór) 

hlúbová zelenina (kapusta, kel, karfiol, kaleráb, ružičkový kel) 

koreňová zelenina (cvikla, mrkva, petržle , reďkev, špargľa  

plodová zelenina aklažá , cukety, dyne, melóny, paprika, tekvice, uhorky akladačky, 
uhorky šalátové  

dodržiava ie minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov zeleniny na 1 ha, 
povi osť preukázať obstaranie adekvátneho ožstva osiva alebo sadeníc 

platba sa poskytuje na minimálne 0,3 ha poľ ohospodárskej plochy s pestovanými vybranými 
druhmi zeleniny, pričo  celá poľ ohospodárska plocha podniku musí dosahovať výmeru minimálne 
1 ha 

 

Všeo e é podmienky: 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú požiadavky na aktívneho poľ ohospodára  

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú podmienky udržiava ia poľ ohospodárskej plochy 
„šta dard ou“ minimálnou či osťou alebo minimálnou či osťou 



Platba na vybrané druhy zeleniny s veľ i vysokou pra osťou 

Príloha č. 2 

k nariadeniu vlády č. .../2015 Z. z. 

Minimálny počet vysiatych alebo vysadených kusov druhov zeleniny na 1 ha a 

minimálna hmotnosť osiva na účely platby na pestovanie vybraných druhov zeleniny 
s veľmi vysokou prácnosťou 

 

 Druh zeleniny Minimálny počet kusov druhov 
zeleniny na 1 ha 

Minimálna 
hmotnosť osiva 

( v gramoch ) 

Cibuľová zelenina Cibuľa 600 000 2280 

  Cesnak 300 000 500000 

  Pór 120 000 300 

Hlúbová zelenina Kapusta 25 000 75 

  Kel 20 000 80 

  Ružičkový kel 25 000 100 

  Karfiol 25 000 75 

  Kaleráb 80 000 240 

Koreňová zelenina Mrkva 800 000 960 

  Petržlen 800 000 960 

  Reďkev 1 000 000 7000 

  Cvikla 300 000 3900 

 Špargľa 20 000 400 

Plodová zelenina Paprika 65 000 390 

  Uhorky 

nakladačky 

30 000 

750 

  Uhorky šalátové 25 000 500 

  Melón 5 000 200 

 Dyňa 5 000 200 

  Cuketa 5 000 500 

  Tekvica 2 500 325 

  Baklažán 2 500 10 

 



Plat a a pestova ie rajčiakov 

Oprávnený žiadateľ: 
na platbu sú oprávnené fyzické a právnické osoby vykonávajúce poľ ohospodársku či osť 

 

Podmienky platby: 

pestovanie rajčiakov v prísluš o  roku 

dodržiava ie minimálneho počtu 8 000 (vysiatych alebo vysadených) kusov rajčiakov na 1 ha, 
povi osť preukázať obstaranie adekvátneho ožstva osiva alebo sadeníc 

platba sa poskytuje na minimálne 0,3 ha poľ ohospodárskej plochy s pestovanými rajčiak i, 
pričo  celá poľ ohospodárska plocha podniku musí dosahovať výmeru minimálne 1 ha 

 

Všeo e é podmienky: 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú požiadavky na aktívneho poľ ohospodára  

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú podmienky udržiava ia poľ ohospodárskej plochy 
„šta dard ou“ minimálnou či osťou alebo minimálnou či osťou 



Platba na chov bahníc, jariek a kôz 

Oprávnený žiadateľ: 
na platbu sú oprávnené fyzické a právnické osoby vykonávajúce poľ ohospodársku či osť 

 

Podmienky platby: 

žiadateľ musí yť držiteľo  registrovaného chovu 

nahlásené bahnice, jarky alebo kozy musia yť registrované v centrálnom registri 
hospodárskych zvierat 

chov  nahlásených bahníc, jariek alebo kôz počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa 
predlože ia žiadosti ( = tzv. „i dividuál e rete č é o do ie“  

povi osť spĺňať požiadavky identifikácie a registrácie 

platba sa poskytuje iba v prípade, ak celkové priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi v 
prísluš o  roku poskyt úť dosahujú minimálne 100 eur 

 

Všeo e é podmienky: 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú požiadavky na aktívneho poľ ohospodára 



Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka 

Oprávnený žiadateľ: 
na platbu sú oprávnené fyzické a právnické osoby vykonávajúce poľ ohospodársku či osť 

 

Podmienky platby: 

žiadateľ musí yť držiteľo  registrovaného chovu 

nahlásené vybrané kategórie hovädzieho dobytka musia yť registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat 

chov  nahlásených vybraných kategórií hovädzieho dobytka počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predlože ia žiadosti  
( = tzv. „i dividuál e rete č é o do ie“  

povi osť spĺňať požiadavky identifikácie a registrácie 

platba sa poskytuje iba v prípade, ak celkové priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi v prísluš o  roku poskyt úť dosahujú 
minimálne 100 eur 

platba sa poskytuje cez koeficient DJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeo e é podmienky: 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú požiadavky na aktívneho poľ ohospodára 

Príloha č. 3 

k nariadeniu vlády č. .../2014 Z. z. 

 

Koeficient pre prepočet stavu kategórie na dobytčiu jednotku 

  

Oprávnená kategóriaa
) Jednotka pre určenie 

stavu kategórie 

Koeficient pre prepočet 
stavu kategórie na DJ 

Hovädzí dobytok samčieho 
pohlavia vo veku pod 6 mesiacov 

počet zvierat v ks 0,4 

Hovädzí dobytok samčieho 
pohlavia od 6 mesiacov do 2 rokov 

počet zvierat v ks 0,6 

Býky a iný hovädzí dobytok starší 
ako 2 roky 

počet zvierat v ks 1,0 

DJ = dobytčia jednotka 



Viazaná platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka 

Oprávnený žiadateľ: 
na platbu sú oprávnené fyzické a právnické osoby vykonávajúce poľ ohospodársku 
či osť 

 

Podmienky platby: 

žiadateľ musí yť držiteľo  registrovaného chovu 

nahlásené dojnice musia yť registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat 

chov  nahlásených dojníc počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predlože ia žiadosti  
( = tzv. „i dividuál e rete č é o do ie“  

povi osť spĺňať požiadavky identifikácie a registrácie 

platba sa poskytuje iba v prípade, ak celkové priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi v 
prísluš o  roku poskyt úť dosahujú minimálne 100 eur 

 

Všeo e é podmienky: 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia 

na žiadateľa o platbu sa vzťahujú požiadavky na aktívneho poľ ohospodára 



Pre hod é v útroštát e plat y 

1.Doplnková v útroštát a platba na plochu 

2.Doplnková v útroštát a platba na h eľ 
3.Doplnková v útroštát a platba na do ytčie jednotky 



Dopl ková v útroštát a plat a a plo hu 

Oprávnený žiadateľ: 
na platbu sú oprávnené fyzické a právnické osoby vykonávajúce poľ ohospodársku či osť 
 
Podmienky platby: 
oprávnená poľ ohospodárska plocha: orná pôda, trvalé plodiny (vinohrady, ovocné sady a 
h eľ i e  

výmera najmenej 1 hektár, pričo  výmera ôže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov 
prísluš ého druhu poľ ohospodárskej plochy s výmerou najmenej 0,3 hektára 
dispozícia k 31. máju prísluš ého roka 
viditeľ e oz ače é a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohra iče á 
 
 
Všeo e é podmienky: 
na žiadateľa o platbu sa vzťahujú normy dobrých poľ ohospodársky h a environmentálnych 
podmienok 



Dopl ková v útroštát a plat a a h eľ 

 

 

 

 

 

Oprávnený žiadateľ: 
na platbu sú oprávnené fyzické a právnické osoby vykonávajúce poľ ohospodársku či osť 
 
Podmienky platby: 
oprávnená poľ ohospodárska plocha: h eľ i a evidovaná v evidencii dielov pôdnych blokov k 31. 
decembru 2006 
výmera najmenej 1 hektár, pričo  výmera ôže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov 
prísluš ého druhu poľ ohospodárskej plochy s výmerou najmenej 0,3 hektára 
 
 
Všeo e é podmienky: 
na žiadateľa o platbu sa vzťahujú normy dobrých poľ ohospodársky h a environmentálnych 
podmienok 



Dopl ková v útroštát a plat a a do ytčie jed otky 

Oprávnený žiadateľ: 
na platbu sú oprávnené fyzické a právnické osoby vykonávajúce poľ ohospodársku či osť 

 

Podmienky platby: 

podporované  kategórie do ytčí h jednotiek v roku 2015: 

- dojčia e kravy nad 24 mesiacov 

- ovce a kozy nad 12 mesiacov 

žiadateľ musí hovať zvieratá uvedené v žiadosti počas najmenej dvoch mesiacov od dátumu podania 
žiadosti na farme registrovanej na žiadateľa ( = tzv. „i dividuál e rete č é obdobie“  

nahlásené vybrané kategórie do ytčí h jednotiek musia yť registrované v centrálnom registri 
hospodárskych zvierat 

platba sa poskytuje cez koeficient DJ 

 žiadateľ je povinný hovať dojčia e kravy podľa odseku 2 písm. d) oddelene od ostatného hovädzieho 
dobytka, bez dojného využitia a ich mlieko používať len na výživu teliat 



“ hé y pria y h platie  a pravidlá krížového pl e ia od roku 5  

 

Bezplatný prístup k právu EÚ v slovenskom jazyku 

http://eur-lex.europa.eu/ 

 

Bezplatný prístup k právu SR, vrátane konsolidovaných znení právnych predpisov 

http://jaspi.justice.gov.sk/ 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

http://www.mpsr.sk/ 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra 

http://www.apa.sk/  

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://jaspi.justice.gov.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.apa.sk/

