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Legislatíva 

•  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1307/2013  - pravidlá priame platby pre poľnohospodárov 
na základe režimov podpory v rámci SPP 

•  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.  - 
pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v 
súvislosti so schémami oddelených priamych platieb  

•  Nariadenie vlády SR č. 152/2013 Z. z. - poskytovanie 
podpory formou prechodných vnútroštátnych platieb  

•  Nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z.  - pravidlá 
poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu 
rozvoja vidieka 



Typy platieb 
  

I. pilier – EPZF 
 
a. Schémy oddelených priamych platieb: 
- prechodný zjednodušený režim základnej platby (jednotná 
platba na plochu,tzv. SAPS), 
- platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu 
a životné prostredie, 
- platba pre mladých poľnohospodárov. 
 
b. Schémy viazaných priamych platieb: 
- platba na pestovanie cukrovej repy, 
- platba na pestovanie chmeľu, 
 
 



 

Typy platieb 
 
 
- platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s VP, 
- platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi 
vysokou prácnosťou, 
- platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s 
vysokou prácnosťou, 
- platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi 
vysokou prácnosťou, 
- platba na pestovanie rajčiakov, 
- platba na chov bahníc, jariek a kôz, 
- platba na výkrm vybraných kategórií HD, 
- platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou 
mlieka 
 



Typy platieb 
  

II. pilier – EPFRV 
 
- platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými 
osobitnými obmedzeniami, 
- platba v rámci sústavy NATURA 2000, 
- platby na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie, 
- platby na ekologické poľnohospodárstvo, 
- lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana 
lesov, opatrenie zahŕňa tieto operácie: 
- platby na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy. 
 



Typy platieb 
 
II. pilier – EPFRV: 
 
platby na dobré životné podmienky zvierat, opatrenie 
zahŕňa nasledovné operácie: 
 
- zlepšenie starostlivosti o dojnice, 
- zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových 
ošípaných, 
- zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po 
narodení, 
- zlepšenie životných podmienok v chove hydiny; 



Typy platieb 
 
„III. pilier“ - zo zdrojov štátneho rozpočtu  
 
- doplnková vnútroštátna platba na plochu, 
 
- doplnková vnútroštátna platba na chmeľ, 
 
- doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky. 



I. pilier  
 



I. pilier – EPZF 
  

Platba na chov bahníc, jariek a kôz 
- Platba sa poskytne, ak bahnice, jarky a kozy sú registrované v 
centrálnom registri hospodárskych zvierat 
 
- Žiadateľ musí byť držiteľom nahlásených bahníc, jariek a kôz 
počas najmenej 2 mesiace odo dňa predloženia žiadosti a chov 
je registrovaný na držiteľa  
 
- Žiadateľ je povinný spĺňať požiadavky identifikácie a registrácie 
vybraných kategórií bahníc, jariek a kôz 
 
- vymedzenie jednotlivých kategórií je v nariadení 36/2015 Z.z.   



I. pilier – EPZF 
  

Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka  
 
Žiadateľovi sa poskytne platba, ak vybrané kategórie 
hovädzieho dobytka sú registrované v centrálnom registri 
hospodárskych zvierat.  
 
Žiadateľ musí byť držiteľom nahlásených kategórií hovädzieho 
dobytka počas najmenej 2 mesiacov odo dňa predloženia 
žiadosti a chov je registrovaný na držiteľa.  
 
Žiadateľ je povinný spĺňať požiadavky identifikácie a registrácie 
vybraných kategórií HD  
. 
 



I. pilier – EPZF 
  
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka 
 
Vybrané druhy hovädzieho dobytka sú hovädzí dobytok samčieho 
pohlavia vo veku do 6 mesiacov, vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov 
alebo nad 2 roky.  
 
 



I. pilier – EPZF 
  

Platba na kravy chované v systéme s trhovou 
produkciou mlieka 
 
Žiadateľovi sa poskytne platba, ak dojnice sú 
registrované v centrálnom registri HZ. 
 
Žiadateľ musí byť držiteľom nahlásených dojníc 
počas najmenej 2 mesiacov odo dňa predloženia 
žiadosti a chov je registrovaný na držiteľa. 
 



I. pilier – EPZF  
 
 
 



II. pilier 
 
  
 



II. pilier - Zlepšenie starostlivosti                  
o dojnice 
  
Dispozičné riešenie maštale v m2: 
 
Jednoradové boxy (s uzatvorenou prednou stenou)  
Štandardná plocha - 5,13  
Zvýšená plocha o 15 % - 5,90 
 
Protiľahlé boxy (s otvorenou prednou stenou)  
Štandardná plocha - 4,86  
Zvýšená plocha o 15 % - 5,58  
 
Skupinový koterec  
Štandardná plocha - 6,25  
Zvýšená plocha o 15 % - 7,19  



II. pilier - Zlepšenie starostlivosti              
o dojnice 
  

Predpokladaný rozsah podporených dojníc: 75 500 DJ 
 
Fyzické a právnické osoby podnikajúce                          
v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce definíciu 
aktívneho farmára  
 
Podmienky oprávnenosti:  
- chovať dojnice v systéme voľného ustajnenia 
- chovať minimálny počet 10 dojníc (DJ)  
- mať dojnice vedené v Centrálnej evidencii 
hospodárskych zvierat  



II. pilier - Zlepšenie životných podmienok 
výkrmových ošípaných  
  
Hmotnosť ošípanej 20-30 kg  
 
Štandardná plocha - 0,30 m2 
Zvýšená plocha o 10 % - 0,33 m2 
 
Hmotnosť ošípanej 30-50 kg  
 
Štandardná plocha - 0,40 m2 
Zvýšená plocha o 10 % - 0,44 m2 
 
Hmotnosť ošípanej 50-85 kg  
 
Štandardná plocha - 0,55 m2 
Zvýšená plocha o 10 % - 0,61 m2 
 



II. pilier - Zlepšenie životných podmienok 
výkrmových ošípaných  
 
  
Hmotnosť ošípanej 85-110 kg  
Štandardná plocha - 0,65 m2 
Zvýšená plocha o 10 % - 0,72 m2.  
 
Hmotnosť ošípanej nad 110 kg  
Štandardná plocha - 1,00 m2 
Zvýšená plocha o 10 % - 1,10 m2 
 
Predpokladaný rozsah podporených výkrmových ošípaných: 177 
235 DJ 
 
Koeficient – 0,3 DJ 
. 
 



II. pilier - Zlepšenie životných podmienok 
prasníc a prasiatok po narodení  
  
Počet prasníc v skupine: 
 
Do 5 ks 
Štandardná plocha - 2,48 m2  
Zvýšená o 10 % - 2,72 m2  
 
6-40 ks  
Štandardná plocha - 2,25 m2  
Zvýšená o 10 % - 2,48 m2  
 
Nad 40 ks  
Štandardná plocha - 2,05 m2  
Zvýšená o 10 % - 2,26 m2  



II. pilier - Zlepšenie životných podmienok 
prasníc a prasiatok po narodení  
  
Predpokladaný rozsah podporených prasníc: 15 150 DJ  
 
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej 
prvovýrobe spĺňajúce definíciu aktívneho farmára 
 
Chovať minimálny počet 10 prasníc (5 DJ) – koeficient 0,5 DJ 
 
Mať prasnice vedené v Centrálnej evidencii hospodárskych 
zvierat (register chovu) 



II. pilier - Zlepšenie životných podmienok 
v chove hydiny  
  

Stanovená dĺžka výkrmu v jednom turnuse je minimálne  
38 dní, čo v porovnaní s priemernou štandardnou dĺžkou 
výkrmu 35 dní predstavuje predĺženie výkrmu minimálne    
o tri dni 
 
Predpokladaný rozsah podporených chovných kurčiat je   
32 370 DJ 
 
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v 
poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce definíciu 
aktívneho farmára 
 



II. pilier - Zlepšenie životných podmienok 
v chove hydiny  
  

Podmienky oprávnenosti: 
 
vstúpiť do operácie s minimálnym počtom 30 DJ – 
koeficient – 0,0046  
 
mať zvieratá vedené v Centrálnej evidencii 
hospodárskych zvierat (register chovu) 
 



II. pilier – Výška platby 
  
 



III. pilier 
 
  
 



III. pilier 
  

Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky  
 
poskytne sa najmenej na jednu dobytčiu jednotku 
žiadateľovi, ktorý chová: 
 
- dojčiace kravy nad 24 mesiacov,  
- ovce a kozy nad 12 mesiacov uvedené v žiadosti 
najmenej 2 mesiace od podania žiadosti, resp.  
- teľatá do 6 mesiacov, 
- hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov,  
- býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov, 
- individuálne referenčné množstvo mlieka 



III. pilier 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dojčiace kravy nad 24 mesiacov: 98 €/DJ 
ovce a kozy nad 12 mesiacov: 63,70 €/DJ 
 



Podpora mladých farmárov 
 
 



Podpora mladých farmárov 
I. pilier 
  
Podmienky - platba sa poskytne žiadateľovi, ktorý: 
 
- spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa § 2 a 
požiadavky podľa § 7 ods. 2 nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z. 
 
- spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu: 
 
„mladí poľnohospodári“ sú fyzické osoby: 
 
ktoré prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik ako vedúci predstaviteľ 
podniku alebo 
 
ktoré už taký podnik založili počas 5 rokov predchádzajúcich prvému podaniu 
žiadosti o zaradenie do režimu jednotnej platby na plochu 
 
ktoré nemajú v roku predloženia žiadosti viac ako 40 rokov 
 
 
 



Podpora mladých farmárov 
I. pilier 
  

Podmienky: Platba sa poskytne žiadateľovi, ktorý: 
 
má ukončené stredné vzdelanie alebo vysokoškolské 
vzdelanie alebo obdobné vzdelanie v inom členskom štáte 
Európskej únie s poľ-nohospodárskym, potravinárskym 
alebo veterinárnym zameraním. 
 
Podmienku nemusí spĺňať žiadateľ, ktorý má najmenej 18 
mesiacov praxe v poľnohospodárskej prvovýrobe a 
absolvoval akre-di-tovaný vzdelávací kurz alebo obdobný 
kurz v inom členskom štáte zameraný na 
poľnohospodárske podnikanie. 



Podpora mladých farmárov 
I. pilier 
  

Ak je žiadateľom právnická osoba, platba pre 
mladých poľnohospodárov sa poskytne, ak mladý 
poľnohospodár má v roku podania žiadosti o 
platbu pre mladých poľnohospodárov nad touto 
právnickou osobou účinnú a dlhodobú kontrolu z 
hľadiska rozhodnutí týkajúcich sa riadenia, zisku a 
finančných rizík 
 
Platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytne 
žiadateľovi najviac na prvých 28 ha – 60,41€/ha 



Podpora mladých farmárov 
II. pilier 
  

Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych 
podnikov a podnikateľskej činnosti 
 
podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie 
podnikateľskej činnosti pre mladých 
poľnohospodárov 
 
Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt: 
50 tis. Eur  
 
 



Podpora mladých farmárov 
II. pilier 
  

Oprávnenosť žiadateľa: 
 
Oprávneným žiadateľom je mladý poľnohospodár – fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá: 
  
- vykonáva poľnohospodársku výrobu ako sústavnú 
a samostatnú činnosť  
- v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov 
- má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti 
a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho 
najvyšší predstaviteľ. 
 
  
 



Podpora mladých farmárov 
II. pilier 
  
Podmienky oprávnenosti: 
 
Predloženie podnikateľského plánu - musí byť zameraný na špeciálnu 
rastlinnú a/alebo živočíšnu výrobu 
 
Mladý poľnohospodár je predstaviteľom podniku s výrobným 
potenciálom, meraným hodnotou štandardného výstupu pre jednotlivé 
komodity na stanovený počet merných jednotiek (ha/kusov) 
  
Mladý poľnohospodár musí ako podmienku oprávnenosti v 
podnikateľskom pláne zadefinovať a následne jeho splnením dosiahnuť  
minimálnu hodnotu štandardného výstupu 





Ďakujem	za	pozornosť	


