
Problémy s plnením
podmienok žiadateľov o 

priame platby v praxi



Základná informácia

• Pred podaním jednotnej žiadosti o podporu je potrebné si preštudovať 
podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať pre poskytnutie priamych platieb.

• Pre rok 2018 je záväzné NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 
342/2014 z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami 
oddelených priamych platieb (ďalej len „NV SR č. 342/2014“).

• Odporúčame pred podaním žiadosti detailne preštudovať aktuálnu verziu 
NVSR 342/2014 a usmernenia k NV SR č. 342/2014, prípadne ďalšie zdroje 
informácií (viac v ďalších častiach prezentácie), urobiť si „inventúru“ 
pozemkov a plnenia príslušných podmienok a predchádzať tak z pozície 
žiadateľa ďalším problémom. 



NV SR č. 342/2014

• Aktuálna  verzia (účinná od 15.03.2018) NV SR č. 342/2014 je k 
dispozícii na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry (ďalej len „PPA“), www.apa.sk, v záložke Podpory – Priame 
podpory – Legislatíva – Legislatíva SR (viď obrázok nižšie). 

http://www.apa.sk/


Usmernenie k NV SR č. 342/2014

• Usmernenie k NV SR č. 342  bližšie vysvetľuje znenie jednotlivých 
podmienok.

• Aktuálna verzia (účinná od 16.03.2018) Usmernenia k NV SR č. 342 je k 
dispozícii na internetovej stránke PPA, www.apa.sk, v záložke Podpory –
priame podpory – Usmernenia (viď obrázok nižšie).

http://www.apa.sk/


Príručka pre žiadateľa o priame podpory

• Príručka pre žiadateľa o priame podpory (Návod na vypĺňanie formulárov) 
je k dispozícii na internetovej stránke PPA, www.apa.sk, v záložke Podpory 
– Priame podpory – Oznámenia (viď obrázok nižšie). V tejto záložke sú k 
dispozícii ďalšie informácie, upozornenia súvisiace s priamymi podporami.

http://www.apa.sk/


Najčastejšie problémy v praxi s plnením 
podmienok NV SR č. 342/2014

§2. ods. 1

Žiadosť o priame platby môže Pôdohospodárskej platobnej agentúre predložiť osoba, 
ktorá obhospodaruje poľnohospodársku plochu vedenú v evidencii dielov pôdnych 
blokov na území Slovenskej republiky.

§2. ods. 2

Priame platby sa poskytnú na základe žiadosti žiadateľovi, ak poľnohospodárska 
plocha

a) dosahuje výmeru najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať 
viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu poľnohospodárskej 
plochy s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom,

b) je mu k dispozícii k 31. máju príslušného roka,

c) má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená,



❖Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7, 8 alebo § 12, sa upravia podľa
osobitného predpisu aj vtedy, ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu
zistí porušenie podmienok alebo požiadaviek ustanovených v

a) § 2 ods. 2,
b) § 2 ods. 7 písm. c)
c) § 2 ods. 8,
d) § 12 ods. 1 až 3 a 7,
e) § 13 ods. 7 alebo
f) § 16 ods. 4, 5 a 7.

❖Priame platby sa upravia podľa osobitného predpisu, ak platobná agentúra na základe kontrol podľa
osobitného predpisu zistí nedodržiavanie pravidiel krížového plnenia podľa § 4.

❖Priame platby sa upravia podľa osobitného predpisu, ak platobná agentúra na základe kontrol podľa
osobitného predpisu zistí, že žiadateľ umelo vytvoril podmienky požadované na získanie priamych
platieb.

❖Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7, 8 alebo § 12 sa neposkytnú, ak
platobná agentúra zistí porušenie povinnosti podľa

a) § 16 ods. 2 alebo
b) § 16 ods. 3.

Zníženie, úprava a odňatie priamych platieb



§ 16
Spoločné ustanovenia
(1) Kontrola žiadostí sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.

(2) Žiadateľ o priame platby je povinný umožniť platobnej agentúre vykonať kontrolu na mieste podľa osobitného 
predpisu.

(3) Žiadateľ o priame platby je povinný na požiadanie platobnej agentúry predložiť doklady súvisiace s kontrolou 
pravidiel krížového plnenia podľa § 4.

(4) Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť platobnej agentúre prevod podniku od pôvodného žiadateľa a požiadať o 
vyplatenie do 15 dní odo dňa prevodu.

(5) Ak nastanú okolnosti ustanovené v osobitnom predpise, žiadateľ je povinný zaslať agentúre oznámenie v termíne 
podľa osobitného predpisu na tlačive, ktoré platobná agentúra zverejní na svojom webovom sídle.

(6) Za poľnohospodárske plochy podľa § 2 ods. 6 sa považujú diely pôdnych blokov takto vymedzené v systéme 
identifikácie poľnohospodárskych pozemkov vedeného podľa osobitného predpisu.

(7) Priame platby sa poskytnú žiadateľovi, ktorý na výzvu príslušného orgánu riadne preukáže vlastnícke právo k 
poľnohospodárskej ploche alebo právo užívať poľnohospodársku plochu.

§ 17
Prechodné ustanovenia
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2014 sa posudzujú podľa 
doterajších predpisov.



Oblasť Hlavná
otázka

Požiadavky a normy Podmienky

Životné prostredie, zmeny
klímy, dobré
poľnohospodárske
podmienky pôdy

Vodné
zdroje

PH1 Ochrana vôd pred
znečistením dusičnanmi z
poľnohospodárskych zdrojov

a) Dodržiavať požiadavky objemu
skladovacích kapacít pre jednotlivé druhy
hospodárskych hnojív podľa osobitného
predpisu. Koeficienty pre výpočet
množstva dusíka sú uvedené v prílohe č. 3.
b) Dodržiavať podmienku umiestnenia
dočasnej voľnej skládky na
poľnohospodárskej pôde so svahovitosťou
do 3o s vylúčením produkčných blokov s
vysokým stupňom obmedzenia.
c) Dodržiavať maximálne deväťmesačnú
skladovaciu lehotu maštaľného hnoja na
voľnej skládke od prvej navážky.
d) Dodržiavať odstup v nárazníkových
zónach desať metrov od brehovej čiary
vodného toku alebo od zátopovej čiary
vodnej nádrže a hranice ochranného
pásma I. stupňa zdroja podzemnej vody
podľa osobitného predpisu.
e) Dodržiavať povinnosť viesť presnú
prvotnú evidenciu o striedaní plodín,
agrotechnike a hnojení pozemkov podľa
osobitného predpisu.
f)...



Oblasť Hlavná
otázka

Požiadavky a normy Podmienky

Verejné zdravie, zdravie
zvierat a rastlín

Bezpečnosť
potravín

PH5 Zabránenie používaniu
určitých látok s
hormonálnym alebo
tyrostatickým účinkom a
beta-agostonov pri chove
hospodárskych zvierat

a) Dodržiavať zákaz podávania látok
podľa osobitného predpisu
hospodárskym zvieratám na produkciu
potravín alebo zvieratám akvakultúry.
b) Dodržiavať zásady používania
zakázaných látok na farme podľa
osobitného predpisu.
c) Dodržiavať zákaz odosielať na zabitie
hospodárske zvieratá, ktorým boli
podané zakázané látky, alebo uvádzať
na trh mäso na ľudskú spotrebu alebo
iné živočíšne produkty získané z
hospodárskych zvierat alebo zvieratá
akvakultúry, ktorým boli podané
zakázané látky, okrem povolených
výnimiek.
d) Dodržiavať povinnosť vedenia
záznamov o podávaní zakázaných látok.

Identifikáci
a a
registrácia
zvierat

PH6 Identifikácia a registrácia
ošípaných

a) Dodržiavať povinnosť registrácie
chovu ošípaných podľa osobitného
predpisu.
b) Dodržiavať povinnosť vedenia
registra chovu ošípaných podľa
osobitného predpisu.
c) Dodržiavať povinnosť
zaznamenávania všetkých údajov v
registri chovu ošípaných podľa
osobitného predpisu.
d) Dodržiavať zásadu trvalého
označenia ošípanej podľa osobitného
predpisu.
e) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej
zmeny v chove ošípaných do Centrálnej
evidencie hospodárskych zvierat do



Oblasť Hlavná
otázka

Požiadavky a normy Podmienky

Verejné zdravie, zdravie zvierat
a rastlín

Bezpečno
sť
potravín

PH5 Zabránenie používaniu
určitých látok s
hormonálnym alebo
tyrostatickým účinkom
a beta-agostonov pri
chove hospodárskych
zvierat

a) Dodržiavať zákaz podávania látok podľa osobitného
predpisu hospodárskym zvieratám na produkciu potravín
alebo zvieratám akvakultúry.
b) Dodržiavať zásady používania zakázaných látok na
farme podľa osobitného predpisu.
c) Dodržiavať zákaz odosielať na zabitie hospodárske
zvieratá, ktorým boli podané zakázané látky, alebo
uvádzať na trh mäso na ľudskú spotrebu alebo iné
živočíšne produkty získané z hospodárskych zvierat alebo
zvieratá akvakultúry, ktorým boli podané zakázané látky,
okrem povolených výnimiek.
d) Dodržiavať povinnosť vedenia záznamov o podávaní
zakázaných látok.

Identifikác
ia a
registrácia
zvierat

PH6 Identifikácia a
registrácia ošípaných

a) Dodržiavať povinnosť registrácie chovu ošípaných podľa
osobitného predpisu.
b) Dodržiavať povinnosť vedenia registra chovu ošípaných
podľa osobitného predpisu.
c) Dodržiavať povinnosť zaznamenávania všetkých údajov
v registri chovu ošípaných podľa osobitného predpisu.
d) Dodržiavať zásadu trvalého označenia ošípanej podľa
osobitného predpisu.
e) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove
ošípaných do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat
do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca podľa
osobitného predpisu.
f) Dodržiavať povinnosť archivácie registra chovu
ošípaných po dobu najmenej troch rokov podľa
osobitného predpisu.



Oblasť Hlavná
otázka

Požiadavky a normy Podmienky

Verejné zdravie, zdravie
zvierat a rastlín

PH7 Identifikácia a registrácia
hovädzieho dobytka

a) Dodržiavať povinnosť vedenia
individuálneho registra hovädzieho
dobytka podľa osobitného predpisu.
b) Dodržiavať povinnosť
zaznamenávania všetkých údajov v
individuálnom registri chovu
hovädzieho dobytka podľa osobitného
predpisu.
c) Dodržiavať zásadu trvalého
označovania hovädzieho dobytka podľa
osobitného predpisu.
d) Dodržiavať povinnosť hlásenia
každej zmeny v chove hovädzieho
dobytka do Centrálnej evidencie
hospodárskych zvierat do siedmich dní
odo dňa zmeny podľa osobitného
predpisu.
e) Dodržiavať povinnosť sprevádzania
zvieraťa sprievodnými dokladmi pri
premiestňovaní mimo farmy v rámci
územia Slovenskej republiky podľa
osobitného predpisu.
f) Dodržiavať povinnosť archivácie
individuálneho registra hovädzieho
dobytka po dobu najmenej troch rokov
podľa osobitného predpisu.

PH8 Identifikácia a registrácia
oviec a kôz

a) Dodržiavať povinnosť vedenia
individuálneho registra oviec a kôz
podľa osobitného predpisu.
b) Dodržiavať povinnosť
zaznamenávania všetkých údajov v
individuálnom registri chovu oviec a
kôz podľa osobitného predpisu.



Oblasť Hlavná otázka Požiadavky a normy Podmienky

PH8 Identifikácia a registrácia oviec a
kôz

c) Dodržiavať zásadu trvalého označovania
oviec a kôz podľa osobitného predpisu.
d) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny
v chove oviec a kôz do centrálnej evidencie
hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dňa
zmeny podľa osobitného predpisu.
e) Dodržiavať povinnosť archivácie
individuálneho registra oviec a kôz po dobu
najmenej troch rokov podľa osobitného
predpisu.

PH9 Pravidlá prevencie, kontroly a
eradikácie niektorých
prenosných sponginoformných
encefalopatií

a) Dodržiavať zákaz skrmovania živočíšnych
bielkovín alebo krmív s obsahom živočíšnych
bielkovín okrem povolených výnimiek a mať
povolenie príslušného orgánu veterinárnej
starostlivosti na zapracovanie živočíšnych
bielkovín do krmív pre neprežúvavce a
skrmovanie takých krmovín neprežúvavcami.
b) Dodržiavať povinnosť oznámiť podozrenie na
transmisívne spongiformné encefalopatie TSE
príslušnému orgánu veterinárnej starostlivosti.
c) Dodržiavať povinnosť poskytovania údajov
potrebných na identifikáciu a vyhľadávanie
rizikových zvierat a produktov a splnenie
opatrení nariadených príslušným orgánom
veterinárnej starostlivosti v súvislosti s
podozrením alebo potvrdením TSE.
d) Dodržiavať povinnosť plniť požiadavky a mať
k dispozícii doklady podľa osobitného predpisu
pri uvádzaní na trh, obchodovaní, dovoze a
vývoze hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ich
spermy, embryí a vajíčok.



Parcela je ohraničená lesným 
porastom, ktorý v tomto prípade 
predstavuje prirodzenú hranicu, 
žiadateľ nie je povinný 
vymedzovať hranice.

§2, ods. 2 pís. c) – vymedzenie hraníc



§2, ods. 2 pís. c) – vymedzenie hraníc - ak plocha nie je prirodzene ohraničená, musí 
mať viditeľne označené a vymedzené hranice, to znamená, že ak deklarovaná plocha 
nie je v teréne vymedzená, tak musí byť v teréne viditeľne označená a vymedzená 
hranicami. Ukážka takejto deklarácie je na obrázku nižšie. 



Hranica vymedzená plotom a výstavbou



Hranica vymedzená stromoradím, cestou a domami



Hranica vymedzená cestami a rozdielnosťou plodín



Hranica vymedzená stromoradím a rozdielnosťou plodín



Hranica vymedzená betónovým kolíkom a rozdielnosťou plodín



Hranica vymedzená brázdou



Hranica vymedzená brázdou a rozdielnosťou plodín



Hranica vymedzená hranicou lesa a rozdielnosťou kultúr



Hranica vymedzená rozdielnosťou kultúr a cestou



Hranica vymedzená hranicou lesa, cestou a elektrickým oplôtkom



Hranica vymedzená drevenými kolíkmi



Hranica vymedzená elektrickým oplôtkom



▪ V prípade neexistencie prirodzených prvkov na vyznačenie hraníc 
(solitéry, rozdielnosť kultúr a pod.) je potrebné tieto hranice vytvoriť. 
Napr. na kultúre TTP je to vyznačenie kolíkom a tento kolík postupne 
obkladať kameňmi. Postupne sa z hraničného bodu nestabilného stane 
relatívne stabilný hraničný bod.

▪ Na kultúre OP, ak nie je možné udržiavať takúto hranicu napr. v podobe 
kolíka s kameňmi, je možné použiť pre rozlíšenie, napr. pestovanie 
rôznych plodín, príp. pre označenie hranice sa použijú kolíky na oboch 
stranách hranice, za manipulačnou cestou, alebo napr. vysádzanie 
stromoradia.



▪ Je však na žiadateľovi, aby zvolil primeraný spôsob viditeľne označených 
a vymedzených hraníc. Na príklade tejto podmienky si dovoľujeme 
upozorniť, že je potrebné detailne sa oboznámiť so všetkými 
podmienkami, ktorí sa na žiadateľa vzťahujú.  Usmernenie podmienky § 2 
ods. 2 písm. c NV SR uvádza k podmienke vyznačenia hraníc nasledovné: 
žiadateľ je povinný viditeľne označiť a vymedziť hranice ním 
obhospodarovanej poľnohospodárskej plochy v teréne v prípade, že nie je 
prirodzene ohraničená. Plocha, ktorú žiadateľ užíva, musí byť v teréne 
jednoznačne vymedzená. Vymedzenie môže byť zrejmé z prirodzených 
hraníc ako napr. cesta, prípadne hranicu využívania vymedzuje druh 
plochy alebo osiate plodiny. V prípade, že plocha nemá prirodzene 
vymedzené hranice využívania (napr. situácia, ak je diel užívaný viacerými 
žiadateľmi a zároveň ide o rovnaký druh plochy (TTP, TP alebo v prípade 
OP sa na nej pestuje rovnaká plodina), je nutné zabezpečiť pevné 
vymedzenie hraníc. Pokiaľ žiadateľ nevymedzí presné hranice, nebude 
možné určiť skutočnú užívanú výmeru počas kontrol na mieste a z 
uvedeného dôvodu bude žiadateľovi stanovená nulová výmera dotknutej 
plochy.



Nezahŕňať do žiadosti nespôsobilé prvky, napr. cesty, vybetónované 

plochy



Manipulačné plochy (hnojiská, sklady mechanizácie a pod.)



Zárasty, smetiská a pod.



Je potrebné správne zakresliť hranice deklarovanej plochy



Je potrebné správne zakresliť hranice deklarovanej plochy



Hlavné problémy

• Vymedzenie hraníc, ak žiadateľ nedeklaruje celú plochu,

• Obhospodarovanie pozemkov,

• Dodržiavanie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok 
(všetkých!),

• Disponovať dokladmi oprávňujúcimi užívanie jednotlivých pozemkov,  odporúčame 
vrátane prekryvu katastra na LPIS.

• Vynímanie nespôsobilých prvkov (zárasty, cesty, budovy, atď.) z deklarovanej výmery.

• Umožnenie vykonať kontrolu.

• Nahlasovanie Vyššej moci a výnimočných okolností.

• Vedenie a správne vedenie knihy honov, dôsledné zapisovanie všetkých operácií, aj v 
náväznosti na ďalšie závažné problémy, ako je napr. viacnásobná deklarácia

• Označenie HZ, "servis" pri strate ušných značiek,

• Včasné hlásenie zmien do CEHZ.

• Dôsledné oboznámenie sa s podmienkami (so znením príslušných NV SR, ale aj 
usmernení k NV SR) pred podaním žiadostí a sledovanie plnenia podmienok k v 
priebehu celého roku.

• Dokumentovanie plnenia podmienok, komunikácia s príslušnými inštitúciami v prípade 

potreby.



Novinky pre rok 2018

• Vzhľadom na podávanie žiadostí si dovoľujeme upriamiť pozornosť žiadateľov na tieto 
skutočnosti:

• Pred podaním žiadosti je potrebné sledovať stránky MPRVSR a PPA a preštudovať si aktuálnu verziu 
NV SR č. 342 a Usmernenia k NV SR č. 342/2014, aby mal žiadateľ istotu, že podmienky v ňom 
uvedené spĺňa.

• Pred podaním žiadosti, po oboznámení sa s príslušnou legislatívou je potrebné urobiť si 
„inventúru“ pozemkov, t.j. vyhodnotiť, či žiadateľ na všetkých pozemkoch spĺňa všetky 
podmienky.

• Žiadosti podávané v rámci priamych podpôr za pôdu podľa nariadenia vlády č. 342/2014 sú 
podávané prostredníctvom geopriestorového formuláru žiadosti o podporu, pričom platobná 
agentúra poskytne žiadateľovi v prípade potreby technickú pomoc, alebo vopred pripravené 
formuláre a príslušný grafický materiál.

• V roku 2016 bolo v systéme GSAA zakreslených 25 % územia Slovenska, v roku 2017 to bolo 75 % 
územia a to prinieslo zvýšené komplikácie v podávaní žiadostí, nadvýmery a menší podiel žiadostí 
vyplatených v decembri 2017 za rok 2017. Keďže v roku 2018 budú v GSAA zakreslené všetky 
pozemky žiadateľov, je potrebné z pozície žiadateľa dbať na správne zakreslenie každého 
pozemku, nezahŕňať do spôsobilej plochy zárasty, budovy a ďalšie nespôsobilé prvky, kontrolovať 
si a správne zakresľovať hranice so susednými žiadateľmi, pretože v prípade nesprávneho 
zakreslenia pozemkov je nevyhnutné počítať s ďalšími komplikáciami a následným oddialením 
platby, prípadne sankciami. 

• Preto je potrebné veľmi citlivo pristupovať aj k nastavovaniu financovania, resp. úverov.



Ďakujem za pozornosť 

Martin Rovaš


