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Vážení čitatelia,  
 

opäť Vám dávame do pozornosti, že vzhľadom na vývoj 
situácie a bezpečnostné opatrenia si Vás dovoľujeme po-
žiadať, aby ste sa na nás obracali prostredníctvom  

e-mailu alebo telefonicky na mobilných číslach,  
ktoré nájdete tu:  
 

Kontakty  

 Centrálna jednotka NSRV SR:  

http://nsrv.sk/?pl=28 

Kontakty  

 Regionálne antény NSRV SR:  

http://nsrv.sk/?pl=3  

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=78
http://nsrv.sk/?pl=28
http://nsrv.sk/?pl=28
http://nsrv.sk/?pl=3
http://nsrv.sk/?pl=3


Vo výzve sa neuvádza, že poľnohospodárska činnosť žiadateľa má byť hlavným zdrojom príjmov. Znamená 
to teda, že v tejto výzve toto PPA sledovať nebude a prijímateľ môže mať aj iné príjmy v akejkoľvek výške?  

PPA: Uvedené nie je podmienkou tejto výzvy. 

Bude aj v tejto výzve v zmluvách o poskytnutí uvedená podmienka, že štandardný výstup nesmie prekročiť 
50 000,00 EUR? Ak áno, na aké obdobie platí táto podmienka?  

PPA: Hodnota štandardného výstupu podniku v intervale od 10 000 € (vrátane) do 50 000 € (vrátane) sa preukazuje len pri 
podaní ŽoNFP, a to nasledovne: 
a)   v prípade rastlinnej výroby žiadosťou o priamu podporu na PPA[1], ktorú podal v predchádzajúcom kalendárnom roku. 
b)   v prípade živočíšnej výroby registráciou všetkých zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej 
evidencii ku dňu podania ŽoNFP. 
Správnou realizáciou podnikateľského plánu sa rozumie zabezpečenie aktivít popísaných v podnikateľskom pláne a súčasne 
dodržanie, resp. prekročenie hodnoty štandardného výstupu podniku žiadateľa, ktorý preukázal pri podaní ŽoNFP. Správna 
realizácia podnikateľského plánu bude predmetom administratívnej kontroly a kontroly na mieste. Zároveň je potrebné pred 
každou splátkou splniť podmienky uvedené vo výzve časť 3. Ďalšie informácie k výzve. Z uvedeného vyplýva, že ŠV podniku 
nesmie byť vyšší ako 50 000€ len pri podaní ŽoNFP. 
 

V prípade, že sa mladý poľnohospodár zaoberá/plánuje zaoberať rastlinnou výrobou a v roku 2019 ešte 
žiadosť na priame platby nepredkladal, môže svoj ŠV pri podaní ŽoNFP vyrátať na základe žiadosti o pria-
me podpory v aktuálnom roku?  

PPA: Vo výzve, v podmienkach poskytnutia NFP,  je uvedené, že ŠV v prípade rastlinnej výroby sa preukazuje žiadosťou  
o priamu podporu  podanou na PPA v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

Koeficienty pre ŠV pre kvety sú skutočne v tej výške ako sú uvedené? Naopak koeficient pre pštrosy, os-
tatnú hydinu sú skutočne len 1 za ks?  

PPA: Áno. V zmysle kapitoly 8.2.5.3.1.6. Podmienky oprávnenosti Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 sa základ pre 
výpočet štandardného výstupu (ŠV) podniku sa použili koeficienty ŠV pre Slovensko, ktoré sú zverejnené na webovom sídle 
Eurostatu ako ŠV 2010: 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/so-coefficients. 
 

Nie je možné do tabuľky pre výpočet štandardného výstupu doplniť aj chov divej zvery (jeleňovité: jelene, 
daniele, muflóny ...) vo farmovom chove - zverofarme? 

PPA: Do štandardného výstupu nie je možné zahrnúť chov divej zveri. 

Potenciálny žiadateľ si v novembri 2019 vybavil SHR, takže len teraz 2020 bude žiadateľom priamych pod-
pôr. Môže požiadať ŽoNFP?  

MPRV SR: jednou z podmienok podpory v rámci II. výzvy na 6.1 je preukázanie štandardného výstupu podniku (ŠV) pri poda-
ní ŽoNFP v intervale od 10 000€ do 50 000€. ŠV podniku je súčet ŠV každej (rastlinnej aj živočíšnej) komodity, ktorú daný 
podnik obhospodaruje. ŠV podniku pri podaní ŽoNFP sa preukazuje nasledovne: 
- v prípade rastlinnej výroby, žiadosťou o priamu podporu, ktorú podal v predchádzajúcom kalendárnom roku, t.j. v roku 
2019; 
- v prípade živočíšnej výroby, registráciou  všetkých zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej 
evidencii ku dňu podania ŽoNFP. 
Tzn., ak žiadateľ začal prvýkrát podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe v novembri 2019 a nemá rastlinnú výrobu, resp. 
nežiadal o priame platby v roku 2019, je oprávneným žiadateľom v rámci 6.1 v oblasti štandardného výstupu len vtedy, ak 
má v registri zvierat ku dňu podania ŽoNFP zaregistrované zvieratá, ktorých štandardný výstup spolu je v intervale od  
10 000 do 50 000€. 

FAQ k Výzve č. 46/PRV/2020 - Mladý farmár   

http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/so-coefficients
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=58


Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že hodnotu ŠV, ktorú preukázal pri podaní ŽoNFP (a ktorá je v intervale od 10 000 do 50 
000€), musí udržať alebo prekročiť aj pred vyplatením prvej splátky NFP (podmienka vyplatenia ŽoP). Vzhľadom na to, že je 
zložité odhadnúť proces/dĺžku konania o ŽoNFP zo strany PPA, je dôležité, aby si žiadateľ stále strážil túto hodnotu ŠV (aj po 
podaní ŽoNFP), pretože pri ŽoP sa v prípade rastlinnej výroby pre výpočet ŠV berie do úvahy žiadosť o priame podpory predlo-
žená v kalendárnom roku, kedy podáva ŽoPza predpokladu, že ju podáva po termíne podávania žiadosti o priamu podporu. Ak 
podáva ŽoP v kalendárnom roku pred termínom na podávanie žiadosti o priamu podporu, berie sa do úvahy v prípade rastlin-
nej výroby žiadosť o priamu podporu, ktorú podal v predchádzajúcom kalendárnom roku  (viď bod 3.10 - 3.12 výzvy).  
V podnikateľskom pláne si žiadateľ naplánuje, ktoré komodity chce naďalej obhospodarovať (môžu to byť také isté ako pri 
podaní ŽoNFP, ale nemusia). Musí si ich naplánovať tak, aby súčet ŠV všetkých komodít bol rovnaký alebo vyšší, ako preukázal 
pri podaní ŽoNFP. Pred vyplatením druhej/poslednej ŽoP musí žiadateľ preukázať správnu realizáciu podnikateľského plánu, 
t.j. okrem iného musí preukázať aj dosiahnutie hodnoty ŠV uvedenej v podnikateľskom pláne, čo tiež v prípade RV preukazuje 
žiadosťou o priamu podporu, ktorú podal v kalendárnom roku, v ktorom podáva aj ŽoP za predpokladu, že ŽoP podáva po ter-
míne predkladania žiadosti o priamu podporu. Ak druhú ŽoP podáva v kalendárnom roku pred termínom podávania žiadosti o 
priamu podporu, referenčným rokom pre výpočet ŠV v oblasti RV je žiadosť o priamu podporu, ktorú prijímateľ podal v pred-
chádzajúcom kalendárnom roku. 

Mladý farmár podniká v ovocinárstve, má ovocný sad na Západnom Slovensku. Tento ovocný 
sad ale nie je produkčný.  
PPA: Hodnota štandardného výstupu podniku v intervale od 10 000 € (vrátane) do 50 000 € (vrátane) sa preukazuje len pri 
podaní ŽoNFP, a to nasledovne: v prípade rastlinnej výroby žiadosťou o priamu podporu na PPA , ktorú podal v predchádzajú-
com kalendárnom roku. 

Z akého dôvodu je výrazný rozdiel koeficientu štandardného výstupu v EUR na mernú jednot-
ku medzi regiónmi pri komodite Ovocie mierneho pásma? Nejedná sa o preklep alebo chy-
bu? 

PPA: Nejedná sa o preklep. Za základ pre výpočet štandardného výstupu (ŠV) podniku sa použili koeficienty ŠV pre Slovensko, 
ktoré sú zverejnené na webovom sídle Eurostatu ako ŠV 2010: http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/so-coefficients  

Farmár podniká v rastlinnej výrobe, má viac ako 2 -ročnú históriu – v roku 2018 dosiahol pod-
ľa tabuľky štandardného výstupu hodnotu 8000 EUR a  v roku 2019 výstup 10 500. V roku 
2020 má nastavený osevný plán a  plánovaný SAPS na hodnotu vo výške 9 000 EUR. Spĺňa 
podmienky oprávnenosti výdavkov - časť 2.3.1 - bod 1? 

PPA: HŠV pri podaní ŽoNFP sa preukazuje v prípade rastlinnej výroby žiadosťou o priamu podporu na PPA, ktorú podal žiada-
teľ v predchádzajúcom kalendárnom roku (čiže 2019, vtedy ale žiadateľ prekračuje HŠV, teda nie je oprávneným žiadateľom). 

Ak nie, je možné podať žiadosť o NFP s hodnotami štandardného výstupu na základe aktuál-
nych hodnôt žiadaných v SAPS 2020?  

PPA odpoveď: nie 

Hodnota štandardného výstupu podniku v intervale od 4 000 EUR do 9 999 EUR (vrátane) sa preukazuje len pri podaní ŽoNFP, 
a to nasledovne: 

a)      v prípade rastlinnej výroby žiadosťou o priamu podporu na PPA,  ktorú podal v predchádzajúcom kalendárnom roku. 
b)      v prípade živočíšnej výroby registráciou všetkých zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej 
evidencii ku dňu podania ŽoNFP.  

FAQ  - pokračovanie 

FAQ k výzve č. 47/PRV/2020 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/so-coefficients
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=58
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=58


OZNAMY PPA  
Opatrenia PPA zavádza opat-
renia v súvislosti s pandémi-
ou COVID-19 a administráciou 
podpôr 

31. 03. 2020  

 

• Je vysoký predpoklad, že všetky 
žiadosti na priame podpory za rok 
2019 budú vyplatené  
v termíne. 
• Riadne podávanie Jednotných 
žiadostí na rok 2020 bude spustené 
od 6. apríla 2020 do 15. mája 2020 
a po úprave príslušnej legislatívy 
bude predĺžené. 
• Kontroly na mieste budú vykoná-
vané od 1.4.2020 v upravenom re-
žime za prísnych hygienických 
opatrení. 
• PPA odporúča žiadateľom pri ko-
munikácii využívať prioritne elek-
tronický podpis (ZEP). 
• Pre opatrenia Spoločnej organizá-
cie trhov v oblasti vinohradníctva 
PPA predlžuje pre žiadateľov ter-
míny formou vydaných usmerne-
ní. 
Administrovanie podpôr v období 
pandémie COVID-19 na PPA nie je 
zastavené. Jednotlivé administratív-
ne činnosti sú limitované zníženým 
počtom zamestnancov, keďže nie-
ktorí zamestnanci čerpajú OČR, či 
PN. Z bezpečnostných dôvodov 
zamestnanci nemôžu vykonávať 
prácu z domu. PPA však robí všetko 
preto, aby boli všetky činnosti prie-
bežne vykonávané. Vypracovala 
preto „Cestovnú mapu pre admi-
nistráciu podpôr v čase pandémie 
Covid-19“. Dokument bol 
30.3.2020 prerokovaný so zástup-
cami Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR a samo-
správnych organizácií z poľnohos-
podárskeho a potravinárskeho sek-
tora. Pre jednotlivé oblasti PPA pri-
jíma konkrétne opatrenia.  
 

 

OLAF ukončil vyšetrovanie: 
PPA postupovala správne  

30. 03. 2020  

• OLAF potvrdil správnosť postupu 
PPA pri nevyplatení priamych pla-
tieb 
• OLAF dokonca neodporučil žiad-
ne opatrenia, keďže postup PPA bol 
úplne správny 
 
Bratislava 30. marca 2020 – Európ-
sky úrad pre boj proti podvodom 
(OLAF) ukončil vyšetrovanie Pôdo-
hospodárskej platobnej agentúry 
(PPA) týkajúce sa poskytovania 
priamych platieb. Najvyšší úrad na 
boj proti podvodom v EÚ zistil, že 
slovenská agentúra postupovala 
správne. Úrad potvrdil, že nedošlo 
k žiadnemu poškodeniu finančných 
záujmov Európskej únie, o ktorom 
hovorili v minulosti niektorí politi-
ci a poslanci Európskeho parla-
mentu. 
 

Výzva na predkladanie žiados-
tí o podporu na reštrukturali-
záciu vinohradov pre vinársky 
rok 2020/2021  

27. 03. 2020  

 
PPA oznamuje žiadateľom, že zve-
rejnila Výzvu na predkladanie žia-
dostí o podporu na reštrukturalizá-
ciu vinohradov pre vinársky rok 
2020/2021. 
Danú informáciu nájdete v časti : 
PPA / Podpory / Organizácia trhu / 
Rastlinné komodity / Reštrukturali-
zácia vinohradov  
 

Výzva na predkladanie žiados-
tí o podporu na poistenie úro-
dy pre rok 2020 

27. 03. 2020  

 
PPA oznamuje žiadateľom, že zve-
rejnila Výzvu na predkladanie žia-
dostí o podporu na poistenie úro-
dy pre rok 2020. 
Danú informáciu nájdete v čas-

ti : PPA / Podpory / Organizácia 

trhu / Rastlinné komodity / Poiste-
nie úrody  

Oznámenie pre žiadateľov 
vo veci predkladania jed-
notnej žiadosti o priame 
podpory pre r. 2020 
03. 04. 2020 

PPA ako orgán štátnej sprá-
vy zabezpečujúci adminis-
tratívne činnosti súvisiace  
s finančnými prostriedkami 
z fondov Európskej únie  
a s finančnými prostriedka-
mi štátneho rozpočtu sme-
rujúcimi do oblasti pôdo-
hospodárstva a rozvoja vi-
dieka v zmysle zákona  
č. 280/2017 Z. z. o poskyto-
vaní podpory a dotácie  
v pôdohospodárstve a roz-
voji vidieka a o zmene záko-
na č. 292/2014 Z. z. o prí-
spevku poskytovanom z eu-
rópskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o 
zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení ne-
skorších predpisov oznamu-
je záujemcom (žiadateľom) 
možnosť predkladania Jed-
notnej žiadosti na rok 2020.  
 

Úprava úradných hodín 
podateľne PPA 
03. 04. 2020 

Z dôvodu opatrení proti ná-
kaze vírusom Covid – 19 bu-
de podateľňa v ústredí PPA 
na Hraničnej 12 v Bratislave 
od 6.4.2020 až do odvolania 
otvorená v pracovných 
dňoch v čase od 7 do 11 hod.  
 
 

https://www.apa.sk/aktuality/opatrenia-ppa-na-znizenie-rizik-podvodov-pri-podavani-ziadosti-o-priame-podpory/9710
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https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-podporu-na-poistenie-urody-pre-rok-2020/9789
https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-podporu-na-poistenie-urody-pre-rok-2020/9789
https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-podporu-na-poistenie-urody-pre-rok-2020/9789
https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-podporu-na-poistenie-urody-pre-rok-2020/9789


AKTUALITY MPRV SR 
 

Jahňaciny je na Slovensku dostatok, 
patrí k najzdravším typom mias
16 marec 2020 
 

Blížia sa veľkonočné sviatky, na stoloch Slovákov 
by nemala jahňacina chýbať. Ide o jedno 
z najkvalitnejších mias, ktoré môže pomôcť náš-
mu zdraviu aj teraz, v časoch pandémie koro-
navírusu. 
Slovenskí chovatelia vedia ponúknuť ihneď 
600 000 kg jahňaciny. Objednať si ju však spotre-
biteľ musí čo najskôr. Chovatelia spustili aj pre-
daj z dvora a ponúkajú donášku do ďalších miest. 
Spotreba jahňaciny je na Slovensku nízka. Stačilo 
by pritom, aby každý skonzumoval ročne aspoň 
tri kg ovčieho mäsa. Dosiahol by sa tým rozvoj 
ovčiarstva a spotrebiteľ by tak pomohol nielen 
sebe, ale aj krajine. 
V časoch pandémie koronavírusu môže jahňaci-
na pomôcť v tomto ťažkom boji. Konzumácia 
jahňacieho mäsa môže zlepšiť zdravie obyvateľ-
stva. Jahňacie mäso je zdraviu prospešné najmä 
vďaka priaznivému pomeru nenasýtených a na-
sýtených mastných kyselín a pomeru omega 6 a 
omega 3 mastných kyselín. Nenasýtené mastné 
kyseliny pomáhajú regulovať hladinu cholestero-
lu v krvi. Vedci pripisujú jahňaciemu mäsu aj 
protisklerotické, protidiabetické, či protirakovi-
nové účinky. Okrem toho obsahuje výrazne me-
nej tuku. Jahňacina obsahuje veľa vysoko kvalit-
ných bielkovín, minerálnych látok, železa, medi 
a zinku.  Mnohé nutričné hodnoty má oveľa vyš-
šie, ako iné druhy mias. Výnimočná je aj ako 
zdroj ľahko vstrebateľného železa -  jedna porcia 
jahňacieho mäsa poskytuje zhruba 20% odporú-
čanej dennej dávky železa pre muža a 12% pre 
ženu. Ovčie mäso je výborným zdrojom vitamí-
nov skupiny B, ako napr. B12, či B1, ktorý pôsobí 
priaznivo na nervový systém. Jahňacie mäso má 
najvyšší obsah L-karnitínu zo všetkých mias. Pe-
diatri ho preto odporúčajú podávať deťom medzi 
prvými druhmi mias, ktoré začnú požívať. 
 
Čítajte viac... 

OZNAMY PPA  
VÝZVA NA PREDKLADA-
NIE ŽIADOSTÍ O PO-
SKYTNUTIE DOTÁCIE NA 
KONTROLU ÚŽITKOVOS-
TI, TESTOVANIE A OD-
HAD PLEMENNEJ HOD-
NOTY HOSPODÁR-
SKYCH ZVIERAT 

25. 03. 2020  

 

PPA oznamuje žiadateľom, 
že zverejnila Výzvu na 
predkladanie žiadostí o po-
skytnutie dotácie na kon-
trolu úžitkovosti, testovanie 
a odhad plemennej hodno-
ty hospodárskych zvierat v 
zmysle schémy štátnej po-
moci č. SA.56615(2020/
XA) v znení Dodatku č. 2 
Výzva je otvorená od 25. 
03. 2020 do 29. 05. 2020  

 

VÝZVA NA PREDKLADA-
NIE ŽIADOSTÍ O PO-
SKYTNUTIE DOTÁCIE NA 
ZALOŽENIE A VEDENIE 
PLEMENNEJ KNIHY A 
PLEMENÁRSKEJ EVIDEN-
CIE  

25. 03. 2020  

 
PPA oznamuje žiadateľom, 
že zverejnila Výzvu na 
predkladanie žiadostí o po-
skytnutie dotácie v zmysle 
schémy štátnej pomoci 
č. SA.46903(2016/XA) na 
poskytovanie dotácie na 
založenie a vedenie ple-
mennej knihy a plemenár-
skej evidencie v znení Do-
datku č. 10. Odporúčame 
žiadateľom, aby oslovovali 
Inšpektorát práce a prísluš-
ný konkurzný súd v pred-
stihu a prednostne využíva-

li elektronickú komuniká-
ciu (portál Slovensko.sk). 
 
Výzva je otvorená do 
25.03.2020 do 29.05.2020 
  

 

Oznámenie o zmene ad-
resy RP Zvolen  

27. 03. 2020  

 

Dňa 6.4.2020 sa mení adre-
sa RP Zvolen, nová adresa 
je Jána Švermu 39, 960 01 
Zvolen  
 

Aktualizácia č. 1 výzvy 
č. 44/PRV/2019 

20. 03. 2020  

 
PPA oznamuje príjem-
com podpory z Progra-
mu rozvoja vidieka SR 
2014 – 2020, že aktuali-
zovala na webovom sídle 
PPA, v časti PPA / Pod-
pory / Projektové pod-
pory / PRV 2014-2020 / 
Výzvy / Opatrenie 8 / 
Podopatrenie 8.3 / 44/
PRV/2019 Výzvu č. 44/
PRV/2019 pre opatrenie 
8 – Investície do rozvoja 
lesných oblastí a zlepše-
nia životaschopnosti le-
sov, podopatrenie 8.3 – 
Podpora na prevenciu 
škôd v lesoch spôsobe-
ných lesnými požiarmi a 
prírodnými katastrofami 
a katastrofickými uda-
losťami, Oblasť: Zlepše-
nie vodného hospodár-
stva v lesoch.  
Výzva aktualizovaná 
20.03.2020 – Aktualizá-
ciu č. 1 nájdete  tu 
Podávanie a prijímanie 
ŽoNFP od 16.03.2020 d
o 29.05.2020  
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https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-kontrolu-uzitkovosti-testovanie-a-odhad-plemennej-hodnoty-hospodarskych-zvierat/9807
https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-zalozenie-a-vedenie-plemennej-knihy-a-plemenarskej-evidencie/9806
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Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Viac o projekte nájdete tu.  

Predmetom projektu bolo vy-
tvorenie podmienok pre chov 
cca. 60 ks hovädzieho dobytka. 
 

 

Zníženie nezamestnanosti v regió-
ne. Zvýšiť plochu obhospodárenej 
poľnohospodárskej pôdy - nákup 
pozemkov a žiadosť na SPF o vyč-
lenenie poľnohospodárskej pôdy 
pre podnikateľku . Zvýšenie počtu 
pestovaných plodín tj. kukurica , 
jačmeň , ovos , hrach  , vyproduko-
vanie vlastného, lacnejšieho kŕmi-
va pre HD . Zvýšenie konkurencie-
schopnosti. Rozvoj živočíšnej  vý-
roby , ktorá má klesajúcu tenden-
ciu v danom regióne.  Vyproduko-
vanie zisku a s ním zabezpečenie 
vlastnej zárobkovej činnosti na 
dlhšiu dobu. 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Andrej Rajníc 

Modernizácia farmy 
pre chov a výkrm ho-
vädzieho dobytka 

Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.1 / Po-
moc na začatie podnikateľskej čin-
nosti pre mladých poľnohospodárov  
 

Miesto:  
Veľké Trakany, okres Michalovce 

 

Žiadateľ: 
Denisa Štepánová 

 

Schválená výška príspevku z PRV SR 
2014  -  2020 :   
50 000 € 

Fotografie pred realizácii projektu,  
Zdroj: Andrej Rajníc 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Andrej Rajníc 

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=1263?start

