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Priame podpory od roku 2017



Zoznam skratiek
ANC podpora pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými

osobitnými obmedzeniami
AEKO agroenvironmentálno-klimatické opatrenie – poľn. pôda
AKZ agroenvironmentálno-klimatické opatrenie – ohroz. druhy zvierat
EKO ekologické poľnohospodárstvo
GREE platba pre poľn. postupy prospešné pre klímu a život. prostredie
LEKS lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana

lesov
LUEV platby v rámci sústavy Natura 2000 na lesnom pozemku
MP platba pre mladých poľnohospodárov
PZPP podpora na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
SAPS jednotná platba na plochu
UEV platby v rámci sústavy Natura 2000 na poľnohospod. pôde
ZPZP platba na dobré životné podmienky zvierat



• pri podmienke aktívneho poľnohospodára + kontrola
negatívnych činností u spriaznených osôb

• administrovanie pokračujúcich záväzkov vrátane rozšírenia
a prispôsobenie záväzkov (zmena OP na TTP pri EKO)

• zaraďovanie nových záväzkov
• úprava sankčného mechanizmu – tzv. žltá karta
• geopriestorový formulár žiadosti o pomoc a zodpovedajúci

grafický materiálà prostredníctvom rozhrania založeného na
GIS – aplikácia GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu)
Ø 25 % celkovej plochy určenej pre režim SAPS v predch. roku

(470 tis. ha)
• navýšenie kontrolnej vzorky (RA + NV) z dôvodu chybovosti

Kampaň 2016



Kampaň 2016

• podporné schémy na JŽ 2016
§ od januára 2017 priebežné pokračovanie v

schvaľovaní platieb
+ platba pre MP, AEKO, EKO

- z celkového počtu 18 982 platných JŽ 2016 má
rozhodnutie 17 525 žiadateľov, čo je 92,32 %

počet žiadostí
spolu

z toho počet
autorizovaných

žiadostí

% vydaných
rozhodnutí

rozhodnutie  na plochy 18 846 16 777 89,02
rozhodnutie na zvieratá 4 469 4 382 98,05



Kampaň 2016
Prehľad o schválených platbách priamych

platieb na JŽ 2016 za EPZF

EPZF požadovaná suma
EÚ

schválená suma
EÚ

%

priame platby (SAPS,
GREE, MP) + RFD

378 840 472,21 309 937 810,29 81,81

viazané platby
plocha

9 350 241,81 8 232 994,31 88,05

viazané platby
zvieratá

46 733 827,13 46 015 146,22 98,46

spolu 434 924 541,15 364 185 950,82 83,74



Kampaň 2016
Prehľad o schválených platbách priamych

podpôr na JŽ 2016 za EPFRV

EPFRV požadovaná suma
EÚ + SR

schválená suma
EÚ + SR

%

ANC 64 958 559,03 49 637 214,85 76,41

UEV 18 808,03 16 204,62 86,16

EKO 17 717 744,04 10 045 715,89 56,70

AEKO 17 942 534,94 7 698 031,05 42,90

spolu 100 637 646,04 67 397 166,41 66,97



Kampaň 2016
• Údaje o podporách na neprojektové opatrenia PRV na

zvieratá a lesnícke opatrenia

§ II. Q 2017 schvaľovanie LEKS, LUEV, PZPP
§ od júna 2017 schvaľovanie AKZ, ZPZP

Podporná
schéma

Podané žiadosti
Poznámky

Počet žiadostí Požadovaná výška
podpory v Eur

LUEV 117 949 450,57schvaľovanie platieb po ukončení
administratívnych a kontrolných
postupov

LEKS 116 1 097 353,01
PZPP 15 87 071,58

ZPZP 421 26 590 964,00schvaľovanie platieb po ukončení
administratívnych a kontrolných
postupov a po uplynutí retenčného
obdobia (30.04.2017)AKZ 206 1 391 230,00



čl. 72 ods. 3 NEPaR (EÚ) č. 1306/2013 a čl.17 VNK (EÚ) č. 809/2014
Ø od roku 2017à 75 % celkovej plochy určenej pre

režim SAPS v predch. roku (cca 1 400 tis. ha)
Ø od roku 2018à 100 % plôch

• GSAA prevádzkuje NPPC-VÚPOP
• užívatelia = žiadatelia o priame podpory
• identifikácia a lokalizácia poľnohospodárskych

pozemkov

Priame podpory od r. 2017



• zakresľovanie DPB žiadateľmi prostredníctvom verejne
dostupnej aplikácie GSAA
– možnosť má každý žiadateľ

Ak žiadateľ nebude schopný sám podať žiadosť v GSAA je potrebné:
• poskytnúť technickú pomoc
• poskytnúť papierovú grafickú prílohu a prekresliť do GSAA

• PPA:
– prepojenie informačných systémov IACS a aplikácie GSAA à

prenos dát z aplikácie GSAA do IACS
– odberateľ / užívateľ dát a informácií z GSAA
– spracované merania KNM a DPZ

Priame podpory a GSAA



Ø príprava LPIS na rok 2017 (NPPC-VÚPOP)
Ø príprava predgenerovaných žiadostí GSAA 2017

– žiadatelia s plochami v r. 2016 v GSAA na úrovni parciel (vrátane KNM a DPZ)
– ostatní žiadatelia na úrovni hraníc DPB

Ø poskytnutie papierových deklarácií z IACS

Ø neposkytnutie papierových grafických príloh
§ žiadateľom s výmerou v r. 2016 ≥ 400 ha
§ žiadateľom, ktorých žiadosti za r. 2016 sú spracované

v GSAA

Postup pre rok 2017



Podpora podávania žiadostí

Ø zakreslením plôch do GSAA sa vypočítajú
výmery potrebné pre vyplnenie žiadosti

Ø výmery sú k dispozícii ako xls. súbory
§ výmery za parcely (plodiny)
§ výmery za parcely za vybrané kategórie (BIOTOP, EFA)

§ výmery za užívanú výmeru (UEV 45, Syseľ, Drop, CHVO)
§ výmery za užívanú výmeru a jednotlivé kategórie ANC



Postup pre rok 2017 - žiadateľ
Ø zo strany žiadateľov úprava plôch a následné potvrdenie

žiadosti v GSAA
• presné zakreslenie plôch
• možnosť dohody o zakreslení hraníc užívania so

susediacimi subjektami
• minimalizácia chýb z nepresného zakreslenia v

papierovej grafickej prílohe a následnom prekreslení
do GSAA v prípade nesplnenia 75 % plôch

Ø vygenerovanie xls. zoznamov výmer vypočítaných na
základe zákresu

Ø vytlačenie grafickej prílohy A4 čiernobielo



Postup pre rok 2017 - žiadateľ
Ø na základe výmer z GSAA vyplniť papierový formulár

jednotnej žiadosti vrátane príloh
§ každú parcelu označiť plodinou – aj TTP
§ k výmere plodiny zapísať výmeru, ktorú z plodiny tvorí KP – v prípadoch

viazaných platieb, IP a EKO (plochy sa nebudú v GSAA umelo členiť na parcely)

alebo
Ø požiadať RP PPA o úpravu  predgener. žiadosti v IACS

§ načítať dáta z GSAA (doplnia sa užívané výmery a výmery parciel)
§ doplniť požiadavku na platbu ANC (načítajú sa aj výmery pre ANC)
§ doplniť plodiny
§ vygenerovať zoznam poľn. pozemkov – formát A4 (t. j. bez AEKO, EKO, UEV a

ich kombinácií)
§ vygenerovať zoznam oblastí ekologického záujmu
§ vytlačiť takto upravenú predgenerovanú žiadosť so zoznamami

Ø predložiť žiadosť aj s grafickou prílohou na RP PPA



Konzistencia údajov GSAA a IACS

Ø v GSAA zabezpečený proces validácie

§ žiadna plocha v GSAA nemôže mať v rámci dielu
rovnaké poradové číslo užívanej výmery a písmeno
na označenie parcely

§ párovanie na IACS prostredníctvom dielu,
poradového čísla užívanej výmery a označenia
parcely

Ø plochy mimo hraníc LPIS osobitne doplniť a uviesť do
zoznamu poľn. pozemkov



Prepojenie GSAA a IACS

Ø zmeny v GSAA vykonané žiadateľom sú
automaticky zasielané do systému IACS

Ø prístup žiadateľov bude dočasne obmedzovaný
Ø obmedzenia hlavne:
§ v čase zmeny LPIS pre príslušný rok
§ v čase prepočtu prekryvov žiadateľov
§ v čase spracovania výsledkov KK

UPOZORNENIE: prípadné zmeny v žiadosti je
potrebné zaznamenávať aj v GSAA (doplnenie a
stiahnutie žiadosti) a naopak



GSAA = grafické zakreslenie DPB žiadateľmi /
pri nesplnení 75 % pracovníkmi NPPC-VÚPOP

prepočet prekryvu v GSAAà prenos dát z
GSAA do IACS à krížové kontroly v IACS à
oznámenia o nezrovnalostiach à výzva na
opravnú editáciu zakreslenia

opravná editácia zakreslenia užívaných DPB
(svojpomocne / na príslušnom RP PPA / v
spolupráci žiadateľ + PPA a NPPC-VÚPOP)
à zabezpečenie súladu s IACS

Prepojenie GSAA a IACS



Nariadenie vlády SR č. 47/2017 Z. z. - novela NV SR
č. 342/2014 Z. z. pre oddelené priame platby

• účinnosť od 1.3.2017
• z pravidiel CC vypustená podmienka zachovávanie TTP

(zákaz zmeny TTP na OP nad 0,3 ha)
POZOR – naďalej platí § 10 Zachovávanie existujúceho TTP

• vyplýva z čl. 45 NEPR (EÚ) č. 1307/2013
• zákaz orať a inak premieňať TTP, ak sa plochy TTP

nachádzajú úplne al. čiastočne v územiach citlivých z
hľadiska životného prostredia (sústava CHÚEV NATURA
2000 – ÚEV, CHVÚ)à „citlivé TTP“ – info v LPIS

Kampaň 2017 - zmeny legislatívy SR



zachovávanie existujúceho trvalého
trávneho porastu (TTP)

Ø spätná premena na TTP:
Ø ak žiadateľ premenil/preoral citlivé TTP à povinná premena na TTP na základe

rozhodnutia PPA
Ø ak PPA zistí - pomer plôch nahlásených žiadateľmi ako TTP v roku 2012

(doplnené o plochy TTP nahlásené v roku 2015) sa voči celkovej výmere poľn.
pôdy znížil o viac ako 5 %à PPA uloží rozhodnutím povinnosť zmeniť využitie
pôdy späť na TTP, sleduje sa na úrovni SR

Ø najneskôr do 15. mája nasledujúceho kalendárneho roka

Ø ak žiadateľ v súlade s rozhodnutím PPA nepremení plochu na TTPà
plocha, ktorá sa má použiť na výpočet platby za ekologizáciu, sa zníži
o plochu, pri ktorej sa zistilo neplnenie povinností



• do pravidiel CC doplnenie podmienky do DPEP4
• b) Zabezpečiť, aby na OP na pestovanie letných

medziplodín alebo zelenej pokrývky bolo zabezpečené
vegetačné pokrytie do 30.9. a na OP obrábanej na
pestovanie zimných medziplodín bolo zabezpečené
vegetačné pokrytie do 30.11.

• v DPEP5 sa na konci vypúšťa text „a aby sa
predišlo vzniku eróznych rýh nad 20 cm hĺbky“

• úprava N viažucich plodín a medziplodín

Kampaň 2017 - zmeny legislatívy SR



Nariadenie vlády SR č. 48/2017 Z. z. - novela NV SR
č. 36/2015 Z. z. pre viazané priame platby

• účinnosť 1.3.2017
• doplnenie podporovaných druhov ovocia pri platbe na

pestovanie ovocia s vysokou prácnosťou
– jahody min. 2000 ks/ha
– lieska obyčajná min. 200 ks/ha
– baza čierna min. 500 ks/ha
– egreše, maliny, ríbezle min. 2000 ks/ha
– ruža jabĺčková min. 600 ks/ha

• pri platbe na pestovanie zeleniny a rajčiakov posun termínu na
predloženie účtovného dokladu o nákupe osív/sadeníc do 30.
septembra

• menšie úpravy v minimálnej hmotnosti osiva zeleniny

Kampaň 2017 - zmeny legislatívy SR



Vláda SR dňa 22.3.2017 schválila novelu NV SR č.
75/2015 Z. z.
– účinnosť od 1.4.2017
• doplnenie definície oprávneného žiadateľa LUEV
• na výzvu PPA rozšírenie záväzkov AEKO, EKO, LEKS
• pri AEKO – IP v SAD doplnenie ostatných ovocných sadov
• doplnenie plemien zošľachtená valaška a cigája do AKZ
• vylúčenie dostihových koní z podpory AKZ
• úprava podmienok pri AEKO – IP

• predkladanie evidencie spotreby prípravkov na ochranu rastlín na
ÚKSÚP – vyhodnotí – pošle na PPA

• vzorkovanie
• vyvážený osevný postup u zeleniny 2 ročný – podľa rodov

Kampaň 2017 - zmeny legislatívy SR



• prispôsobenie záväzkov v EKO zmenou OP na TTP –
povinnosť dodržiavať povinné zaťaženie na TTP

• úhor v EKO bez platby
• úprava predkladania certifikátov „bio“
• zosúladenie náhrady DOJ v ZPZP s DNK (EÚ) č. 640/2014
• úpravy v podmienkach ZPZP

• predkladanie sumárneho výkazu pri výkrme ošípaných aj na výzvu PPA

• úprava sankcií
• zavedenie zohľadnenia opakovaného porušenia

Kampaň 2017 - zmeny legislatívy SR



Ďakujem za pozornosť!


