
FAQ 

 

1. Prečo sa v zozname plodín nenachádza repka, sója.../kde nájdem zoznam podporených plodín? 

Zoznam plodín, na ktoré je možné podať žiadosť o pomoc je definovaný v zozname plodín v časti 3. 

formulára. Špeciálna rastlinná výroba a je nemenný. Zoznam bol daný poskytovateľom pomoci MPRVSR. 

2. V prípade, že nespĺňam požiadavku na príjem z hektára pri zakrytých plochách, môžem deklarovať 

plodinu v časti špeciálna rastlinná výroba ako zeleninu a záhradné plodiny pod sklom alebo fóliou? 

Toto nie je možné z dôvodu, že pomoc na zakryté plochy je vypočítaná z výmer uvedených v Ročnom 

výkaze o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat (Poľ 18‐01) a výška pomoci pre špeciálnu 

rastlinnú výrobu je vypočítaná z výmer v systéme IACS. Oba registre sú súčasťou kontrolného mechanizmu 

a údaje sú predmetom overenia. 

3. V prípade veľkého množstva faktúr, je možné ich hromadné nahratie? 

V prípade faktúr vo viacerých samostatných pdf. odporúčame tieto zlúčiť do jedného pdf, napr. po 

mesiacoch, napr. pomocou online nástroja  https://pdfjoiner.com/, alebo aplikácie ako 

https://pdfsam.org/download-pdfsam-basic/ 

4. Čo mám robiť v prípade zle zadaného údaju po odoslaní žiadosti? 

Pokiaľ zistíte chybu po odoslaní formulára, je potrebné ho vyplniť nanovo. Pokiaľ ste si žiadosť pred 

odoslaním exportovali, môžete údaje spätne importovať, chybu opraviť a doplniť nanovo prílohy. Ak ste si 

údaje žiadosti neexportovali, musíte všetky údaje v dotazníku zadať nanovo. Z týchto dôvodov 

odporúčame pred odoslaním dotazníka údaje zálohovať exportovaním rozpracovaného formuláru. 

5. Inou štátnou pomocou v bode 2.A sa myslí aj príjem zo zelenej nafty, Lex Ukrajina,...? 

Akoukoľvek inou štátnou pomocou podľa Dočasného rámca sú myslené iba štátne pomoci podľa  

Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresia 

Ruska  proti Ukrajine. V čase vyhlásenia tejto výzvy 15.12.2022 sú vyhlásené ešte 2 výzvy z tohto 

Dočasného rámca, a to: 

a) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora 

v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (https://www.apa.sk/docasny-ramec) 

b) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v 

dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

(https://energodotacie.mhsr.sk/vyzva.html). 

Časť 2.A sa vypĺňa pokiaľ už bola podpora poskytnutá. Pokiaľ žiadosť o podporu bola iba podaná a čaká sa 

na schválenie, vtedy je túto informáciu potrebné uviesť v časti 5 písm. g) formou samostatného vyhlásenia 

v štruktúre uvedenej v Metodickom usmernení. 
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6. Bude po odoslaní žiadosti potrebný elektronický podpis štatutára? 

Elektronický podpis sa pri odoslaní žiadosti nevyžaduje. Po odoslaní žiadosti je vygenerovaný potvrdzovací 

email. Po potvrdení príde email so žiadosťou v pdf. formáte, ktorú je potrebné vytlačiť a zabezpečiť úradné 

osvedčenie podpisu štatutára, príp. splnomocnenej osoby. 

7. Stačí aby bol podpis na žiadosti overený matrikou, alebo musí byť overený notárom? 

Obe formy overenia sú akceptované. 

8. Ako zistím do akej kategórie intenzity pestovania ovocia patrím? 

Do kategórie intenzívneho pestovania ovocia sa zaraďuje žiadateľ, ktorý v kalendárnom roku 2021  

dosiahol alebo presahuje priemernú produkciu tohto ovocia v Slovenskej republike v kalendárnom roku 

2021, evidovanú v registri ovocných sadov. Pokiaľ priemernú produkciu nedosiahol, zaraďuje sa do 

kategórie extenzívneho pestovania ovocia. 

Hodnoty priemernej produkcie v SR za rok 2021 pre ovocie: 

Produkcia ovocia Priemerná úroda t/ha 

Jabloň domáca 17,99932 

Hruška obyčajná 10,20335 

Broskyňa obyčajná 3,303773 

Marhuľa obyčajná 1,648264 

Slivka domáca 2,649151 

Čerešňa vtáčia 4,822585 

Baza čierna 2,858806 

Jarabina čierna (Arónia čiernoplodá) 3,968356 

Ríbezľa červená 2,297365 

Ríbezľa čierna 0,841343 

Jahoda 5,955889 

Orech kráľovský (vlašský) 0,029415 

Brusnica chocholíkatá - čučoriedka 2,533008 

Rakytník rešetliakový 0,252696 

Malina  2,078173 

 

 

9. Je možné namiesto elektronického potvrdenia (ASICE) doložiť originál potvrdenia vystavený 

Inšpektorátom práce? 

Akceptujeme originálne potvrdenie vystavené Inšpektorátom práce, podpísané a opatrené pečiatkou 

Inšpektorátu práce. Do formulára žiadosti je v tomto prípade potrebné vložiť pdf. potvrdenia (po kliknutí 

na "Vybrať súbor" je potrebné rozkliknúť roletku *asice" a zvoliť "Všetky súbory"). 

 



10. Ako postupovať v prípade potvrdenia z Inšpektorátu práce?  

Vyžaduje sa potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v 

predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (vo formáte 

ASICE, resp. pdf). Ak žiadateľ priloží doklad vo formáte ASICE, tlačená verzia potvrdenia sa nevyžaduje.  

11. Ako preukázať oprávnenie vykonávať hospodársku činnosť v poľnohospodárskej prvovýrobe? 

Činnosť môže byť zapísaná v OR SR, ŽR SR, výpis evidencie SHR. Pokiaľ to z týchto výpisov nie je zrejmé, ako 

SHR to musíte preukázať potvrdením obecného/mestského úradu o tom, že toto oprávnenie máte a stále 

trvá. 

12. Postačuje priložiť výpis Registra trestov fyzickej osoby – na rodné číslo? 

Právnické osoby predkladajú výpis z registra trestov vystavený na IČO žiadateľa, nie starší ako 60 dní. Na 

pošte alebo GP je potrebné požiadať o výpis registra trestov pre PRÁVNICKÚ OSOBU, na pridelené IČO.  

V prípade SHR pracovníka pošty upozorniť, aby ako register, z ktorého vydáva osvedčenie zvolil 

„REGISTER ORGANIZÁCIÍ ŠTATISTICKÉHO ÚRADU“. Pokiaľ SHR výpis na IČO nebude vedieť získať, 

budeme akceptovať výpis aj na FO.  

13. Ako postupovať v prípade, ak žiadateľ nebude mať v termíne predkladania žiadostí všetky 

požadované prílohy?  

Žiadosť nemôžete odoslať bez prílohy, systém Vám to neumožní.  Preto nahrajte pod uvedené písm. 

žiadosti sken odoslanej žiadosti o potvrdenie alebo printscreen odoslanej požiadavky. Chýbajúce prílohy 

doložte po ich obdržaní, najneskôr však v lehote stanovenej vykonávateľom pomoci vo výzve, ktorá Vám 

bude zaslaná v prípade neúplnej žiadosti.  

 

 

 


