
METODICKÉ USMERNENIE  
pre vyplnenie dotazníka „Podpora chovateľov ošípaných – AMO“                
v roku 2021 

 
Všeobecné pokyny  
 

1. Zber údajov prebieha maximálne 10 dní od dátumu zverejnenia dotazníka.  

2. Dotazník vypĺňa podnikateľský subjekt, ktorý je chovateľom ošípaných.  

3. Je potrebné správne, pravdivo a úplne vyplniť všetky časti dotazníka.  

4. Údaje v dotazníku sa vzťahujú k 31.10.2021, pokiaľ nie je v dotazníku uvedené inak.  

5. Žiadame podnikateľské subjekty, aby sa vo vlastnom záujme oboznámili aj s doplňujúcimi 
informáciami resp. vysvetlivkami, ak sú k otázkam uvedené, resp. s doplňujúcimi 
informáciami uvedenými v tomto metodickom usmernení.  

6. Po vyplnení dotazníka si žiadateľ môže skontrolovať údaje cez ponuku „Kontrola údajov“ a 
odoslať dotazník cez ponuku „Odoslanie dotazníka“ v ľavej časti horného menu. 

7. Uložiť dotazník vo formáte pdf je možné nasledovne: V oblasti mimo vstupných polí 
dotazníka kliknite na pravé tlačítko (myš) a vyberte Tlačiť alebo alternatívne zvoľte 
kombináciu kláves Ctrl a P. Otvorí sa modálne okno Tlačiť. Na uloženie dotazníka vo 
formáte PDF pre Cieľ vyberte „Uložiť ako PDF“ a kliknite na Uložiť. 
Vyberte miesto uloženie na svojom PC, zadajte názov pdf dokumentu do otvoreného okna 
a následne kliknite na Uložiť. 
 8. Po odoslaní dotazníka žiadateľ vygeneruje dokument Čestné prehlásenie podnikateľského 
subjektu k dotazníku „Podpora chovateľov ošípaných – AMO“ cez ponuku  „Tlač prehlásenia“ 
v pravej časti horného menu.  

9. Žiadateľ vo vytlačenom Čestnom prehlásení skontroluje správnosť údajov, vyplní meno a 
priezvisko zodpovednej osoby, dátum podpisu prehlásenia a prehlásenie podpíše (podpis 
musí byť overený notárom alebo na matrike).  

S ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu u subjektov, ktoré disponujú zaručeným 
elektronickým podpisom - ZEP - sa dokument podpísaný týmto spôsobom považuje za 
hodnoverný a notárske overenie sa nevyžaduje. 
V prípade využitia ZEP, subjekt pošle vyplnený a podpísaný dokument elektronicky cez 
doménu https://www.slovensko.sk do schránky Národného poľnohospodárskeho a 
potravinárskeho centra. 
10. Odoslaný dotazník je možné opraviť a prehlásenie znovu vygenerovať v termíne určenom 
na vypĺňanie dotazníka.  

11. Čestné prehlásenie žiadateľ následne zašle na adresu: Národné poľnohospodárske  
a potravinárske centrum, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 
Trenčianska 55, 824 80 Bratislava. Obálku označiť “Podpora chovateľov ošípaných-AMO”  
12. V prípade doplňujúcich otázok alebo nejasností pri vypĺňaní dotazníka sa žiadateľ obracia 
na centrum podpory elektronicky, zaslaním emailu na adresu amo@nppc.sk alebo telefonicky 
na číslach 0907/926811, 037/6546164, 037/6546369, v pracovné dni v čase od 9:00 do 14:00  
 
 

 

 

https://www.slovensko.sk/
mailto:amo@nppc.sk


 
Pokyny na vyplnenie časti A  
IDENTIFIKÁCIA CHOVATEĽA  
 

Vyplnia sa požadované identifikačné údaje vzťahujúce sa k podnikateľskému subjektu. Uvedie 
sa e-mailová adresa sídla podnikateľského subjektu, telefonický kontakt a počet fariem 
zahrnutých do dotazníka 
Využívanie elektronickej schránky: uvedie sa jedna z možností  
 
    

Pokyny na vyplnenie časti B  
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE o chove a realizácii produkcie 

 
B 1. Uvedie sa celkový počet ošípaných vo výkrme v ks 

B 2.  Uvedie sa celkový počet ošípaných v predvýkrme v ks 
B 3.  Uvedie sa počet ošípaných spolu v ks 
B 4.  Vyznačí sa jedna z možností 
         Uvedie sa podiel produkcie na domácom trhu v % z toho vlastné predajne, resp. iné    
odbytové kanály v % 
B 5. Uvedie sa názov, adresa a kód bitúnku podľa CEHZ 
 

 
Pokyny na vyplnenie časti C  

Dopady AMO na produkciu ošípaných k 31.10.2021 
 

Vyznačí sa vždy jedna z možností 
 

 
Pokyny na vyplnenie časti D  

Dopad COVID-19 na produkciu ošípaných k 31.10.2021 
 

Vyznačí sa vždy jedna z možností 
 
 
 
 
 
 
Vyplnenie údajov je honorované, registrovaný subjekt berie na vedomie, že na 
vyplatenie prostriedkov nie je právny nárok" 

 
 


