Nadobudlo účinnosť nariadenie vlády o pravidlách
poskytovania podpory
Od roku 2015 majú poľnohospodári možnosť získať podpory na takzvané citlivé sektory. Podpory sú
poskytované z priamych platieb, teda z I. piliera. Podľa nariadenia vlády SR č. 36/2015 Z. z. budú
poskytnuté platby na pestovanie cukrovej repy, chmeľu, vybraných druhov ovocia a zeleniny,
rajčiaky, ale aj na chov dojníc, výkrmový dobytok (len vybrané kategórie) a ovce a kozy. Pri každej
podpore sú stanovené podmienky, ktoré musí splniť žiadateľ, aby mal nárok na poskytnutie podpory.

Platba na pestovanie ovocia a zeleniny bude poskytnutá na pestovanie druhov s veľmi vysokou
prácnosťou a s vysokou prácnosťou.
Medzi druhy ovocia s vysokou prácnosťou sú zaradené bobuľoviny a to len egreše, maliny a ríbezle.
Z kôstkovín sú do tejto kategórie zaradené broskyne, čerešne, marhule, nektárinky, ringloty, slivky
a višne. Medzi druhy ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sú zaradené len hrušky a jablká.
Podobne v nariadení ministerstvo rozdelilo zeleninu na druhy s vysokou prácnosťou. Zelenina
s vysokou prácnosťou je podľa nariadenia vlády: listová zelenina, a to šalát a špenát a struková
zelenina, a to fazuľa a hrach.
Zelenina s veľmi vysokou prácnosťou je cibuľová zelenina, kde bude podporená cibuľa, cesnak, a pór,
hlúbová zelenina, kde bude podporená kapusta, kel, karfiol, kareláb a rúžičkový kel, koreňová
zelenina, z tohto druhu bude podporená cvikla, mrkva, petržlen, reďkev a špargľa a plodová zelenina,
kde bude podporený baklažán, cuketa, dyňa, melón, paprika, tekvica, uhorky nakladačky a uhorky
šalátové.

Z jednotlivých druhov hospodárskych zvierat bude podporený chov dojníc, výkrmového dobytku
a oviec a kôz.
Platba na dojnice sa podľa nariadenia vlády poskytne na dojnice, ktoré sa aspoň raz otelili a držiteľ
ich má zaradené v chove najmenej dva mesiace odo dňa predloženia žiadosti (retenčné obdobie).
Podpora na výkrmový dobytok sa týka len teliat, mladého dobytku, býčkov a býkov, pričom
nariadenie uvádza kategórie: hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku do 6 mesiacov, hovädzí
dobytok samčieho pohlavia vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov a hovädzí dobytok samčieho pohlavia
vo veku nad 2 roky.
U oviec a kôz budú podporené len jarky vo veku od 8 mesiacov do 1 roku, bahnice, pričom podľa
nariadenia je bahnica každá ovca, ktorá sa obahnila alebo ovca ktorá má vek jeden rok a kozy,
pričom u kôz bude podpora určená len pre kozy, ktoré sa aspoň raz okotili alebo dosiahli vek
jedného roka.
Nariadenie ďalej stanovuje spôsob predkladania žiadostí, všeobecné požiadavky, ale aj sankcie.
Výška priamych platieb pre stanovené sektory, druhy či kategórie bude oznámená vo Vestníku
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Nariadenie vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory
v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb je v prílohe.
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