
V ý z v a na predkladanie žiadostí  
o poskytnutie pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku 

agresie Ruska proti Ukrajine 
 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (ďalej len „NPPC“), Hlohovecká 2, 951 41 v súlade 
s Oznámením Komisie – Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva 
v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (Ú. v. EÚ C 131 I/01, 24. 3. 2022) v platnom znení (ďalej len 
„Dočasný rámec“) a na základe Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, 
rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v znení dodatku č.1, zaregistrovanej 
Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.105113 (2022/N) (ďalej len „schéma“) ako vykonávateľ 
schémy štátnej pomoci 
 

VYZÝVA  
 

oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci 
 

v termíne od 15. decembra 2022 0:00 hod. do 30. decembra 2022 do 12:00 hod. 
 

na opatrenie pomoci zamerané na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry 
v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. 

 
Žiadosti podané po vyššie uvedenom termíne nebudú vykonávateľom schémy štátnej pomoci 
akceptované. 
 
Žiadateľ sa oboznámi s textom schémy, zverejneným na stránke Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR ako poskytovateľa štátnej pomoci – TU  
Žiadosť a prílohy sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára na adrese: 
 

 https://aqua-srv.agroinstitut.sk/ 

 a zároveň v listinnej podobe s notársky overeným podpisom žiadateľa/splnomocnenej osoby. 
 
Žiadosť spolu so všetkými vyžadovanými prílohami treba zaslať v termíne do 30.12.2022 doporučene, 
1. triedou na adresu: Národné  poľnohospodárske a potravinárske  centrum, Hlohovecká 2, 951 41 
Lužianky. Obálku treba označiť “Štátna pomoc 2022”. Akceptované budú všetky žiadosti s pečiatkou 
podacej pošty najneskôr zo dňa 30.12.2022. 
 
Žiadosť je možné doručiť aj osobne do podateľne na adresu: Národné  poľnohospodárske a 
potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, najneskôr do termínu ukončenia podávania 
žiadosti, t.j. 30.12.2022 do 12:00 hod. 
 
Na adrese https://aqua-srv.agroinstitut.sk/ žiadateľ nájde podrobné metodické usmernenie k vyplneniu 
formulára. Metodické usmernenie si žiadateľ môže stiahnuť aj – TU  
 
V prípade  doplňujúcich  otázok  alebo  akýchkoľvek nejasností  pri  vypĺňaní  formulára, žiadateľ môže 
kontaktovať centrum podpory a to výlučne elektronicky, zaslaním emailu na adresu: 
pomoc2022@nppc.sk.  
NPPC telefonicky žiadne informácie žiadateľom neposkytuje. Upozorňujeme žiadateľov, že v období 
vianočných sviatkov, v čase od 23.12.2022 do 26.12.2022 vrátane, bude prevádzka centra pomoci 
a podateľne obmedzená. 

 

https://www.mpsr.sk/schema-statnej-pomoci-na-podporu-polnohospodarskej-prvovyroby-rybolovu-a-akvakultury-v-dosledku-agresie-ruska-proti-ukrajine/161---18427/
https://aqua-srv.agroinstitut.sk/
https://aqua-srv.agroinstitut.sk/
http://www.nppc.sk/2022/vyzva_statna_pomoc_2022/Metodicke-usmernenie-SP_prvovyroba_akvakultura_v8-final.pdf
mailto:pomoc2022@nppc.sk
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Základné podmienky poskytnutia pomoci 
 

1. Príjemca pomoci 

 Príjemcom pomoci môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba podnikajúca v poľnohospodárskej 
prvovýrobe a/alebo v sektore rybolovu a akvakultúry.  

 Príjemcom pomoci môže byť mikro, malý, stredný alebo veľký podnik. 

 Príjemcom pomoci môže byť podnik, ktorým je slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická 
osoba so sídlom prevádzky v SR a ktorá podniká podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ako  

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,  
b) fyzická osoba, ktorá podniká podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov 

(samostatne hospodáriaci roľník – SHR), 
c) osoba podnikajúca podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (pozemkové 

spoločenstvo), 
d) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník), 
e) iná osoba ako je uvedené v bodoch a) až d), ktorá vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a/alebo 

chov rýb, ako hospodársku činnosť. 
 Príjemcom pomoci v sektore rybolovu a akvakultúry môže byť chovateľ, ktorí vykonáva chov rýb v 

rámci svojej poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku, zaradeného do štátneho 
štatistického zisťovania podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky z 23. októbra 2020, 
ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023, ktorého účelom je 
získať prostredníctvom Ročného výkazu o výlove rýb pod označením Ryb 1 - 01 informácie o výlove 
rýb určených na trhové účely a samozásobenie, o produkcii násad a zarybnení. 

 Ak podnik pôsobí vo viacerých sektoroch, pričom niektorý zo sektorov nie je oprávnený pre 
poskytnutie pomoci podľa schémy, príjemca pomoci zabezpečí vhodnými prostriedkami, ako  
napríklad oddelením činností alebo rozlíšením nákladov, aby neoprávnené sektory neboli podporené 
z pomoci podľa schémy.   

 Príjemcom pomoci nemôžu byť podniky, na ktoré sa vzťahujú sankcie, ktoré prijala EÚ, a okrem iného 
ani: 

a) osoby, subjekty alebo orgány konkrétne uvedené v právnych aktoch, ktorými sa tieto sankcie 
ukladajú; 

b) podniky vo vlastníctve alebo pod kontrolou osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sú zamerané 
sankcie, ktoré prijala EÚ; alebo 

c) podniky pôsobiace v priemyselných odvetviach, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala EÚ, 
keďže pomoc by marila ciele príslušných sankcií. 

 
2. Oprávnenosť územia 

Na prijatie pomoci sú oprávnené všetky regióny na území Slovenskej republiky (Bratislavský kraj, Západné 
Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko). 
 

3. Forma pomoci 
Pomoc sa poskytuje jednorazovo formou dotácie po overení splnenia vyžadovaných podmienok. Na 
poskytnutie pomoci nie je právny nárok. 
 

4. Výška pomoci 
4.1. Výška požiadavky na poskytnutie pomoci v sektore rybolovu a akvakultúry sa stanoví  nasledovne:  
a) Sektor chovu nížinných druhov rýb (sektor rybnikárstva) 
Maximálna sadzba 100 eur na hektár rybníka alebo malej vodnej nádrže  a 25 eur na m3 liahne a odchovne. 
b) Sektor chovu lososovitých druhov rýb (sektor pstruhárstva) 
Maximálna sadzba 100 eur na hektár rybníka, 25 eur na m3 liahne a odchovne a sadzba 3 eur na m3 plastovej nádrže, 
betónovej nádrže, žľabu a klietky. 
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c) RAS 
Maximálna sadzba 50 eur na m3 RAS. 
 
4.2. Pomoc na podporu špeciálnej rastlinnej výroby sa môže poskytnúť oprávneným žiadateľom na nasledovné 
skupiny plodín: 
a) ovocie (ovocie - intenzívne pestovanie a ovocie - extenzívne pestovanie), 
b) zelenina, 
c) zemiaky (zemiaky pestované v režime ekologickej a integrovanej produkcie a zemiaky pestované konvenčným 
spôsobom), 
d) strukoviny, 
e) chmeľ, 
f) vinič (vinič pestovaný v režime ekologickej a integrovanej produkcie a vinič pestovaný konvenčným spôsobom), 
g) cukrová repa, 
h) ostatné plodiny, ktorými sú: 

i) byliny a koreninové rastliny,  
ii) liečivé rastliny,  
iii) olejniny a priadne rastliny,  
iv) množiteľský materiál, alebo  
v) kvety a okrasné rastliny. 

 
4.3. Výška požiadavky na poskytnutie pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe na podporu špeciálnej rastlinnej 
výroby sa stanoví ako súčin plochy podporenej plodiny v hektároch a paušálnej sadzby v eurách na jeden hektár 
pôdy 
 

skupina plodín 
maximálna paušálna sadzba 

na hektár pôdy  
(v eur)  

ovocie – intenzívne pestovanie 656,84  

ovocie – extenzívne pestovanie 122,01 

zelenina 361,07 

zemiaky v integrovanej a ekologickej produkcii 330,40 

zemiaky v konvenčnej produkcii 144,18 

strukoviny 82,26 

chmeľ 234,11 

vinohrady v integrovanej a ekologickej produkcii 581,11 

vinohrady v konvenčnej produkcii 238,64 

cukrová repa 174,21 

ostatné plodiny 

byliny a koreninové rastliny 

89,85 
liečivé rastliny 

olejniny a priadne rastliny 

množiteľský materiál 

kvety a okrasné rastliny 

 
4.4. Pomoc na podporu špeciálnej rastlinnej výroby sa môže poskytnúť na plochu pôdy na území Slovenskej 
republiky vysadenú uvedenými plodinami, maximálne vo výmere evidovanej v integrovanom administratívnom a 
kontrolnom systéme v roku 2022, po zohľadnení administratívnej kontroly príslušných jednotných žiadostí 
vykonaných v roku 2022, alebo príslušnej kontroly na mieste. 
 
4.5. Výška požiadavky na poskytnutie pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe na podporu zakrytých plôch sa 
stanoví ako súčin plochy vysadenej plodinami jednej skupiny energetickej intenzity v hektároch a paušálnej sadzby 
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v eurách na jeden hektár zakrytej plochy. 

energetická intenzita plodín 
maximálna paušálna sadzba 
na hektár zakrytej plochy (v 

eur)  

energeticky intenzívne 
plodiny 

 
 

rajčiak konzumný zrelý  
 

15 000 
zeleninová paprika 

uhorka šalátová 

uhorka nakladačka 

energeticky menej 
intenzívne plodiny 

 
 
 

cibuľa skorá a letná  
 
 
 
 

7 500 

dyňa červená 

melón cukrový 

kaleráb skorý a letný 

kapusta biela skorá a letná 

karfiol skorý a letný 

šalát hlávkový 

reďkovka a reďkev 

mrkva a karotka skorá a 
letná 

mrkva a karotka neskorá 

petržlen a paštrnák 

zeler buľvový 

 tekvica  

 hrach strukový (hrášok)  

 
Pomoc na podporu zakrytých plôch sa môže poskytnúť na zakrytú plochu na území Slovenskej republiky vysadenú 
uvedenými plodinami, maximálne vo výmere zistenej štátnym štatistickým zisťovaním za rok 2021, s tým, že ak sa 
časť hospodárskeho roka v tej istej zakrytej ploche pestuje skupina energeticky menej intenzívnych plodín a časť 
tohto hospodárskeho roka sa v nej pestuje skupina energeticky intenzívnych plodín, táto zakrytá plocha sa na účely 
poskytnutia pomoci  považuje za zakrytú plochu vysadnú plodinami tej skupiny energetickej intenzity, ktorá v nej 
bola počas tohto hospodárskeho roka pestovaná dlhšiu dobu. 
 
Pomoc na zakrytú plochu vysadenú energeticky intenzívnymi plodinami sa môže poskytnúť len na takú zakrytú 
plochu, z ktorej prevádzkovateľ tejto plochy dosiahol najmenej 400 000 EUR príjmov na hektár tejto zakrytej plochy 
za oprávnené obdobie uvedené vo výzve. Pomoc na zakrytú plochu vysadenú energeticky menej intenzívnymi 
plodinami sa môže poskytnúť len na takú zakrytú plochu, z ktorej prevádzkovateľ tejto plochy dosiahol najmenej 90 
000 EUR príjmov na hektár tejto zakrytej plochy za oprávnené obdobie, ktorým je rok 2021, resp. posledný účtovne 
ukončený hospodársky rok. 

 
4.6. Celková výška pomoci v ktoromkoľvek momente nepresiahne 250 000 EUR  na podnik pôsobiaci v 
poľnohospodárskej prvovýrobe a 300 000 EUR na podnik pôsobiaci v sektore rybolovu a akvakultúry .  
 

5. Podmienky poskytnutia pomoci 
Príjemca pomoci musí spĺňať nasledovné podmienky: 

a) nemá povinnosť vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá 
pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, 

b) spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu 
i. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,  

ii. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 

iii. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, 
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iv. neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného 
predpisu,  

v. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči 
nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,  

vi. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie  
vii. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 

únie,  
viii. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa 

do registra partnerov verejného sektora. – žiadateľ v žiadosti uvedie, či má povinnosť registrácie 
v RPVS alebo nie. 

c) nepoberá na to isté podporné opatrenie verejné prostriedky z iných zdrojov, 
d) jeho činnosť v sektore poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo v sektore rybolovu a akvakultúry je zasiahnutá 

krízou spôsobenou agresiou Ruska proti Ukrajine, 

Príjemca pomoci okrem splnenia podmienok uvedených v bodoch b) – d) k žiadosti o poskytnutie pomoci predloží: 

e) overenú kópiu zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie o vedení  účtu v banke alebo pobočke zahraničnej 
banky, nie staršie ako tri mesiace, na ktorý bude žiadateľovi poskytnutá pomoc, 

f) originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z príslušného registra, nie staršieho ako 60 dní, preukazujúcu 
registráciu žiadateľa (napr. obchodný register, živnostenský register, výpis z evidencie samostatne 
hospodáriacich roľníkov, register občianskych združení, účelových zariadení cirkvi a náboženskej 
spoločnosti, atď.),  

g) originál alebo úradne osvedčenú kópiu potvrdenia, nie staršieho ako 60 dní, o možnosti vykonávať 
hospodársku činnosť v poľnohospodárskej prvovýrobe, ak nie je súčasťou výpisu uvedeného 
v predchádzajúcom bode f),  

h) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie starším ako tri mesiace, že neporušil v predchádzajúcich 
troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu – vo formáte ASICE, resp. pdf. 
Ak priloží doklad vo formáte ASICE, tlačená verzia potvrdenia sa nevyžaduje. 

i) výpis z registra trestov vystavený na IČO žiadateľa nie starší ako 60 dní 
j) iné doklady: 

- žiadateľ o podporu v sektore rybolovu a akvakultúry - ročný výkaz o výlove rýb – Ryb 1 – 01 k 10.3.2022 
- žiadateľ o pomoc v sektore prvovýroby pre zakryté plochy - pokiaľ mal žiadateľ povinnosť zúčastniť sa 
na štatistickom zisťovaní, priloží v príslušnej časti formulára Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch 
hospodárskych zvierat (Poľ 18-01) za rok 2021. 
- žiadateľ o pomoc v sektore prvovýroby pre zakryté plochy - kópie účtovných dokladov preukazujúcich 
príjmy z hektára  

k) oznámenie o akýchkoľvek podaných a zatiaľ nevyhodnotených žiadostiach o poskytnutie štátnej 
pomoci podľa "Dočasného rámca" – pokiaľ o takúto pomoc žiadal 
l) v prípade, že za štatutárneho zástupcu podpisuje žiadosť splnomocnená osoba, je potrebné k žiadosti 
priložiť originál alebo úradne overenú kópiu splnomocnenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa 

 

Upozornenie: V prípade, ak z technických dôvodov nie je NPPC umožnené získať príslušný doklad podľa zákona 
proti byrokracii a iných predpisov upravujúcich získavanie údajov alebo výpisov z informačných systémov 
verejnej správy, je NPPC oprávnené vyžiadať si tento doklad od žiadateľa. 

 

6. Mechanizmus poskytovania pomoci 
1) Žiadosť predkladá žiadateľ NPPC  v termíne a za podmienok uvedených vo výzve.  

2) NPPC posúdi súlad každej žiadosti s príslušnými podmienkami tejto schémy. 

3) NPPC spočíta oprávnené požiadavky všetkých žiadateľov.  
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4) Ak súčet oprávnených požiadaviek všetkých žiadateľov prevýši disponibilný objem finančných prostriedkov 
v rozpočte /limit schválený ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka/ (ďalej len „limit“), NPPC stanoví 
prepočítací koeficient.  

5) NPPC prepočíta stanoveným koeficientom všetky oprávnené požiadavky. Výška oprávnenej požiadavky 
prepočítaná koeficientom po zohľadnení stropov podľa príslušných ustanovení schémy, je konečnou sumou 
pomoci pre každého žiadateľa. 

6) NPPC uzavrie s príjemcom pomoci zmluvu o poskytnutí pomoci (ďalej len „zmluva“). V tejto zmluve sa 
špecifikujú podmienky poskytnutia pomoci a výška poskytnutej pomoci. Zmluva nadobudne účinnosť deň 
nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy sa pomoc 
považuje za poskytnutú. 

7) Po podpise a nadobudnutí účinnosti zmluvy, NPPC prevedie sumu poskytnutej pomoci na účet príjemcu 
pomoci.  

 
Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade nejasnosti podmienok, záväzným pre výklad je znenie, uverejnené 
v Schéme štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku 
agresie Ruska proti Ukrajine v znení dodatku č. 1, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným 
číslom SA.105113 (2022/N) 
 
 
 
 
V Bratislave 14. 12. 2022  
 
 
 
 
        Ing. Martin Polovka, PhD., v.r. 

generálny riaditeľ NPPC 
 
 

Prílohy:  

Príloha č. 1 – Metodické usmernenie pre vyplnenie žiadosti o pomoc zo Schémy štátnej pomoci na podporu 

poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v znení dodatku SA.105113 

 


