
 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP Z PRV SR 2014-2022 

Číslo výzvy:  52/PRV/2022  
 

Výzvu vyhlásila: PPA, Hraničná 12, 815 26 Bratislava 

Opatrenie:  4 – Investície do hmotného majetku  

Podopatrenie:  4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 

Oblasti:  1. Špeciálna rastlinná výroba (ŠRV) 
 2. Špeciálna rastlinná výroba - malí poľnohospodári 

 3. Živočíšna výroba (ŽV) 

 4. Živočíšna výroba - malí poľnohospodári 

 5. Skladovacie kapacity pre produkciu špeciálnej rastlinnej výroby 

 6. Špeciálna rastlinná výroba – Projekty do 80 000 EUR 

 7. Živočíšna výroba – Projekty do 80 000 EUR 

 
Typ výzvy: uzavretá 
 

Podávanie a prijímanie 

ŽoNFP 
od 1. 3. 2022  do 31. 5. 2022 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 110 000 000,00 EUR 

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt 

Minimálna výška oprávnených výdavkov pre všetky oblasti:  10 000,00 EUR 

Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŠRV:  2 000 000,00 EUR 

Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŽV:  2 000 000,00 EUR 

Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŠRV - malí poľnohospodári 400 000,00 EUR 

Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŽV - malí poľnohospodári  400 000,00 EUR 

Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŠRV - Projekty do 80 000 EUR 80 000,00 EUR 



 

 

 

Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŽV - Projekty do 80 000 EUR 80 000,00 EUR 

Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV:  

          2 000 000,00 EUR 

Miesto podania ŽoNFP:  ŽoNFP sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP 

zverejneného na portáli Slovensko.sk 

K formuláru ŽoNFP a k opraveným výdavkom nebude žiadateľ prikladať ako prílohu rozpočet ale uvedie 

identifikačný kód obstarávania z JOSEPHINE 

 

 

Oprávnené aktivity realizácie projektu 

U všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce farmy 

Rozsah činností: 

A. Špeciálna rastlinná výroba 
 
– investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŠRV vrátane prípravy staveniska  

a vrátane okolitých spevnených plôch;   
– investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŠRV vrátane strojov a náradia 

slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a 
hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu; 

– investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a 
fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činností  

– investície zohľadňujúce  pokrytie energetických potrieb poľnohospodárov pre vlastnú spotrebu 
energie ako sú  tepelné čerpadlá (vhodné na vykurovanie fóliovníkov, skleníkov, plôch so 
substrátovým pestovaním, sušenie plodín, atď.) Fotovoltaika či už ako zdroj energie pre 
skladovacie a spracovateľské priestory, alebo ako kombinovaná agro-energo produkcia 
(pestovanie vybraných plodín pod fotovoltaickým zariadením); 

– stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu  závlahových systémov 
vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;   

– investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom 
zvýšenia produkcie alebo jej kvality;   

– investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou 
organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy; 

–  

https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu?CurrentPage=1&InstitutionName=P%c3%b4dohospod%c3%a1rska+platobn%c3%a1+agent%c3%bara


 

 

 
– investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia 

na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku (vrátane okolitých 
spevnených plôch;   

– investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie kapacít  pozberovej úpravy vrátane sušiarní 
s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt; 

– investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe. 
 
 
2. Osobitná špecifikácia investícií prispievajúcich k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu: 

 
– stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov 

vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality; 
– investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom 

zvýšenia produkcie alebo jej kvality (v prípade závlahových detailov je oprávnené len obstaranie 
nového závlahového detailu); 

– investície do protimrazovej ochrany;  
– investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou 

organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy; 
– technológie precíznej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín; 
– technológie na mechanické ošetrovanie porastov; 
– digitálne technológie súvisiace s precíznym poľnohospodárstvom; 
– ochrana pôdy pred eróziou (technológie na mulčovanie pôdy najmä pod trvalými plodinami, 

zariadenia na zakrývanie pôdy a inú ochranu pôdy pred veternou eróziou). 
 

3. Technológie precíznej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín 

 

4. Stroje, súčasti strojov, technologické riešenia 

a) Technológia pulznej šírkovej modulácie dávky pesticídu na cieľovú plochu  

b) Systém automatického prepínania vhodnej koncovej dýzy, alebo vypínania jednotlivých sekcií, 
či dýz pri aplikácii pesticídov plošnými postrekovačmi. 

c) Postrekovače s technológiou vzduchového asistenčného systému  

d) Postrekovače s riadenou vzduchovou asistenciou 

e) Zariadenia pre prípravu postrekov a čistenie obalov z použitých koncentrovaných prípravkov.  



 

 

 
B. Živočíšna výroba 

 
– investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŽV vrátane prípravy staveniska 

(vrátane búrania starých objektov spojeného s výstavbou nových objektov,) a vrátane okolitých 
spevnených plôch; 

– investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŽV vrátane vybavenia 
pasienkov, strojov a náradia slúžiacich aj na výrobu a zber objemových krmív, uskladnenie a 
manipuláciu s krmivami a stelivami; 

– investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia 
na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku a vrátane 
okolitých spevnených plôch;  

– Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení 
hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie (napr. 
ventilačná/klimatizačná technika, moderné odpadové hospodárstvo atď.); 

– investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi 
hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej ŽV (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, 
alebo žúmp, kafilérnych boxov a obstaranie technológie na nakladanie a aplikáciu 
hospodárskych hnojív ) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie; 

– investície objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti 
rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie. 

 

Osobitná špecifikácia investícií prispievajúcich k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu: 

 

– technológie na zvýšenie frekvencie zhŕňania hnoja; 
– zlepšenie filtrovania vzduchu v budovách pre ustajnenie hospodárskych zvierat (vrátane 

súvisiacich investícií do ventilačných zariadení);  
– uskladnenie organických hnojív (hnojovice a maštaľného hnoja a močovky); 
– technológia na lepšie nakladanie s organickými hnojivami: separátor na využitie separátu na 

podstielanie, zariadenie pre hygienizáciu a zlepšenie separátu na podstielanie; 
– automatizované systémy dojenia, kŕmenia a odstraňovania hnoja; 
– drony vrátane príslušného softvéru určené na monitoring bezpečnosti a zdravia zvierat na 

pasienkoch; 
– zlepšenie ochrany pasúcich sa zvierat pred predátormi; 
– zlepšenie ochrany zvierat pred chorobami; 
– používanie digitálnych technológií v poľnohospodárskej výrobe súvisiace s automatizáciou v 

chovoch hospodárskych zvierat; 
–  



 

 

 
– stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov 

vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie krmovín pre živočíšnu výrobu alebo jej 
kvality; 

– investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom 
zvýšenia produkcie krmovín pre živočíšnu výrobu alebo jej kvality (v prípade závlahových 
detailov je oprávnené len obstaranie nového závlahového detailu). 
 

 

- Technológie na zvýšenie frekvencie zhŕňania hnoja 

- Zlepšenie filtrovania vzduchu v budovách pre ustajnenie hospodárskych zvierat (vrátane    súvisiacich 
investícií do ventilačných zariadení): 
- Uskladnenie organických hnojív (hnojovice, maštaľného hnoja a močovky) 

- Technológia na lepšie nakladanie s organickými hnojivami: separátor na využitie separátu na 
podstielanie, zariadenie pre hygienizáciu a zlepšenie separátu na podstielanie: 

- Automatizované systémy dojenia, kŕmenia a odstraňovania hnoja 

- Drony vrátane príslušného softvéru určené na monitoring bezpečnosti a zdravia zvierat na 

pasienkoch 

- Zlepšenie ochrany pasúcich sa zvierat pred predátormi 

- Zlepšenie ochrany zvierat pred chorobami 

- Používanie digitálnych technológií v poľnohospodárskej výrobe súvisiace s automatizáciou v 

chovoch hospodárskych zvierat) 

- Stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane 

infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie krmovín pre živočíšnu výrobu alebo jej kvality. 

Investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom 

zvýšenia produkcie krmovín pre živočíšnu výrobu alebo jej kvality  

 

C. Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV 
 
Oprávnení žiadatelia: Prijímateľom pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v 
poľnohospodárskej prvovýrobe , alebo organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín 
špecializovanej rastlinnej výroby (uznané podľa Nariadenia EP a Rady EÚ č.1308/2013).  



 

 

 
Žiadateľ existujúci minimálne od r. 2019 alebo noví podnikatelia 

 

Oprávnené miesta realizácie projektu: Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami 

uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny 

(mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj). 

 

Stanovenie výšky jednotlivých položiek oprávnených výdavkov : 

Pre nasledujúce nákladové položky sa uplatní štandardná stupnica nákladov: 

1. traktory s výkonom do 250 kW vrátane; 
2. komponenty presného poľnohospodárstva – pre navádzanie a dávkovanie; 
3. stroje na zber krmovín; 
4. stavby a technológie maštalí pre dojnice – boxové ustajnenie; 
5. stavby a technológie maštalí pre dojnice – voľné ustajnenie; 
6. stavby a technológie pre mladý dobytok, výkrmový dobytok; 
7. stavby a technológie pre mliečne teľatá s boxami; 
8. stavby a technológie – individuálna búda pre teľatá; 
9. stavby a technológie – skupinová búda pre teľatá; 
10. silážny žľab; 
11. hnojisko; 
12. nádrž na hnojovicu; 
13. zdroje fotovoltickej energie; 
14. rekonštrukcia klietkového chovu nosníc na voliérový; 
15. rekonštrukcia haly pre chov brojlerov; 
16. náklady na pôrodňu pre vysokoprasné prasnice; 
17. náklady na maštaľ pre skupinový chov prasníc; 
18. náklady na maštaľ pre odstavčatá predvýkrm; 
19. náklady na maštaľ pre výkrm ošípaných; 
20. náklady na maštaľ pre kozy a ovce; 
21. elektrické ohrady pre ovce a kozy – na pasenie počas dňa; 
22. elektrické ohrady pre ovce a kozy – nočné pasenie – prenosné elektrické oplotenie; 
23. náklady na odstránenie nevyužívaných starých stavieb, na mieste ktorých sa vybuduje 

nová stavba pre poľnohospodársku výrobu 
 

Kritériá pre výber projektov (viď. vo výzve str. 20-28) 

Spôsob financovania: refundácia. 



 

 

 

Intenzita pomoci sa uplatňuje vo všetkých prípadoch stanovenia výšky oprávnených výdavkov, ako 

sa uvádza v bode 2.3.2 

Prvú žiadosť o platbu je prijímateľ povinný predložiť v lehote do 18 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy 

o poskytnutí NFP vo výške minimálne 20% z celkovej výšky NFP. 

Záverečná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do  štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy najneskôr do 30.06.2025. 

Minimálna hranica požadovaných bodov je 55 bodov. 

Intenzita podpory (výška podpory)  

Intenzita pomoci sa uplatňuje vo všetkých prípadoch stanovenia výšky oprávnených výdavkov, ako 

sa uvádza v bode 2.3.2. 

 

a) Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: 
 

V prípade menej rozvinutých regiónov 50% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s 

maximálnym limitom určeným v tejto výzve.   

V prípade ostatných oblastí 40% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym 

limitom určeným v tejto výzve. 

 

 

 

b) Uvedená výška podpory sa zvyšuje o + 20% v týchto prípadoch: 

– mladých poľnohospodárov1 a to po dobu max. 5 rokov od dátumu začatia pôsobenia  

v podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ alebo do vykonania činností podnikateľského plánu 

v rámci podopatrenia 6.1 PRV 

–  

 
1 Mladý poľnohospodár pre túto výzvu v súlade s čl. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 je osoba, ktorá spĺňa tieto 3 podmienky: 1. nemá v čase 

podania ŽoNFP viac ako 40 rokov (t.j. nedosiahla 41 rokov); 2. má minimálne stredoškolské vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva alebo 
veterinárstva, alebo absolvovala akreditovaný vzdelávací kurz (program) zameraný na poľnohospodárske podnikanie v oblasti živočíšnej 
a/alebo rastlinnej výroby; 3. prvýkrát začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ (má rozhodujúce 
právomoci + min. 2/3 majetkový podiel) 



 

 

 

– ak sa projekt týka ekologického poľnohospodárstva, pričom žiadateľ je evidovaný v ekológii 

na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom. V prípade projektu 

zameraného na špeciálnu rastlinnú výrobu ekologická výroba tvorí min. 30% výmery 

žiadateľa. V prípade projektu zameraného na živočíšnu výrobu sa ekologická výroba 

vzťahuje na daný druh hospodárskych zvierat.  

– ak sa projekt týka poľnohospodárskej výroby v rámci záväzku Agroenvironmentálno-

klimatického opatrenia PRV. V prípade projektu zameraného na špeciálnu rastlinnú 

výrobu integrovaná produkcia tvorí min. 30 % obhospodarovanej plochy ornej pôdy 

a trvalých kultúr (SAD, VIN, CHM) žiadateľa. 
 

Vyššie uvedené sa posudzuje ku dňu podania ŽoNFP. 

Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane podľa bodov vyššie najviac do 70% z celkových 

oprávnených výdavkov.  

 
c) Osobitne sa základná miera podpory zvyšuje o 35 % (maximálne do celkovej intenzity pomoci 

75%) v prípade projektov výhradne zameraných na investície prispievajúce k odolnému, 
udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva, ktoré sú financované zo zdrojov EURI. 

 

Ak ide o investíciu do obstarania traktora s parametrami, prispievajúcimi k odolnému, 

udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva financovaná zo zdrojov EURI, sa základná miera 

podpory zvyšuje maximálne do 55% (na zvyšnú časť oprávnených výdavkov sa základná miera 

podpory zvyšuje o 35 % maximálne do celkovej intenzity pomoci 75%). 

 

Projekty výhradne zamerané len na investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a 

digitálnemu oživeniu hospodárstva: 

 

1. Projekty budú vyhodnocované v tých oblastiach, do ktorých budú žiadateľmi podané. 
2. Tieto projekty budú prioritne financované zo zdrojov EURI a uplatní zvýšená intenzita pomoci 

(miera podpory) o 35%  (maximálne do celkovej intenzity pomoci 75% s výnimkou investícií do 
traktorov podľa bodu 2.6.2 písm. c) tejto výzvy) 

 

 

 


