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Príloha IV: Prechodná vnútroštátna pomoc 
 
 

a) ročná finančná sektorová obálka pre každý sektor, na ktorý sa poskytuje prechodná 
vnútroštátna pomoc 
 

Sektor 
Finančná obálka špecifická pre sektor, 000 EUR 

2023 2024 2025 2026 2027 

Platba na plochu 29 278 26 350 23 422 20 494 17 567 

Chmeľ 43 38 34 30 25 

Platba na zvieratá 21 104 18 994 16 883 14 773 12 662 

Ovce a kozy 2 086 1 877 1 669 1 460 1 251 

Kravy bez trhovej produkcie 1 970 1 773 1 576 1 379 1 182 

 
b) ak je to relevantné, maximálna jednotková sadzba podpory na každý rok daného obdobia 

 

Sektor Jednotková sadzba 

 Neuplatňuje sa. 

 
c) ak je to relevantné, informácie týkajúce sa referenčného obdobia upraveného v súlade s druhým 

pododsekom článku 147 (2) 
 

Sektor informácie týkajúce sa upraveného referenčného obdobia 

Chmeľ 
Finančná obálka bude rozdelená na počet ha. Platba na chmeľ je poskytovaná 
na plochu chmeľnice k 31. decembru 2018. 

Platba na 
zvieratá 
(odviazaná 
časť) 

Finančná obálka bude rozdelená na počet DJ vypočítaný pomocou zvierat 
registrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat alebo v prípade 
mlieka na počet DJ vypočítaných na základe individuálnej kvóty.  
V odviazaných sektoroch je nastavená sadzba za DJ = finančná obálka pre 
odviazané sektory / počet VDJ na základe stavu 31.3.2018. 
Tieto kategórie sú odviazané: 

 Teľatá (od 6 mesiacov) = 0,2 VDJ na hlavu na základe stavu k 31.3.2018 

 Dobytok (od 6 do 24 mesiacov) = 0,6 VDJ na hlavu na základe stavu k 
31.3.2018 

 Ostatný dobytok starší ako 24 mesiacov (okrem dojníc a kráv bez trhovej 
produkcie) = 1,0 VDJ na hlavu na základe stavu k 31.3.2018 

 Mlieko = 0, 1998 VDJ za tonu individuálnej kvóty na mlieko, ak 
poľnohospodár mal kravy plemena na mlieko a mliečne výrobky na hlavu na 
základe stavu k 31.3.2018 

 Ovce a kozy = 0,15 VDJ na hlavu na základe stavu k 31.3.2018*  
(100% -91 EUR viazania *) 

ŽIVOČÍŠNY 
SEKTOR: 
PLATBY 
NA 
HOVÄDZIE 
A TEĽACIE 
MÄSO, 
OVČIE A 
KOZIE 

Systém kontrol TNA pre kombinované sektory hovädzieho a teľacieho mäsa, 
ovčieho a kozieho mlieka je realizovaný prostredníctvom systému IACS 
a použije sa automatický systém žiadostí. Pri kontrole na mieste budú 
kontrolované zvieratá: kravy, ovce a kozy. Administratívne kontroly a krížové 
kontroly (s výnimkou odviazaných sektorov) budú aplikované. Žiadatelia majú 
(alebo mali - v prípade oddelených sektorov) povinnosť, aby všetky ich zvieratá 
boli zapísané v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. 
Zníženia sú nasledovné: 
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MÄSO 
A MLIEKO 
Kontroly a 
sankcie 

- ak je zistený rozdiel viac ako 1 DJ, ale nie viac 20%, pomoc bude znížená 
o percento zisteného rozdielu, 

- ak je zistený rozdiel viac ako 20%, ale nie viac ako 50% pomoc bude 
znížená o 1,5 násobok percenta zisteného rozdielu, 

- ak je zistený rozdiel viac ako 50%, žiadna pomoc sa neposkytne. 
PLATBA 
NA 
PLOCHU 
Kontroly a 
sankcie 

Pokiaľ ide o odviazané platby – kontroly a sankcie budú rovnaké ako v BISS – 
IACS systém bude aplikovaný – administratívne kontroly a kontroly na mieste – 
kontroly budú vykonávané spoločne s kontrolami BISS. 

 
 

d) stručný opis komplementarity prechodnej vnútroštátnej pomoci s intervenciami strategického 
plánu SPP 
Prechodná vnútroštátna pomoc (TNA) môže byť kombinovaná s inými oddelenými 
intervenciami vo forme priamych platieb (BISS, CRISS, CISYF), režimami v záujme klímy, 
životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj viazanou podporou príjmu. 
Prípadná komplementarita TNA v sektore platby na plochu a chmeľu je v prípade jej 
uplatňovania zabezpečená tým, že sa poskytuje na špecifické poľnohospodárske plochy. 
Prípadná komplementarita TNA v sektore platby na zvieratá (oddelená a viazaná časť) je v 
prípade jej uplatňovania zabezpečená tým, že sa poskytuje na špecifické poľnohospodárske 
sektory. TNA môže byť v určitých prípadoch kombinovaná aj s niektorými typmi intervencií v 
určitých sektoroch a s intervenciami v rámci II. piliera SPP. Prípadná komplementarita TNA v 
sektore platby na zvieratá (oddelená a viazaná časť) je v prípade jej uplatňovania zabezpečená 
tým, že sa poskytuje na špecifické poľnohospodárske sektory. Maximálna obálka TNA (ktorá 
však môže byť nižšia alebo nulová z rozpočtových dôvodov) je v tabuľke vyššie. 

 
 


