
Pokyny pre aktualizáciu krajinných prvkov pre účely oblastí ekologického záujmu – doplnenie 
 
V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb 
v zn. n. p. (novela nariadenia vlády SR č. 73/2018 Z. z.) a Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., môžu byť medze, ktoré 
nie sú chránené v rámci krížového plnenia,  použité pre splnenie postupu 5% oblastí ekologického 
záujmu (slovensky OEZ – anglicky EFA).  
 
Medzu inú ako chránenú v rámci KP je možné použiť pre splnenie oblastí ekologického záujmu v 
prípade, že jej plocha sa nachádza na diele pôdneho bloku s kultúrou orná pôda žiadateľa, je priľahlá 
k takémuto dielu pôdneho bloku, alebo je priľahlá k oblasti ekologického záujmu, ktorá je priamo 
priľahlá k dielu pôdneho bloku s kultúrou orná pôda príslušného žiadateľa. 
 
NPPC – VÚPOP oznamuje žiadateľom, že môžu požiadať o dokreslenie medzí iných ako chránených 
v rámci KP do GIS vrstvy za účelom ich deklarovania ako oblastí ekologického záujmu do KAMPANE  
2018. 
 
Žiadateľ žiadosť o dokreslenie KP zašle: 

- poštou na: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav 
pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC - VUPOP), Gagarinova 10, 827 13 Bratislava, Ing. Márií 
Mozdíkovej, 

- alebo e-mailom na: m.mozdikova@vupop.sk. 
 

Žiadosti je možné posielať do 15. apríla 2018. Po tomto termíne nebude možné dokreslené KP 
započítať ako OEZ - EFA pre účely kampane 2018. 
 
V žiadosti musí byť uvedené : 

- skrátený kód kultúrneho dielu a lokalita alebo kód kultúrneho dielu, na ktorom sa krajinný 
prvok nachádza, 

- priestorové vymedzenie krajinného prvku, aby bol jednoznačne identifikovateľný. 
 

Žiadateľ si príslušný krajinný prvok môže deklarovať ako OEZ - EFA až po odsúhlasení pracovníkom 
NPPC – VUPOP a teda po jeho zobrazení v GSAA s uvedením druhu, identifikačného čísla a výmery 
príslušného KP- medze. 
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