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(názov a sídlo spoločnosti, IČO
Záväzné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie podpory podľa § 2 ods. 3 nariadenia vlády
SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s
opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. na agroenvironmentálno-klimatické
opatrenie.
Záväzne vyhlasujem, že budem plniť všetky podmienky záväzku operácie v zmysle
nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory
v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. počas celej doby trvania
záväzku*
integrovaná produkcia v ovocinárstve
integrovaná produkcia v zeleninárstve
integrovaná produkcia vo vinohradníctve
Integrovaná produkcia v ovocinárstve
a) dodržiavať najnižšie požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín
a najnižšie požiadavky používania hnojív podľa prílohy č. 10 nariadenia vlády SR
č. 75/2015,
b) používať pre integrovanú produkciu v ovocinárstve povolené biologické prípravky
na ochranu rastlín a povolené chemické prípravky na ochranu rastlín podľa osobitného
predpisu1) s dodržaním ochrannej lehoty; žiadateľ nesmie použiť prípravky na ochranu
rastlín so zakázanými účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11 nariadenia
vlády SR č. 75/2015,
c) použiť najviac osem aplikácií chemických prípravkov na ochranu rastlín podľa
písmena b) za kalendárny rok,
d) predložiť kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín
podľa osobitných predpisov2),
e) zabezpečiť v prvom roku záväzku a štvrtom roku záväzku v akreditovanej inštitúcií
rozbor pôdnych vzoriek odobratých z každého dielu pôdneho bloku spôsobom
ustanoveným v prílohe č. 12 časti A nariadenia vlády SR č. 75/2015 zameraný na
chemické látky uvedené v prílohe č. 12 časti A a zabezpečiť dodržanie ich limitných
hodnôt; hodnoty týchto chemických látok nesmú prekročiť limity uvedené v prílohe
č. 12 časti A nariadenia vlády SR č. 75/2015,

§ 25 a 26 zákona č. 405/2011 Z. z. rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
2
§ 35 ods. 2 zákona č. 405/2011 Z. z. a Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní
údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení
použitých aplikačných zariadení.
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f) každoročne pred zberom úrody zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii rozbor plodov
z každého pestovaného druhu ovocia na rizikové látky a dodržanie limitných hodnôt
rizikových látok uvedených v prílohe č. 13 nariadenia vlády SR č. 75/2015 a na
rezíduá používaných účinných látok; hodnoty týchto látok nesmú prekročiť limity
uvedené v osobitnom predpise,3)
g) zabezpečiť celoročne zelený kryt pôdy porastom nekonkurenčných bylinných zmesí
alebo trávových zmesí, slamou, senom alebo iným mulčovacím materiálom najmenej
v každej druhej uličke ovocného sadu alebo hospodáriť na terasách,
h) absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 nariadenia vlády SR č. 75/2015
do konca prvého roku trvania záväzku,
i) viesť a uchovávať všetky záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich
činnostiach sedem rokov od začiatku plynutia záväzku; vzor záznamu je uvedený v
prílohe č. 15 nariadenia vlády SR č. 75/2015,
j) žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre výsledky rozborov podľa odseku 1
písm. e) a f) do 31. decembra príslušného roku.
Integrovaná produkcia v zeleninárstve
a) dodržiavať najnižšie požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín
a najnižšie požiadavky používania hnojív podľa prílohy č. 10 nariadenia vlády SR
č. 75/2015,
b) používať na celej výmere plochy poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahuje
záväzok pre integrovanú produkciu zeleniny, povolené chemické prípravky na ochranu
rastlín4) a autorizované prípravky na ochranu rastlín zverejňované podľa osobitného
predpisu1) s dodržaním ochrannej lehoty; žiadateľ nesmie použiť prípravky na ochranu
rastlín so zakázanými účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11 nariadenia
vlády SR č. 75/2015,
c) používať autorizované prípravky na ochranu rastlín v rámci rozsahu ich
registrovaného použitia s účinnými látkami, ktoré sú povolené na integrovanú
produkciu zeleniny a zverejňované podľa osobitného predpisu1), na poľnohospodárske
plodiny zaradené do operácie a pestované v rámci osevného postupu na ploche,
d) použiť najviac päť aplikácii chemických prípravkov na ochranu rastlín podľa
písmena b) za kalendárny rok,
e) predložiť kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín
podľa osobitných predpisov2),
f) zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt rizikových látok uvedených v prílohe č. 14
nariadenia vlády SR č. 75/2015 a každoročne pred zberom úrody zabezpečiť
v akreditovanej inštitúcii analytický rozbor jednej vzorky
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 26682/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezídua
prípravkov na ochranu rastlín v znení neskorších predpisov.
4
§ 25 ods. 2 zákona č. 405/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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1. z každého pestovaného druhu zeleniny zameraný na chemické prvky, dusičnany
a na rezíduá použitých účinných látok, Ak žiadateľ pestuje zeleninu na ploche
menšej ako 5 ha, vzorka sa odoberá z druhu zeleniny, ktorý sa pestuje na prevažnej
výmere, na ktorú sa vzťahuje záväzok,
2. zemiakov zameraný na chemické prvky, dusičnany a rezíduá použitých účinných
látok,
3. jahôd zameraný na chemické prvky a na rezíduá použitých účinných látok,
g) zabezpečiť v prvom a štvrtom roku trvania záväzku v akreditovanej inštitúcii
rozbor pôdnych vzoriek odobratých z každého dielu pôdneho bloku zaradeného do
záväzku spôsobom odberu pôdnych vzoriek ustanoveným v prílohe č. 12 časti
A zameraný na rizikové látky uvedené v prílohe č. 12 časti A a zabezpečiť
dodržiavanie ich limitných hodnôt; limitné hodnoty týchto rizikových prvkov sú
uvedené v prílohe č. 12 časti A nariadenia vlády SR č. 75/2015,
h) zabezpečiť dvojročný osevný postup rotáciou pestovanej zeleniny a štvorročný
osevný postup pri pestovaní zemiakov, pričom zelenina rovnakého rodu uvedená
v prílohe č. 15a časti A sa nesmie počas dvojročného osevného postupu pestovať na tej
istej ploche dielu pôdneho bloku okrem viacročných druhov zeleniny, ktoré sú
uvedené v prílohe č. 15a časti B, zemiaky sa nesmú pestovať na tej istej ploche dielu
pôdneho bloku tri roky,
i) absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 nariadenia vlády SR č. 75/2015 do
konca prvého roku trvania záväzku,
j) používať štandardné osivo zelenín a certifikované sadivo zemiakov,
k) viesť a uchovávať záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich činnostiach
sedem rokov od začiatku plynutia záväzku, vzor záznamu je uvedený v prílohe č. 15
nariadenia vlády SR č. 75/2015,
l) žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre výsledky rozborov podľa odseku 1
písm. f) prvého až tretieho bodu a písm. g) do 31.decembra príslušného roku.
Integrovaná produkcia vo vinohradníctve
dodržiavať najnižšie požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín a najnižšie
požiadavky používania hnojív podľa prílohy č. 10 nariadenia vlády SR č. 75/2015,
a) rodiace vinohrady:
1. používať pre integrovanú produkciu vo vinohradníctve povolené biologické
prípravky na ochranu rastlín a chemické prípravky na ochranu rastlín podľa
osobitného predpisu1) s dodržaním ochrannej lehoty; žiadateľ nesmie použiť
prípravky na ochranu rastlín so zakázanými účinnými látkami, ktoré sú uvedené
v prílohe č. 11 nariadenia vlády SR č 75/2015,
2. použiť chemické prípravky podľa prvého bodu za rok najviac,
päťkrát proti peronospóre, päťkrát proti múčnatke, jednu aplikáciu prípravkov na
ochranu rastlín proti plesni sivej po 1. auguste,

3. proti obaľovačom aplikovať len biologické prípravky na ochranu rastlín alebo
pomocné prípravky5),
4. zabezpečiť najmenej v každom druhom medziradí celoročný zelený kryt pôdy
bylinným porastom, zazelenením alebo zatrávnením,
5. každoročne pred zberom úrody zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii rozbor plodov
zameraný na rezíduá použitých účinných látok, pričom jedna vzorka hrozna sa
odoberá z každých aj začatých 20 ha vinohradu, na ktoré sa vzťahuje záväzok;
hodnoty týchto látok nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v osobitnom
predpise3),
b) mladé vinohrady v prvom až treťom roku po výsadbe:
1. nepoužívať herbicídy v medziriadkoch vinohradu,
2. nepoužívať akaricídy a insekticídy,
3. v prípade potreby použiť najmenej dva postreky biologickými prípravkami na
ochranu rastlín a pomocnými prípravkami proti peronospóre a najmenej dva postreky
proti múčnatke viniča za rok,
4. použiť chemické prípravky na ochranu rastlín proti múčnatke viniča najviac
dvakrát a proti peronospóre najviac trikrát za rok,
5. použiť zelené hnojenie v prvých troch rokoch po výsadbe minimálne jedenkrát
vysiatím a zapravením vikovitých rastlín do pôdy najmenej v množstve 80 kg/ha
osiva,
6. zabezpečiť do konca tretieho roka po výsadbe v každom druhom medziradí súvislý
bylinný porast zatrávnením, zazelenaním, alebo zabezpečiť hospodárenie na
terasách.
c) rodiace aj mladé vinohrady:
1. použiť najviac 50 kg/ha dusíka ročne vrátane maštaľného hnoja,
2. vykonať jedenkrát za rok mechanickú kultiváciu príkmenného pásu a len
v rodiacich vinohradoch použiť najviac 2 aplikácie herbicídov na príkmenný pás,
3. predložiť kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín
podľa osobitných predpisov2),
4. absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 nariadenia vlády SR č. 75/2015 do
konca prvého roku trvania záväzku,

§22 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkov a ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
5

5. viesť a uchovávať záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich
činnostiach sedem rokov od začiatku plynutia záväzku; vzor záznamu je uvedený v
prílohe č. 15 nariadenia vlády SR č. 75/2015,
6. zaslať platobnej agentúre výsledky rozborov podľa písm. a) piateho bodu do 31.
decembra príslušného roku

V ................................ dňa ...............

.......................................
Meno a priezvisko**

..................................
Podpis**

* žiadateľ vyznačí krížikom, do ktorej operácie vstupuje a všetky podmienky danej operácie
** v súlade s výpisom z OR SR

