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1. AKTÍVA A PASÍVA, VÝSLEDKY PODNIKANIA v EUR
UKAZOVATEĽ

z toho

z toho

z toho

a
VÝSLEDKY PODNIKANIA v EUR
VÝNOSY CELKOM
tržby z predaja tovaru
tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
r.2040 > r.(2041 + 2046)
tržby z rastlinnej a živočíšnej výroby
r.2041 > r.(2042 + 2044)
r.2042 > r.2043
z rastlinnej výroby

X

X

X

X

X

X

2040
2041

z toho: v systéme ekologického poľn.
r.2044 > r.2045
zo živočíšnej výroby
z toho: v systéme ekologického poľn.

2044
2045

tržby z agroturistiky

2046
2047
2048
r.2150>r.2160

z toho: priznané podpory spolu (bežné dotácie z č.ú. 648)
náhrady škôd od MPRV SR
dopad zúčtovania opravnej položky k nadobudnutému
majetku (účet 657)
NÁKLADY CELKOM
r.2316 > r.(2360 + 2370 + 2374 + 2400 + 2410 + 2420)
spotreba materiálu a energie
r.2360 > r.(2361 +až 2367)
pohonné hmoty

z toho

2001
2010

2042
2043

tržby za prenájom pôdy
tržby za prenájom budov
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

z toho

Vypĺňať v celých číslach, t.j. bez desatinných miest
Skutočnosť za rok
2016
2017
1
2

Číslo
riadku
b

elektrická energia
osivá a sadba
priemyselné hnojivá, hospodárske hnojivá a sekundárne
zdroje živín
nakupované krmivá

2150
2160
2175
2180
2316
2360
2361
2362
2363
2364
2366

prípravky na ochranu rastlín
osobné náklady
náklady za prenájom poľnohospodárskej pôdy
r.2374 > r.(2375 + 2376)

2367
2370

z náklady za prenájom ornej pôdy
toho náklady za prenájom lúk a pasienkov

2375

odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
manká a škody
r.2410 > r.2411
z toho: škody na majetku z podmáčania pôdy, povodní
a živelných pohrôm
dopad zúčtovania opravnej položky k nadobudnutému
majetku
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PRED ZDANENÍM
r.2570 = r.(2001 - 2316)
Režijné náklady za podnik celkom
výrobná réžia
z toho
správna réžia

2374

2376
2400
2410
2411
2420
2570
2572
2574

Spotreba vlastného krmiva

2575
2576

Spotreba vlastného osiva a sadby
Spotreba vlastných hnojív

2577
2578

Celková úhrada za užívanie pozemných komunikácií

2596

KONTROLNÝ SÚČET

2999

r.2999 = r.(2001 +až 2596)

2. BANKOVÉ ÚVERY, ZAMESTNANCI, MZDY, POHĽADÁVKY, ZÁVÄZKY v EUR
Vypĺňať v celých číslach, t.j. bez desatinných miest
UKAZOVATEĽ
a

Číslo
riadku
b

Skutočnosť za rok
2016
1

ZAMESTNANCI A MZDY
Ročný priemerný ev. počet zamestnancov prepočítaný
3010
z toho: THP (počet)
3015
Ročné mzdy v EUR
3030
Celkový počet vlastníkov podniku (členov,spoločníkov)
3035
Počet novovytvorených stálych pracovných miest
3037
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ VZDELANIE (počet pracovníkov vrátane vedúceho)
Základné vzdelanie a iba poľnohospodárske skúsenosti
3100
Stredoškolské vzdelanie bez maturity
3105
z toho: stredoškolské poľnohospodárske vzdelanie
3110
Stredoškolské vzdelanie s maturitou
3115
z toho: stredoškolské poľnohospodárske vzdelanie
3120
Absolvovaný aspoň 2-ročný vzdelávací kurz na
poľnohospodárskej vyššej strednej škole, univerzite

z toho

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – so zameraním na
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, vinohradníctvo, lesné
hospodárstvo, chov rýb, potravinárstvo, veterinárstvo,
poľnohospodárske technológie
Absolvovaná iná vysoká škola II. stupňa
BANKOVÉ ÚVERY v EUR
Prijaté bankové úvery (v danom roku)
r.3200 > r.(3202 +až 3206)
na prevádzkové účely
na nákup pôdy
na nákup strojov a zariadení
na obstaranie stavieb
na ostatné investície
Splátky bankových úverov
r.3212 > r.(3213 + 3214)
Výška majetkovej záruky
vlastná
z toho
SZRB

3125

3130
3135

3200
3202
3203
3204
3205
3206
3211
3212
3213
3214

Starý blok úverov
3215
POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY PO DOHODNUTEJ LEHOTE SPLATNOSTI v EUR
Pohľadávky po dohodnutej lehote splatnosti r.4010 > r.4020 4010
z toho: z obchodného styku
4020
Záväzky po dohodnutej lehote splatnosti
r.4030 > r.(4040 +až 4055) 4030
z obchodného styku
z toho voči štátnemu rozpočtu
zo sociálneho zabezpečenia

4040
4050
4055

Záväzky po dohodnutej lehote splatnosti voči peňažným
4060
ústavom
r.4060 > r.(4061 + 4062)
z toho

úver
úroky

KONTROLNÝ SÚČET

4061
4062
r.4099 = r.(3010 +až 4062) 4099

2017
2

3.

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK v EUR
UKAZOVATEĽ

Vypĺňať v celých číslach, t.j. bez desatinných miest

Číslo
riadku
b

Skutočnosť za rok
2016
1

a
OBSTARANÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK v EUR
Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku celkom
4500
5010 > r.(5020
až
5040)
stavby
4505
samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4510
z toho
pestovateľ. celky trvalých porastov a pozemky
4515
základné stádo a ťažné zvieratá
4520
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK PODĽA ZDROJOV OBSTARÁVANIA v EUR
vlastné zdroje
4600
úver
4605
z toho dotácie zo štátneho rozpočtu
4610
zdroje zo zahraničia
4615
ostatné zdroje
4620
OPRÁVKY K DLHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU v EUR
Dlhodobý hmotný majetok celkom r.4650 > r.(4655 +až 4675) 4650
stavby
4655
samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4660
z toho pestovateľ. celky trvalých porastov a pozemky
4665
základné stádo a ťažné zvieratá
4670
opravná položka k nadobudnutému majetku
4675
KONTROLNÝ SÚČET
r.4699 = r.(4500 +až 4675) 4699

3b.

2017
2

DANE A POISTNÉ v EUR (v xls súbore nahrávať až po podporách tj. časti výkazu 3a)

DANE A POISTNÉ v EUR
Daň z pridanej hodnoty
Spotrebné dane
víno
v tom lieh

5500
r.5505 = r.(5510 +až 5530) 5505
5510
5515

uhľovodíkové palivá a mazivá
5530
r.5535 = r.(5540 + 5545) 5535
Daň z nehnuteľnosti
r.5540 > r.(5541 + 5542) 5540
z pozemkov
z z ornej pôdy, chmeľníc, viníc a ovocných sadov 5541
v tom
toho z trvalých trávnych porastov
5542
zo stavieb
Cestná daň
Platby do fondov (35,2%)
Tvorba sociálneho fondu

5545
5550
5555
r.5560 > r.5561 5560

z toho: prídel zo zisku
5561
Poistné zaplatené na poistné udalosti
r.5565 > r.(5566 +až 5568) 5565
majetku
5566
z toho úrody

5567

zvierat
5568
Náhrada škôd z poistného celkom r.5585 > r.(5586 +až 5588) 5585
majetku
5586
z toho úrody

5587

zvierat
5588
Vyplatené finančné prostriedky z poisťovní na zábranné
5589
opatrenia - predchádzania škodám
KONTROLNÝ SÚČET
r.5999 = r.(5500 +až 5589) 5999

3a.

PRIZNANÉ PODPORY v EUR

Vypĺňať v celých číslach, t.j. bez desatinných miest

UKAZOVATEĽ

b
4700

Úhrada finančnej disciplíny z prechádzajúceho roka
Jednotná platba na plochu (SAPS)
Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné
prostredie (greening)
Platba pre mladých poľnohospodárov
Platba na pestovanie cukrovej repy

4702
4704

Platba na pestovanie chmeľu
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou
prácnosťou
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou
prácnosťou
Platba na pestovanie rajčiakov

4722
4723

Platba na chov bahníc, jariek a kôz
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka

4731
4732

Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka

4733

Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky
dojčiace kravy
z toho
ovce a kozy

4737
4738

4706
4707
4708

4724
4725
4726
4727

4739

z toho

Program rozvoja vidieka 2014-2020
4740
r.4740 > r.(4741 + 4746 + 4750 + 4770 + 4780)
Platba pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými
osobitnými obmedzeniami
r.4741 > r.(4742 +až 4745) 4741
horské oblasti (H)

4742

oblasti čeliace významným prírodným obmedzeniam (BK)
oblasti postihnuté špecifickými obmedzeniami (OS)

4743
4744

vyradené katastre LFA (dobiehajúce)
4745
r.4746 > r.(4747 + 4748) 4746
Platby v rámci sústavy Natura 2000
na poľnohospodárskej pôde
na lesné pozemky
Agroenvironmentálno-klimatické opatrenia celkom
r.4750 > r.(4752 +až 4760)
integrovaná produkcia v ovocinárstve

z toho

z toho

z toho

z toho

a
Podpory neinvestičného charakteru (z účtu 648)

Číslo
riadku

4747
4748
4750
4752

integrovaná produkcia v zeleninárstve
integrovaná produkcia vo vinohradníctve
ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych
porastov
multifunkčné okraje polí (biopásy na ornej pôde)
ochrana vodných zdrojov - CHVO Žitný ostrov

4753
4754

ochrana dropa fúzatého
ochrana biotopov sysľa pasienkového

4758
4759

chov a udržanie ohrozených druhov zvierat

4760

4755
4756
4757

Skutočnosť za rok
2016
2017
1

2

3a.

PRIZNANÉ PODPORY v EUR (pokračovanie)

Vypĺňať v celých číslach, t.j. bez desatinných miest

Číslo
riadku

UKAZOVATEĽ

z toho

a
b
Ekologické poľnohospodárstvo (EP)
4770
r.4770 > r.(4771 +až 4774) + r.(4776 + 4777)
ovocné sady intenzívne (v EP)
4771
ovocné sady ostatné (v EP)
ekologická produkcia na ornej pôde
ekologická produkcia v zeleninárstve, liečivé, koreninové
r.4774 > r.4775
a aromatické rastliny
z toho: zemiaky

4772
4773

ekologická produkcia vo vinohradníctve
ekologická produkcia na TTP

4776
4777

Dobré životné podmienky zvierat

4775

4780

chov hydiny (brojlery kurčiat)

z toho

4774

dojnice

4781
4782

prasnice
výkrm ošípaných

4783
4784

Operačný program pre rybné hospodárstvo

4790

Štátna pomoc: podpora podľa Výnosu MPRV SR 660/2014-100
4792
Pomoc na opatrenia pre organizovanie trhu
r.4796 > r.4797 4796
z toho: poistenie vinohradov

4797

z toho

Podpory investičného charakteru

4800

Podpora podľa výnosov MPRV SR a NV SR
Program rozvoja vidieka 2007-2013, 2014-2020

z toho

Operačný program pre rybné hospodárstvo
Pomoc na opatrenia pre organizovanie trhu
Platby za poskytnuté údaje

4805
4809
4810
4811

dojnice

4820
4821

dojčiace kravy

4822

ošípané
sady a vinohrady

4823
4824

KONTROLNÝ SÚČET

r.4899 = r.(4700 +až 4824) 4899

Skutočnosť za rok
2016
2017
1

2

4. ŠPECIFICKÉ UKAZOVATELE – POĽNOHOSPODÁRSTVO
Vypĺňať na dve desatinné miesta
RASTLINNÁ VÝROBA
Mer. Číslo
jedn. riadku
b
c

UKAZOVATEĽ
a
Obhospodarovaná poľnohospodárska pôda v užívaní spolu
podľa katastra

6009

Obhospodarovaná poľn. pôda v užívaní spolu podľa
Deklarácie poľn. pozemkov (LPIS, IACS)

6010

orná pôda

6015

lúky a pasienky

6020
6025
6045
6050

z toho ovocné sady
vinice
chmeľnice
Prenajatá poľnohosp. pôda v užívaní (podľa LPIS, IACS)

6055

výmera cirkevnej pôdy

6060

výmera štátnej pôdy zo Slovenského pozemkového
z toho fondu (SPF)

6065

výmera pôdy nezistených vlastníkov z SPF

6070

výmera pôdy súkromných osôb

6075

Poľnohospodárska pôda v užívaní zaradená
v poľnohospodársky znevýhodnených oblastiach v ANC

6080

Poľnohospodárska pôda v užívaní pod závlahou

6085

Poľnohospodárska pôda v užívaní zaradená do
agroenvironmentálnych opatrení spolu (podľa LPIS,IACS)

6090

Poľnohospodárska pôda v užívaní zaradená do systému
ekologického poľnohospodárstva (podľa LPIS, IACS)

6095

Vodná plocha rybníkov

6120

Zberová plocha celkom
r.6200 > r. (6205 + 6225 + 6235 + 6240 + 6250 + 6278 +
6279 + 6285)
r.6205 > r.(6210 +až 6220)
obilniny celkom
pšenica
z toho jačmeň
kukurica na zrno
r.6225 > r.(6230 + 6232)

olejniny celkom
z toho:

repka
slnečnica

cukrová repa technická
r.6240 > r.6245

zemiaky celkom
z toho: skoré

r.6250 > r.(6255 +až 6276)

zelenina
listová
z toho

struková
cibuľová
z toho hlúbová
koreňová
plodová

r.6276 > r.6277

z toho: rajčiaky
skleníky a fóliovníky pre zeleninu a rajčiaky
r.6279 > r.(6280 +až 6283)

ovocie
bobuľoviny
z toho

kôstkoviny
hrušky
jablká

krmoviny na ornej pôde

6200
ha

6205
6210
6215
6220
6225
6230
6232
6235
6240
6245
6250
6255
6260
6265
6270
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6285

Skutočnosť za rok
2016
1

2017
2

RASTLINNÁ VÝROBA (pokračovanie)

Vypĺňať na dve desatinné miesta

Mer. Číslo
jedn. riadku
a
b
c
Zberová plocha geneticky modifikovaných plodín
6290
ha
Zberová plocha plodín na energetické účely
6295
r.6400 > r.(6405 +až 6415)
Úroda obilnín celkom
6400
pšenica
6405
z toho jačmeň
6410
kukurica na zrno
6415
r.6420 > r.(6425 + 6426)
Úroda olejnín celkom
6420
repka
6425
z toho:
slnečnica
6426
Úroda cukrovej repy technickej celkom
6430
r.6435 > r.6440
Úroda zemiakov celkom
6435
z toho: skoré
6440
UKAZOVATEĽ

Úroda obilnín v ekologickom poľnohospodárstve (EP)
celkom
r.6445 > r.(6450 +až 6460)
pšenica
z toho jačmeň

6445
6450
6455

kukurica na zrno
Úroda olejnín v ekologickom poľnohospodárstve celkom
r.6465 > r.6470
z toho: repka

6460

6465
6470
6475

Úroda cukrovej repy technickej v EP
Úroda konzumných zemiakov v EP celkom

6480

r.6480 > r.6485
z toho: skoré
Úroda zeleniny v ekologickom poľnohospodárstve celkom
r.6490 > r.(6495 + až 6520)
kapusta biela

z toho

mrkva a karotka
petržlen
uhorky
paprika zeleninová

Úroda koreninových, aromatických a liečivých rastlín v EP
Úroda ovocia v ekologickom poľnohospodárstve celkom
r.6600 > r.(6605 +až 6645)
jabloň
hruška
broskyňa
marhuľa
slivka
čerešňa
višňa
ríbezle
orech
Úroda hrozna v ekologickom poľnohospodárstve celkom
Produkcia určená na výrobu biopalív
r.6700 > r.(6705 + 6710)
na výrobu (bio)etanolu
z toho
na výrobu (bio)nafty

KONTROLNÝ SÚČET

6490
6495
tona

rajčiaky

z toho

6485

r.6799 = r.(6009 +až 6710)

6500
6505
6510
6515
6520
6521
6600
6605
6610
6615
6620
6625
6630
6635
6640
6645
6650
6700
6705
6710
6799

Skutočnosť za rok
2016
1

2017
2

ŽIVOČÍŠNA VÝROBA A INÉ

Vypĺňať na dve desatinné miesta

UKAZOVATEĽ
a
Stavy hovädzieho dobytka celkom
r.7150 > r.(7151 + 7152)
z toho

Mer. Číslo
jedn. riadku
b
c
7150

dojnice

7151

dojčiace kravy

7152

Počet ošípaných celkom

r.7160 > r.7165

7160

z toho: prasnice

7165

Počet oviec celkom
z toho

bahnice

r.7170 > r.7175 ks

7170

r.7175 > r.7176

7175

z toho: bahnice dojné

7176

Kozy

7177

Počet hydiny celkom

r.7180 > r.7181

7180

z toho: počet sliepok

7181

Výroba vajec za rok

7182

Predaj vajec

tis.
ks

Produkcia rýb (výlov)

kg

7185

Počet kŕmnych dní dojníc

dni

Počet kŕmnych dní dojných bahníc
Výroba kravského mlieka za rok ( v tisíc litroch) !!!!
z toho: výroba kravského mlieka v bio kvalite

7183
7190
7195
7200

tis. l 7201

Predaj kravského mlieka za rok

7202

Výroba ovčieho mlieka za rok ( v litroch) !!!!

7205

z toho: výroba ovčieho mlieka v bio kvalite

litre 7206

Predaj ovčieho mlieka za rok

7207

Predaj HD (vrátane teliat) na jatočné účely celkom
z toho: predaj HD (vrátane teliat) na jatočné účely

*

7210
7211

v ekologickom poľnohospodárstve *
Predaj ošípaných na jatočné účely celkom
z toho: predaj ošípaných na jatočné účely

*

7220

z ekologického poľnohospodárstva *

7221

Predaj oviec na jatočné účely celkom *
z toho: predaj oviec na jatočné účely z ekologického

7225

poľnohospodárstva *
Predaj hydiny na jatočné účely celkom
z toho: predaj hydiny na jatočné účely

*

z ekologického poľnohospodárstva *
Spotreba jadrových krmív celkom
r.7240 > r.(7241 + 7243 + 7244)
hovädzí dobytok
z toho

Skutočnosť za rok
2016
1

r.7241 > r.7242

7226
tona
7230
7231
7240
7241

z toho: dojnice

7242

ošípané

7243

hydina

7244

Spotreba motorovej nafty

litre 7249

Množstvo vyprodukovaných skleníkových plynov v
ekvivalente CO2

tony 7250

KONTROLNÝ SÚČET

r.7299 = r. (7150 +až 7250)

7299

* vrátane zabitia na vlastnom bitúnku a predaja na domáce zabitie

2017
2

POKYNY
k "I n f o r m a č n é m u l i s t u MPRV SR 2018"
(skutočnosť: 2016 a 2017)
pre podnikateľské subjekty účtujúce v podvojnom účtovníctve
.
Údaje poskytujú len podnikateľské subjekty, ktoré k 31.12.2017 právne existovali.
Cieľ zisťovania:


celkové posúdenie vývoja a stavu poľnohospodárstva hlavne v nadväznosti na zmeny dotačnej politiky
a trhových podmienok



analýza pôsobenia nástrojov pôdohospodárskej politiky a nadväzne prijatia rozhodnutí o ich korekcii, zmene,
či návrhu nových nástrojov

Obsah zisťovania:
1. Súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2017 (súvaha Úč POD 1-01). Je daná možnosť nahrať dáta aj pre „mikro
podniky“ (Úč MÚJ 1-01)
Nahrávajú sa len Netto hodnoty t.j. údaje v stĺpcoch 2, 3, 4 a 5 Súvahy.
2. Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2017 (výsledovka Úč POD 2-01). Je daná možnosť nahrať dáta
aj pre „mikro podniky“ (Úč MÚJ 2-01)
3. Vybrané a špecifické ukazovatele.
Podnikateľské subjekty predložia IL v mieste poberania dotácie pod kódom okresu, v ktorom majú prevažujúcu
podnikateľskú činnosť. Napr.: Subjekt 1 poberá dotácie v Bratislave, ale prevažnú časť pôdy má v Dunajskej Strede. Tento
subjekt nahrá príslušná Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora (RPPK) podľa sídla subjektu s kódom
okresu “201“ (Dunajská Streda).
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE VYPLŇOVANIE INFORMAČNÉHO LISTU
a)

Podnikateľské subjekty v poľnohospodárskej prvovýrobe podľa sídla podnikateľa (poľnohospodárske družstvá,
štátne majetky, ostatné štátne poľnohospodárske podniky, obchodné spoločnosti) sú zodpovedné za:
 doručenie vyplneného Informačného listu – papierový nosič, disketu podľa svojho sídla na príslušné RPPK
najneskôr do termínu požadovaného príslušnou RPPK.
 kvalitné vyplnenie Informačného listu, v zmysle metodických pokynov a v stanovenej štruktúre podľa predtlače.
Je potrebné dodržiavať kontrolné väzby, merné jednotky špecifikované v riadkoch vo výkaze a v kontrolnom
súčte.
 vyplnenie kontrolných súčtov preddefinovaných vo vybraných a špecifických ukazovateľoch. Kontrolné súčty je
potrebné vypočítať ako aritmetický súčet všetkých vypĺňaných hodnôt v riadkoch v rámci stĺpca bez ohľadu na
odlišné merné jednotky.
Za vecnú a obsahovú správnosť zodpovedá predkladajúci subjekt

b)

RPPK sú zodpovedné za:
 zber údajov, kontrolu a nahratie, doručenie vyčistených údajov za celý región spracovávateľovi údajov za
SR v termíne najneskôr do 13.4.2018

Poznámka:
Prípadné nejasností je potrebné konzultovať na príslušnej RPPK, resp. s pracovníkmi so spoločnosti Radela s.r.o.
Bratislava a to nasledovne:


pri vypĺňaní vybraných a špecifických ukazovateľov, resp. závažných problémov: Ing. Ľubica Janáková, 02/53418114,
0908/144673, janakova@radela.sk



pri prihlasovaní sa do web aplikácie (napr. strata hesla): Vladimír Zeman, 02/53417873, zeman@radela.sk

METODICKÉ VYSVETLIVKY VYBRANÝCH A ŠPECIFICKÝCH UKAZOVATEĽOV
Pokyny pre vypĺňanie titulného listu:
IČO: maximálne 8 znakov, pri menšom počte číslic doplniť nuly zľava napr. pre IČO 155 000 uviesť 00155000
Pre vyplňovanie kódu okresu platí číselník, ktorý je v prílohe pokynov
Registračné číslo žiadateľa – určené podľa PPA pre poskytnutie priamych podpôr z EÚ
KÓD1 - Právna forma podnikania:
Podniky poľnohosp. Prvovýroby

Podniky služieb pre poľnohosp.

20 - Štátne majetky + špecializ. ŠM

98 – Služby štátne

50 – Poľnohospodárske družstvá

99 – Služby súkromné

55 - Obchodné spoločnosti
KÓD2 – Právny stav podnikania:
1
2
3
4
5
9

Subjekty, ktoré zabezpečujú poľnohosľpodársku prvovýrobu v bežnom prevádzkovom režime.
Subjekty poľnohospodárskej prvovýroby v likvidácii.
Subjekty poľnohospodárskej prvovýroby v konkurze.
Viac ako 50 % funkčného majetku prenajal subjekt inému výrobcovi a sám je naďalej činný v poľn. prvovýrobe.
Celý funkčný majetok subjekt prenajal inému výrobcovi a sám nie je činný v poľn. prvovýrobe.
Iné.

KÓD3 – Vypracovávate si kalkuláciu nákladov na jednotlivé výrobky (A/N) – vypĺňať písmeno A=Áno, resp. N=Nie.
Vypĺňať písmeno A, ak si pre vlastnú potrebu a poznanie ekonomiky výrobkových odvetví vypracovávate kalkulácie.
KÓD4 - Vlastnícke pomery:
1

Vlastníkmi (spoločníkmi, členmi) podniku sú len fyzické osoby.

2

V podniku prevažuje vlastníctvo fyzických osôb nad vlastníctvom právnickej osoby (právnických osôb).

3

V podniku prevažuje vlastníctvo právnickej osoby (osôb) nad vlastníctvom fyzických osôb.

4

Medzi vlastníkmi podniku nie sú fyzické osoby (napr. štátna organizácia, alebo podnik vo vlastníctve
právnickej osoby, resp. osôb).

KÓD5 – Výrobné oblasti (v prípade viacerých výrobných oblastí, uviesť prevažujúcu):
Kukuričná
1
Repárska
2
Zemiakárska
3
Zemiakársko-ovsená
4
Horská
5
KÓD6 – Poľnohospodárske vzdelanie vedúceho (riaditeľa, predsedu, …):
1

Iba praktické poľnohospodárske skúsenosti - skúsenosti nadobudnuté na základe praktickej práce v
poľnohospodárskej farme.

4

Základné poľnohospodárske vzdelanie. Akékoľvek vzdelávacie kurzy ukončené na všeobecnej poľn. strednej
škole a/alebo inštitúte špecializujúcom sa na určité predmety (vrátane záhradníctva, vinohradníctva, lesného
hospodárstva, chovu rýb, veterinárstva, poľnohospodárskej technológie a súvisiacich predmetov). Úplné
poľnohospodárske učňovské vzdelanie sa považuje za základné vzdelanie.
Absolvovaný aspoň 2-ročný vzdelávací kurz - akýkoľvek vzdelávací kurz trvajúci rovnocenne dlho aspoň
dvojročnému riadnemu vzdelávaniu po ukončení povinného vzdelania a absolvovaný na poľnohospodárskej
vyššej strednej škole, univerzite alebo inej inštitúcii vyššieho vzdelania v poľnohospodárstve, záhradníctve,
vinohradníctve, lesnom hospodárstve, chove rýb, veterinárstve, poľnohospodárskej technológii alebo súvisiacich
predmetoch.
Absolvovaná vysoká škola II. stupňa – v poľnohospodárstve, záhradníctve, vinohradníctve, lesnom hospodárstve,
chove rýb, veterinárstve, poľnohospodárskej technológii.

5

Absolvovaná iná vysoká škola II. stupňa.

2

3

KÓD7 – Naakumulované dlhy voči Sociálnej poisťovni - vypĺňať písmeno A=Áno, resp. N=Nie.
KÓD8 – Súhlas s použitím údajov pre účely súťaže TOP AGRO a NAJ Naše pole – vypĺňať písmeno A/N/T/P
A - súhlasíte s použitím vyplnených údajov pre obe súťaže (TOP AGRO a NAJ Naše pole)
N - nesúhlasíte s použitím vyplnených údajov pre obe súťaže
T - súhlasíte s použitím vyplnených údajov len pre súťaž TOP AGRO, nie pre súťaž NAJ Naše pole
P - súhlasíte s použitím vyplnených údajov len pre súťaž NAJ Naše pole, nie pre súťaž TOP AGRO

KÓD9 – Členstvo v organizácii výrobcov a jej združenia, alebo odbytovej organizácii výrobcov - vypĺňať písmeno A, resp. N, kde
A = áno a N = nie. Odbytové združenie je právnická osoba (akejkoľvek právnej formy), ktorej členmi sú fyzické alebo
právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a jej hlavným cieľom je predaj poľnohospodárskych
produktov vyprodukovaných jej členmi ako aj zabezpečovanie akýchkoľvek ďalších činností pre svojich členov
súvisiacich okrem iného najmä s poľnohospodárskou prvovýrobou.
Riadok

Popis

VÝSLEDKY PODNIKANIA v EUR (Výkaz ziskov a strát = Výsledovka Úč POD 2-01 alebo Úč MÚJ 2-01)
2001
2010
2040
2041 až 2045
2043 a 2045
2150
2160
2180
2316
2360
2361 až 2367
2364
2370
2374
2400
2410
2411
2420
2570
2572
2574
2575

2596

3010
3015
3030
3100 až 3135
3200
3211
3212
3213
3214
3215

z výkazu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (r.02 + r.29) alebo Úč MÚJ 2-01 (r.01 + r.20).
z výkazu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (r.03) alebo Úč MÚJ 2-01 (r.02).
z výkazu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (r.04 + 05) alebo Úč MÚJ 2-01 (r.03).
z internej (analytickej) evidencie, alebo odborným odhadom.
registrované subjekty na ÚKSÚP-e v systéme ekologického poľnohospodárstva.
z výkazu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (r.09) alebo Úč MÚJ 2-01 (r.07).
z internej (analytickej) evidencie.
z účtovej osnovy pre podnikateľov (účet 657). Ak rozdiel medzi predajnou cenou a účtovnou hodnotou je
kladný – tak sa uvedie vo výnosoch.
bez dane z príjmov – z výkazu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (r.10 + r.45) alebo Úč MÚJ 2-01
(r.08 + r.27).
z výkazu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (r.12) alebo Úč MÚJ 2-01 (r.10).
stĺpce 1, 2 z analytickej evidencie.
z analytickej evidencie – priemyselné hnojivá, hospodárske hnojivá a sekundárne zdroje živín.
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (r.15) alebo Úč MÚJ 2-01 (r.12).
náklady za prenájom poľnohospodárskej pôdy za prenajaté ha poľnohospodárskej pôdy uvedené v riadku
6055 (Prenajatá poľnohosp. pôda v užívaní (podľa LPIS, IACS)).
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (r.22) alebo Úč MÚJ 2-01 (r.14).
z účtovej osnovy pre podnikateľov (účet 582).
z účtovej osnovy pre podnikateľov (účet 582), resp. z analytickej evidencie k účtu.
z účtovej osnovy pre podnikateľov (účet 557). Ak rozdiel medzi kúpnou cenou a účtovnou hodnotou je
záporný – tak ho uviesť v nákladoch.
algoritmus výpočtu: riadok 2570 = riadok 2001 mínus riadok 2316 .
výška režijných nákladov uveďte z analytickej evidencie k jednotlivým nákladovým účtom alebo z
vnútropodnikovej evidencie.
napr. spotreba režijného materiálu, spotreba elektrickej energie, vodné, stočné, spotreba plynu, bežné
opravy, cestovné, ostatné služby, režijné mzdy, sociálne náklady vrátane poistenia, odpisy.
súčet nepriamych nákladov súvisiacich s riadením a správou podniku. Napr. spotreba režijného materiálu,
spotreba elektrickej energie, vodné, stočné, spotreba plynu, spotreba pohonných hmôt, opravy a
udržiavanie, cestovné, ostatné služby, režijné mzdy, sociálne poistenie, tvorba sociálneho fondu, odpisy,
úroky, dane a poplatky, ostatné finančné náklady.
celková úhrada za užívanie pozemných komunikácií v EUR (§ 6 Zákona č. 135/1961) pre možnú
argumentáciu, aby poľnohospodárske subjekty boli zaradené medzi tie, ktoré sú oslobodené od platenia
predmetnej úhrady.
ročný priemerný ev. počet zamestnancov - skutočnosť za rok 2016 a 2017 z výkazu Práca 2-04 za I.až IV.
štvrťrok, z riadku 1, stĺpec 1 (modul 5), t.j. sčítaním I. až IV. štvrťroka a vydelením 4.
z toho: THP – technicko – hospodárski pracovníci.
ročné mzdy: uviesť z výkazu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (r.16) alebo pre Mikro účtovnú jednotku
z analytickej evidencie (súčasť osobných nákladov vo výkaze Úč MÚJ 2-01 (r.12)).
počet pracovníkov - na základe definícii a pokynov, ktoré sú uvedené v Rozhodnutí Komisie
2000/115/ES v znení neskorších predpisov.
príslušné účty účtovej osnovy pre podnikateľov + analytická evidencia k týmto účtom. V prijatých
úveroch je potrebné zapisovať len úvery prijaté v danom roku, nie zostatky z predchádzajúcich rokov.
príslušné účty účtovej osnovy pre podnikateľov + analytická evidencia k týmto účtom.
hodnotu zastaveného majetku ako záruka za poskytnuté úvery z komerčných bánk z príslušných účtov
účtovej osnovy pre podnikateľov + analytická evidencia k týmto účtom.
z riadku 3212 – vlastné zdroje.
z riadku 3212 – zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.
tvoria úvery na trvale obracajúce sa zásoby (TOZ) poskytnuté do roku 1990 a úvery na investície
poskytnuté do roku 1993 - z príslušných účtov účtovej osnovy pre podnikateľov + analytická evidencia k
týmto účtom.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY PO DOHODNUTEJ LEHOTE SPLATNOSTI v EUR
z pohľadávok, resp. záväzkov spolu t.j. krátkodobé + dlhodobé pohľadávky - Súvaha Úč POD 1-01 (r.041
4010 a 4030
+ 053) alebo Úč MÚJ 1-01 (r.16 + 17); krátkodobé + dlhodobé záväzky - súvaha Úč POD 1-01 (r.101)
alebo Úč MÚJ 1-01 (r.34). Vypĺňať stav ku koncu sledovaného obdobia.
uviesť z pohľadávok – Súvaha Úč POD 1-01 (r.042 + 054) alebo Úč MÚJ 1-01 (r.16 + 17). Vypĺňať stav
4020
ku koncu sledovaného obdobia.
uviesť zo záväzkov – Súvaha Úč POD 1-01 (r.103 + 123) alebo Úč MÚJ 1-01 (r.34). Vypĺňať stav ku
4040
koncu sledovaného obdobia.
všetky záväzky po lehote splatnosti zo Súvahy Úč POD 1-01 alebo Úč MÚJ 1-01.
4050
záväzky po lehote splatnosti zo Súvahy Úč POD 1-01 alebo Úč MÚJ 1-01.
4055
skutočnosť za rok 2016 a 2017 vypĺňať zo Súvahy Úč POD 1-01 alebo Úč MÚJ 1-01 a z analytickej
4060 až 4062
evidencie k účtom úverov a výpomocí.
OBSTARANÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK v EUR
náklady vynaložené za rok na obstaranie budov a stavieb, strojov, prístrojov a zariadení, dopravných
4500 až 4520
prostriedkov, inventára, drobného a ostatného dlhodobého majetku, pozemkov, umeleckých diel
a zbierok.
dlhodobý hmotný majetok podľa zdrojov obstarania (z účtov 042).
4600 až 4620
z výkazu Súvaha Úč POD 1-01 za príslušný rok riadok 011 zo stĺpca č. 1 časť 2 - "Korekcia", z účtov
4650
účtovej triedy 08 - "Oprávky k HIM".
z výkazu Súvaha Úč POD 1-01 za príslušný rok riadok 013 zo stĺpca č. 1 časť 2 - "Korekcia", z účtu
4655
účtovej triedy 08 - účet 081,092A.
z výkazu Súvaha Úč POD 1-01 za príslušný rok riadok 014 zo stĺpca č. 1 časť 2 - "Korekcia", z účtu
4660
účtovej triedy 08 - účet 082, 092A.
z výkazu Súvaha Úč POD 1-01 za príslušný rok súčet riadku 015 zo stĺpca č. 1 časť 2 – „Korekcia“ a
4665
riadku 012 zo stĺpca č. 1 časť 2 – „Korekcia“ (z účtov 085, 092A).
z výkazu Súvaha Úč POD 1-01 za príslušný rok riadok 016 zo stĺpca č. 1 časť 2 - "Korekcia" (účty 086,
4670
092A).
z výkazu Súvaha Úč POD 1-01 za príslušný rok riadok 020 zo stĺpca č. 1 časť 2 - "Korekcia"
4675
(účty +/-097, +/-098).
PRIZNANÉ PODPORY v EUR
o nároku na dotáciu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených
4700
podmienok na poskytnutie dotácie, podpory, alebo príspevku sa účtovnej jednotke poskytne.
z Rozhodnutia, ktorým PPA schválila poskytnutie podpory, vždy kladná hodnota.
4702
z Rozhodnutia, ktorým PPA schválila poskytnutie podpory na Jednotnú platbu na plochu (SAPS).
4704
z Rozhodnutia, ktorým PPA schválila poskytnutie podpory.
4706 až 4733
podpory poskytnuté podľa NV 36/2015.
4708 až 4733
podpory poskytnuté podľa NV 152/2013.
4737 až 4739
z Rozhodnutia PPA o poskytnutí podpory neinvestičného charakteru v rámci jednotlivých opatrení
4740 až 4784
a operácií programu rozvoja vidieka spolu.
podpory poskytnuté podľa NV 75/2015 §15-30.
4750 až 4760
podpory poskytnuté podľa NV 75/2015 §31-38.
4770 až 4777
podpory poskytnuté podľa NV 75/2015 §39-46.
4780 až 4784
na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválené projekty neivestičného
4790
charakteru v rámci OP RH, ktorý bol pripísaný na účet príslušného subjektu.
poskytnuté podpory neinvestičného charakteru v rámci uzavretých zmlúv podľa Výnosu MPRV SR
4792
660/2014-100, ktoré boli pripísane na účet príslušného subjektu.
prijaté platby na základe rozhodnutia o poskytnutí výrobnej náhrady, prijaté platby na základe
4796 a 4797
rozhodnutia o poskytnutí vývoznej náhrady, prijaté platby na základe rozhodnutia o vyplatení podpory
(maslo, sušené mlieko, školské mlieko, súkromné skladovanie, propagácia a pod.).
poskytnuté kapitálové podpory v rámci uzavretých mlúv podľa NV č.369/2007 a NV SR č.264/2009 Z.z.,
4805
ktoré boli pripísané na účet príslušného subjektu.
na základe zmluvy alebo rozhodnutia o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválené
4809
projekty investičného charakteru v rámci PRV, ktorý bol pripísaný na účet príslušného subjektu.
na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválené projekty / žiadosti
4810
investičného charakteru v rámci OP RH, ktorý bol pripísaný na účet príslušného subjektu.
platba poľnohospodárskym subjektom za poskytnutie informácií na udržanie chovov a špeciálnej
4820 až 4824
poľnohospodárskej výroby (napr. za informácie o zvieratách Plemenárskym službám SR, o sadoch
a vinohradoch Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru).
DANE A POISTNÉ v EUR
z daňových priznaní rozdiel medzi DPH na výstupe a DPH na vstupe za príslušný rok. Záporná hodnota,
5500
t.j. „-„ predstavuje nadmerný odpočet (daňový úrad vracia podnikateľovi rozdiel).
daňová povinnosť za príslušný rok. Vypĺňajú len platitelia spotrebnej dane.
5505 až 5530
daňová povinnosť za príslušný rok.
5535 až 5550
zdravotné a sociálne poistenie, vrátane poistenia v nezamestnanosti platené zamestnávateľom.
5555
objem peňažných prostriedkov odvedených na osobitný účet sociálneho fondu za príslušný rok.
5560
zaplatené zákonné a zmluvné poistné (úroda, majetok, zvieratá, havarijné a zákonné poistné za motorové
5565

vozidlá, atď.) za príslušný rok (z účtov 546, 568).
5566, 5567 a 5568 z riadku 5565.
náhrady škôd z poistenia uvedeného v riadku 5565 prijaté za príslušný rok.
5585
5586, 5587 a 5588 z riadku 5585.
ŠPECIFICKÉ UKAZOVATELE – POĽNOHOSPODÁRSTVO
POZOR ! Dodržať podľa predtlače predpísané merné jednotky - ha, tona, ks, dni a tis litre. litre.
podľa katastra. Uvedie sa celková výmera obhospodarovanej pôdy (vlastnej i prenajatej).
6009
celková výmera obhospodarovanej pôdy (vlastnej i prenajatej).
6010
celková výmera obhospodarovanej pôdy (vlastnej i prenajatej). Ak nemáte rozpísanú výmeru na
6015 až 6050
jednotlivé porasty podľa Deklarácie poľnohospodárskych pozemkov, uviesť údaje podľa katastra.
podľa Deklarácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS), alebo podľa katastra.
6055
podľa Deklarácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS).
6080
registrované subjekty na ÚKSÚP-e v systéme ekologického poľnohospodárstva.
6095
celková plocha v hektároch, z ktorej sa vykonal zber uvedených plodín.
6200 až 6295
listová - šalát hlávkový, špenát siaty, iná listová zelenina
6255
struková – fazuľa obyčajná, hrach siaty.
6260
cibuľová - cibuľa, cesnak, pór, šalotka.
6265
hlúbová - kapusta hlávková, kel, karfiol, kaleráb, ružičkový kel, brokolica.
6270
koreňová - cvikla, mrkva, petržlen, reďkev, špargľa.
6275
plodová - baklažán, cukety, dyne, melóny, paprika, rajčiaky, tekvice, uhorky nakladačky, uhorky šalátové.
6276
bobuľoviny – egreše, maliny, ríbezle
6280
kôstkoviny – broskyne, čerešne, marhule, nektárinky, ringloty, slivky, višne.
6281
celková úroda uvedených plodín, vrátane úrod z ekologického poľnohospodárstva.
6400 až 6440
počet zvierat vlastných (prenajatých) k 31.12. sledovaného roka.
7150 až 7181
počet kŕmnych dní dojníc (dojené kravy) za rok.
7190
počet kŕmnych dní dojných bahníc za rok.
7195
počet litrov nadojeného kravské ho mlieka za rok. POZOR !!! Merná jednotka "tis. litrov".
7200
počet litrov certifikovaného nadojeného kravského mlieka v systéme ekologickej poľnohospodárkej
7201
výroby. POZOR !!! Merná jednotka "tis. litrov".
počet litrov nadojeného ovčieho mlieka za rok. POZOR !!! Merná jednotka "litre".
7205
počet litrov certifikovaného nadojeného ovčieho v systéme ekologickej poľnohospodárkej výroby
7206
POZOR !!! Merná jednotka " litre".
predaj jatočných zvierat, vrátane porážky na vlastnom bitúnku a predaja na domáce zabitie v tonách.
7210 až 7231
z operatívnej evidencie v tonách.
7240 až 7244
Množstvo vyprodukovaných skleníkových plynov v ekvivalente CO2 v tonách
7250

ČÍSELNÍK OKRESOV
KÓD NÁZOV

KÓD NÁZOV

KÓD NÁZOV

KÓD NÁZOV

101

Bratislava

306

Považská Bystrica

510

Tvrdošín

706

Poprad

102

Bratislava II

307

Prievidza

511

Žilina

707

Prešov

103

Bratislava III

308

Púchov

601

Banská Bystrica

708

Sabinov

104

Bratislava IV

309

Trenčín

602

Banská Štiavnica

709

Snina

105

Bratislava V

401

Komárno

603

Brezno

710

Stará Ľubovňa

106

Malacky

402

Levice

604

Detva

711

Stropkov

107

Pezinok

403

Nitra

605

Krupina

712

Svidník

108

Senec

404

Nové Zámky

606

Lučenec

713

Vranov nad Topľou

201

Dunajská Streda

405

Šaľa

607

Poltár

801

Gelnica

202

Galanta

406

Topoľčany

608

Revúca

802

Košice I

203

Hlohovec

407

Zlate Moravce

609

Rimavská Sobota

803

Košice II

204

Piešťany

501

Bytča

610

Veľký Krtíš

804

Košice III

205

Senica

502

Čadca

611

Zvolen

805

Košice IV

206

Skalica

503

Dolný Kubín

612

Žarnovica

806

Košice - okolie

207

Trnava

504

Kysucké Nové Mesto 613

Žiar nad Hronom

807

Michalovce

301

Bánovce nad Bebravou

505

Liptovský Mikuláš

701

Bardejov

808

Rožňava

302

Ilava

506

Martin

702

Humenné

809

Sobrance

303

Myjava

507

Námestovo

703

Kežmarok

810

Spišská Nová Ves

304

Nové Mesto nad Váhom

508

Ružomberok

704

Levoča

811

Trebišov

305

Partizánske

509

Turčianske Teplice

705

Medzilaborce

