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METODICKÉ USMERNENIE 

pre vyplnenie dotazníka Hlásenie škôd zverou na 

poľnohospodárskej v r. 2022 
 

 

Všeobecné pokyny 
1. Zber údajov – vypĺňanie dotazníkov - prebieha v období do 31.8.2022, vrátane, 

prostredníctvom elektronickej webovej aplikácie. 

2. Dotazník vypĺňa podnikateľský subjekt, ktorý je pestovateľom poľnohospodárskych 

plodín alebo chovateľ hospodárskych zvierat. 

3. Číselné údaje sa udávajú výlučne v celých číslach a v jednotkách, ktoré sú požadované 

(napr. ha, ks, %), peňažné hodnoty sa uvádzajú v Eurách (€) zaokrúhlené na 1 Euro. 

4. Je potrebné správne, pravdivo a úplne vyplniť všetky časti dotazníka. 

5. Údaje v dotazníku sa vzťahujú k termínu vypĺňania dotazníku pre aktuálnu 

poľnohospodársku sezónu 2022. 

6. Žiadame podnikateľské subjekty, aby sa vo vlastnom záujme oboznámili aj s doplňujúcimi 

informáciami resp. vysvetlivkami, ak sú k otázkam uvedené, resp. s doplňujúcimi 

informáciami uvedenými v tomto metodickom usmernení. 

7. Odporúčame vyplnené údaje priebežne ukladať pomocou tlačidla „Uložiť údaje“. 

8. Po vyplnení dotazníka je možné skontrolovať údaje cez ponuku  „Kontrola uložených 

údajov“ a odoslať dotazník cez ponuku „Odoslanie dotazníka“ v pravej časti horného 

menu. 

9. Desatinné čísla sa uvádzajú s desatinnou bodkou. 

10. V prípade  doplňujúcich  otázok  alebo  nejasností  pri  vypĺňaní  dotazníka  sa  žiadateľ 

obracia na centrum podpory elektronicky, zaslaním emailu na adresu skodyzverou@nppc.sk. 

 

Pokyny na vyplnenie časti A 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

 

1. Organizácia 

1.1 Adresa 

 Vyplnia sa požadované údaje vzťahujúce sa k podnikateľskému subjektu. Uvádza sa 

poštová adresa sídla podnikateľského subjektu 

 V prípade, že subjekt poberá platby na plochy poľnohospodárskej pôdy od 

Poľnohospodárskej platobnej agentúry uvedie svoje PPA ID, teda identifikátor, ktorým 

sa prihlasuje do systému IS GSAA https://gsaa.mpsr.sk/. 

 Ak subjekt využíva elektronickú schránku uvedie aj názov elektronickej schránky 

1.2. Kontaktná  osoba 

Riaditeľ  resp.  konateľ,  resp.  osoba  oprávnená  konať  v mene podnikateľského 

subjektu. 
1.3 Základné údaje o poľnohospodárskej pôde 

V prípade že subjekt poberá platby na plochy poľnohospodárskej pôdy od 

Poľnohospodárskej platobnej agentúry a vypĺňaná parcela je evidovaná v systéme 

GSAA, potvrdí túto skutočnosť v položke „Registrácia v IACS/LPIS/GSAA“ 

Následne uvedie informácie o parcelách vo forme ako sú evidované v IS GSAA, teda: 

„Názov lokality“ (nie katastrálneho územia), 

„Skrátený kód kultúrneho dielu“ (štvormiestne číslo s podlomením, napr. 1245/12), 

https://gsaa.mpsr.sk/
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„Poradové číslo“ (vo forme celého čísla), 

„Parcela“ (vo forme písmena slovenskej abecedy bez diakritiky). 

 

V prípade, že parcela nie je evidovaná v systéme IS GSAA, parcela je identifikovaná na 

základe údajov katastra nehnuteľností registra C podľa aktuálnej evidencie katastra 

nehnuteľnosti v čase vypĺňania dotazníka. 

 

Spôsob využívania poľnohospodárskej pôdy sa vypĺňa podľa reálneho stavu v čase 

vypĺňania dotazníka v položke „Typ poľnohospodárskej pôdy“. V prípade ak je 

zvolená položka „trvalý trávny porast“ je potrebné v položke „Ak trvalý trávny 

porast“ bližšie špecifikovať či ide o lúku alebo pasienok. 

 

1.4 Výber typu škody 

Dotazník ponúka možnosť uviesť škody v troch oblastiach: 

o Škody spôsobené poľovnou zverou na poľnohospodárskej pôde (okrem šeliem)  

o Škody spôsobené šelmami na hospodárskych zvieratách a majetku               

o Iné škody na poľnohospodárskej pôde spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi 

(okrem poľovnej zveri). 

 

Po výbere typu nahlasovanej škody v časti A „Výber typu nahlasovanej škody“ je 

potrebné potvrdiť výber tlačidlom „Uložiť údaje“, čím sa aktivujú iba vybrané časti 

formulára. 

   

Pokyny na vyplnenie časti B 
ŠKODY SPÔSOBENÉ POĽOVNOU ZVEROU NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE 

(OKREM ŠELIEM) 

 

1. V úvodnej časti dotazníku je potrebné vybrať jednu alebo viacero skupín plodín pre ktoré 

bude hlásená škoda.  

2. Pomocou tlačidla „Pridať plodinu“ sa pridáva nový riadok pre identifikáciu plodiny 

a parcely, na ktorej sa plodina nachádza. „Celková výmera parcely“ predstavuje 

sumárnu výmeru parcely v evidovanú v systéme IS GSAA v ha. V prípade, že je parcela 

identifikovaná prostredníctvom údaju katastra nehnuteľností, táto výmera predstavuje 

užívanú výmeru s určenou plodinou. 

3. Škoda na plodine sa uvádza údajom o výmere poškodenej plochy v ha „Poškodená 

plocha ha“, uvedením % poškodenia na plodine „% poškodenia“ a výške spôsobenej 

škody „Výška spôsobenej škody“, ktorá zohľadňuje uvedenú plochu a percento 

poškodenia. 

4. Spôsob určenia poškodenia sa uvádza na konci formulára časti B v položke „Škody 

uvedené vyššie boli kvantifikované na základe:“ a to výberom príslušnej položky. 

V prípade, že ani jedna položka nevyhovuje výberu, je možné určiť spôsob kvantifikácie 

škody zvolením položky iné. 

5. V textovom poly „Bližší opis škody zverou na plodinách, vykonané opatrenia a p.“ je 

možné bližšie špecifikovať, akým spôsobom k škode došlo a prípadne aké opatrenia boli 

zvolené pre zabránenie škody.  
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Pokyny na vyplnenie časti C 
ŠKODY SPÔSOBENÉ ŠELMAMI NA HOSPODÁRSKYCH ZVIERATÁCH 

A MAJETKU 

 

1. Škody spôsobené šelmami na zvieratách sa vypĺňajú vo forme tabuľky a to zvolením 

príslušného počtu hospodárskych zvierat, ktoré boli usmrtené šelmou a škodou, ktorá 

týmto usmrtením vznikla a zohľadňuje príslušný počet hospodárskych zvierat. 

2. Počty hospodárskych zvierat a škoda sa vyčísluje samostatne za každý druh šelmy. 

3. Spôsob určenia poškodenia sa uvádza na konci tabuľky so škodami na hospodárskych 

zvieratách formulára časti C v položke „Škody uvedené vyššie boli kvantifikované na 

základe:“ a to výberom príslušnej položky. V prípade, že ani jedna položka nevyhovuje 

výberu, je možné určiť spôsob kvantifikácie škody zvolením položky iné. 

 

4. Škody spôsobené šelmami na majetku sa vypĺňa vo forme pridávania riadkov, kde sa 

uvádza názov hnuteľného alebo nehnuteľného majetku (napr. maštaľ, úľ. a pod.) v 

položke „Majetok“. Umiestnenie uvedeného majetku sa určuje výberom príslušnej 

parcely v položke „Parcela“. Výber parciel je daný zoznamom parciel, ktoré boli 

uvedené v časti dotazníku A „Základné údaje o poľnohospodárskej pôde“. 

5. V položke „Druh škody“ sa uvádza konkrétna škoda na majetku, napr. rozbité dvere, 

okná, zničený úľ a pod. 

6. Spôsob určenia poškodenia sa uvádza na konci tabuľky so škodami na hospodárskych 

zvieratách formulára časti C v položke „Škody uvedené vyššie boli kvantifikované na 

základe:“ a to výberom príslušnej položky. V prípade, že ani jedna položka nevyhovuje 

výberu, je možné určiť spôsob kvantifikácie škody zvolením položky iné. 

 

7. V textovom poly „Bližší opis škody šelmou, vykonané opatrenia a p.“ je možné bližšie 

špecifikovať, akým spôsobom k škode došlo a prípadne aké opatrenia boli zvolené pre 

zabránenie škody.  

 

  

Pokyny na vyplnenie časti D 
INÉ ŠKODY NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE SPÔSOBENÉ VOĽNE ŽIJÚCIMI 

ŽIVOČÍCHMI (OKREM POĽOVNEJ ZVERI) 

1. V časti D sú sprístupnené skupiny plodín, ktoré boli zvolené v úvodnej časti dotazníku, 

viď.  Pokyny na vyplnenie časti B, bod 1. 

2. Pomocou tlačidla „Pridať plodinu“ sa pridáva nový riadok pre identifikáciu plodiny 

a parcely, na ktorej sa plodina nachádza. „Celková výmera parcely“ predstavuje 

sumárnu výmeru parcely v evidovanú v systéme IS GSAA v ha. V prípade, že je parcela 

identifikovaná prostredníctvom údaju katastra nehnuteľností, táto výmera predstavuje 

užívanú výmeru s určenou plodinou. 

3. Škoda na plodine sa uvádza údajom o výmere poškodenej plochy v ha „Poškodená 

plocha ha“, uvedením % poškodenia na plodine „% poškodenia“ a výške spôsobenej 

škody „Výška spôsobenej škody“, ktorá zohľadňuje uvedenú plochu a percento 

poškodenia. 
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4. Spôsob určenia poškodenia sa uvádza na konci formulára časti B v položke „Škody 

uvedené vyššie boli kvantifikované na základe:“ a to výberom príslušnej položky. 

V prípade, že ani jedna položka nevyhovuje výberu, je možné určiť spôsob kvantifikácie 

škody zvolením položky iné. 

5. V textovom poly „Bližší opis škody zverou na plodinách, vykonané opatrenia a p.“ je 

možné bližšie špecifikovať, akým spôsobom k škode došlo a prípadne aké opatrenia boli 

zvolené pre zabránenie škody.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


