
 

                                                                                                                                    

 

Podmienky pestovania konopy siatej 

Základné podmienky pestovania vybraných odrôd konopy siatej sú uvedené  

1. v zákone č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení 

neskorších predpisov. 

2. V Nariadení vlády SR č.488/2012 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory 

v poľnohospodárstve formou priamych platieb (§2,§8 a §10)  

 ako aj príslušných nariadeniach EU, na ktoré tieto predpisy odkazujú 

Odrody zapísané v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov EÚ sa 

v zmysle danej právnej úpravy nepovažujú za omamné či psychotropné látky, na ich pestovanie sa 

nepožadujú špeciálne povolenia, ani nie sú predmetom záujmu polície v boji proti drogám. 

Stále však platia podmienky ich pestovania: 

K §2 a § 9 Jednotná platba na plochu  

(1) Platba SAPS sa poskytuje na žiadateľom využívanú výmeru poľnohospodárskej pôdy, ktorá je 

evidovaná v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov („LPIS“).  

(2) Oprávnenou poľnohospodárskou pôdou pre poskytnutie platby SAPS je poľnohospodárska pôda, 

ak a) bola udržiavaná v dobrom poľnohospodárskom stave k 30. júnu 2003. Dobrý poľnohospodársky 

stav sa posudzuje na základe ortofotomáp používaných pri tvorbe LPIS. Za plochy ktoré neboli v 

dobrom poľnohospodárskom stave je možné považovať plochy, ktoré si vyžadovali rekultiváciu (napr. 

po odstránení výstavby, plochy, na ktorých bol podstatne rozšírený nálet, dreviny a podobne). 

Plochy, ktoré identifikuje v procese kontroly platobná agentúra ako nespôsobilé pre poskytnutie 

priamych platieb, sú vedené v LPIS ako samostatné diely;  

2 b) dosahuje výmeru najmenej 1 ha užívanej poľnohospodárskej pôdy na podanie žiadosti, zloženej 

zo súvislých plôch v diele jednej kultúry (druhu pozemku), pričom každá súvislá plocha v diele jednej 

kultúry má minimálnu výmeru 0,3 ha. Pod pojmom kultúra sa rozumie orná pôda („OP“), trvalé 

trávne porasty - lúky a pasienky („TTP“), vinice („VIN“), chmeľnice („CH“), ovocné sady („SAD“) a 

záhrady („ZAH“). V žiadosti sa uvádza aktuálna kultúra súvislých plôch poľnohospodárskej pôdy za 

každý diel. V prípade, ak sa na diele nachádza viac súvislých plôch rôznych kultúr, táto skutočnosť sa 

zaznačí do žiadosti a pre každú súvislú plochu jednej kultúry sa uvedie užívaná výmera. Pri 

hospodárení na terase sa susedné terasy oddelené svahom považujú za súvislú plochu. V prípade, ak 

žiadateľ si v roku predchádzajúcom deklaroval na KD kultúru TTP a v roku nasledujúcom na tom istom 

KD kultúru OP (tá istá plocha), dané deklarovanie bude považované za porušenie podmienok GAEC. V 

prípade ak žiadateľ si predkladá žiadosť na pôdny diel, ktorý je vedený ako TTP, v takom prípade sa 

tam musí TTP aj nachádzať. Ak si žiadateľ na takýto diel deklaruje ornú pôdu kontrolou toto bude 

posudzované ako porušenie podmienky GAEC – vylúčiť zmenu trvalých trávnych porastov na ornú 

pôdu.  



 

                                                                                                                                    

c) má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená. V teréne musí byť 

jednoznačne vymedzená plocha, ktorú žiadateľ užíva. Vymedzenie môže byť zrejmé z prirodzených 

hraníc ako napr. cesta, prípadne hranicu využívania vymedzuje druh pozemku alebo osiate plodiny. V 

prípade, ak nie je prirodzené vymedzenie hranice využívania (príkladom je situácia ak je diel užívaný 

viacerými žiadateľmi a zároveň rovnakej kultúry (TTP, trvalé kultúry a pod.) alebo rovnakej plodiny v 

prípade ornej pôdy), je nutné zabezpečiť pevné vymedzenie hraníc. Nedodržanie tejto podmienky má 

negatívny vplyv na poskytnutie priamych platieb;  

d) v prípade pestovania konopy siatej je osiata odrodami, ktorých obsah tetrahydrokanabinolu 

nepresahuje 0,2 %. Odrody konope oprávnené na poskytnutie priamych platieb pre žiadosti v roku 

2012: Asso; Beniko; Bialobrzeskie; Cannakomp; Carma; Carmagnola; Chamaeleon; Codimono; CS; 

Delta-llosa; Delta-405; Denise; Diana; Dioica 88; Epsilon 68; Fasamo; Fedora 17; Fédrina 74; Felina 32; 

Félina 34; Ferimon; Férimon; Fibranova; Fibrimor; Fibrol; Futura 75; Futura 77; KC Dóra; Kompolti; 

Kompolti hibrid TC; Lipko; Lovrin 110; Monoica; Red petiole; Santhica 23; Santhica 27; Santhica 70; 

Silesia; Silvana; Szarvasi; Tygra; Uniko B; Uso-31; Wielkopolskie; Zenit;  

e) deklarované parcely poľnohospodárskej pôdy má žiadateľ k dispozícii najneskôr k 31. máju 

príslušného roka, resp. v prípade platného doplnenia žiadosti ku dňu podania návrhu na doplnenie 

žiadosti.  

K § 8 ods. 1 až 3 Predkladanie žiadosti 

(3) V prípade, ak žiadateľ zamýšľa pestovať konopu siatu, prílohou jednotnej žiadosti sú tiež: a) 

oficiálna náveska certifikovaného osiva prvej alebo následnej generácie alebo jej úradne osvedčená 

kópia; b) údaj o množstve použitého osiva v kg/ha. 

K § 10 Všeobecné podmienky 

(7) V prípade, ak žiadateľ pestuje konopu siatu, je povinný: a) oznámiť začiatok jej kvitnutia na 

príslušnom pôdnom bloku alebo na príslušnom diele pôdneho bloku najneskôr do troch dní od 

začiatku jej kvitnutia agentúre; b) ju pestovať za bežných vegetačných podmienok v súlade s 

miestnou praxou najmenej po dobu 10 dní odo dňa skončenia kvitnutia. c) Ak žiadateľ nesplní 

povinnosti podľa § 8 ods. 2 a § 10 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 488/2010, suma priamej platby bude 

upravená podľa § 9 nariadenia vlády SR č. 488/2010. K 

 


