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1/Stav mladých výsadieb na Slovensku:
- vysadené plochy viniča a výška št. podpory v rokoch 1995-2002 v 

rámci Rozvojového programu vinohrad -níctva v Slovenskej republike

Rok:                                                

1995 : vysadená výmera   22 ha podpora celkom.......1015 tis.Sk         

1996 :       „         „         216 ha   „            „      .....19300 tis.Sk                        

1997 :       „         „         201 ha   „            „      ..... 35622 tis.Sk                         

1998 :       „         „         513 ha   „            „      ..... 68742 tis.Sk

1999 :       „         „         470 ha   „            „      ..... 29300 tis.Sk

2000 :       „         „         400 ha   „            „      ..... 38102 tis.Sk

2001 :       „         „         400 ha   „            „      ..... 82830 tis.Sk

2002 :       „         „         580 ha   „            „      .....124723 tis.Sk             

spolu 1996-2002 :         2802 ha                           396.634 tis Sk

V priemere podpora na 1 ha 141,6 tis. Sk/4700 Eur/



1/Stav mladých výsadieb na Slovensku -

vysadená a zaregistrované plocha viniča podľa vinohradníckych oblastí 
2005-2010

P.č Vinohradnícka oblasť
Registrovaná výmera v ha

Spolu
2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Južnoslovenská 85,1 102,0 83,9 69,1 97,1 51,9 489,1

2 Malokarpatská 145,9 100,8 65,8 78,2 36,2 18,0 444,9

3 Nitrianska 59,2 20,6 42,1 108,2 49,1 47,5 326,7

4 Stredoslovenská 8,0 56,6 10,0 0,0 12,5 13,9 101,0

5 Východoslovenská 3,7 2,5 2,4 11,6 22,5 7,0 49,7

6 Tokajská 1,8 15,5 34,5 3,1 26,7 0,0 81,6

Spolu 303,7 298,0 238,7 270,2 244,1 138,3 1493,0



1/Stav mladých výsadieb na Slovensku -

predpokladaná zaregistrovaná plocha viniča podľa 
vinohradníckych oblastí v r.2011-2016

P.č Vinohradnícka oblasť Registrovaná výmera v ha Spolu

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Južnoslovenská 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 40,0 290,0

2 Malokarpatská 30,0 25,0 20,0 20,0 15,0 10,0 120,0

3 Nitrianska 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 165,0

4 Stredoslovenská 15,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 67,0

5 Východoslovenská 10,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 25,0

6 Tokajská 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 155,0 132,0 115,0 105,0 85,0 75,0 667,0



-odrodové zastúpenie mladých výsadieb registrovaných v rokoch 
2005-2010/bez TO/

1/Stav mladých výsadieb na Slovensku

P.

č.

Biele muštové
odrody

Vinohradnícke oblasti SR Spolu

Južno-

slov.

Malo-

kapat.

Nitrian-

ska

Stredo-

slov.

Výcho-

dosl.

Spolu

ha

%

1 Rulandské sivé 37,86 41,84 28,24 7,53 2,50 117,9 15,1

2 Tramín červený 35,80 16,11 31,89 8,28 1,0 93,1 11,8

3 Rizling vlašský 36,05 14,33 15,01 19,26 0 83,6 10,7

4 Rizling rýnsky 30,34 22,38 29,38 1,00 0 83,1 10,6

5 Veltlínske zelené 17,45 26,76 14,02 18,74 0 76,9 9,8

6 Chardonnay 23,31 22,12 16,47 8,27 0 70,2 9,5

7 Ostatné 92,20 79,70 62,99 13,35 2,60 252,0 32,5

Spolu 273,01 223,24 198,00 76,43 6,10 776,8 100



P.č. Modré

muštové
odrody

Vinohradnícke oblasti
Spolu

Južno-

slov.

Malo-

kapat.

Nitrian-

ska

Stredo-

slov.

Výcho-

dosl.

ha %

1 Frankovka
modrá

78,39 46,09 32,24 9,95 4,65 171,3 26,9

2 Rulandské 

modré

25,78 59,40 9,70 2,80 9,73 107,4 16,8

3 Alibernet 20,21 25,80 31,38 0 2,00 79,4 12,4

4 Cabernet 

Sauvignon

30,08 14,45 24,67 3,96 4,30 77,5 12,1

5 Dunaj 8,45 14,15 10,50 0 3,71 36,8 5,7

6 Svätovav-

rinecké

14,77 3,28 10,94 1,14 4,10 34,2 5,3

7 Ostatné 38,52 43,79 14,21 17,17 15,15 129,5 20,8

Spolu 216,20 206,96 133,70 35,56 43,64 636,1 100

Pokračovanie- modré odrody
odrodové zastúpenie mladých výsadieb registrovaných v rokoch 
2005-2010/bez TO/



Predpokladaná veková štruktúra vinohradov v roku 
2016/rekonštrukia 1995-2002; reštrukturalizácia 2005-
16

P.č Vinohradnícka oblasť Registrovaná výmera v ha Spolu

1995-

2016
31.12.
2005

M.V-
205-
10

% M.V.
2011-
16

M.V.
2005-
16

%

1 Južnoslovenská 6118 489 8,0 290 779 12,7 1556

2 Malokarpatská 6032 445 7,4 120 565 9,4 1331

3 Nitrianska 4138 327 7,9 165 492 11,9 1017

4 Stredoslovenská 2596 101 3,9 67 168 6,5 496

5 Východoslovenská 1720 50 2,9 25 75 4,4 794

6 Tokajská 1453 81 5,6 0 81 5,6 264

Spolu 22057 1493 6,8 667 2160 9,5 5458/

24%



2/Súčasný stav vo výrobe 
sadbového materiálu viniča  na Slovensku

P.č Region výroby 

viničových sadeníc

Uznané množstvo sadeníc v tis.ks mušt.odrody Spolu

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Západoslovenský 899 1271 1305

2 Stredoslovenský 63 82 148

3 Východoslovebský 2 2 3

4 Spolu 964 1355 1456 Priem
1250

5 Vysadené v ha 303,7 298,0 238,7 270,2 244,1 138,3 1493,0

6 Potreba na mladé 

výsadby /4 tis./ha/

1215 1192 955 1080 976 553 1 
mil.ks

7 Rozdiel +9 +275 +480 +250



- SOP a PRV pre roky 2004-2006 op.1.1. 4 + 1 proj. spolu 5,5  mil Sk 
výška podpory t.j. 180 tis. Eur (40%) - prechodné obdobie
Národný program reštrukturalizácie vinohradov SR:

- bol prijatý  MP SR v roku 2004 po vstupe SR do EÚ a začali platiť  
pravidlá - Trhové komodity víno s cieľom vykonať na ploche cca 7. 
tis. ha zmenu štruktúry vinohradov SR, aby sa stalo vinohradníctvo
konkurencieschopné v rámci EÚ,

- podpora mohla byť realizovaná na základe schváleného projektu 
rozhodnutím PPA a splnením 7 opatrení, výška podpory bola stanovená 
pevnou čiastkou, pričom pre bratislavský kraj bola a aj v súčasnosti je
limitované čerpanie do 50% a pre ostatné kraje 75% preukázaných 
nákladov na realizáciu opatrenia, opatrení je 5

- nar. vl. SR č.340/2008 Z.z.a násl. úpravy nar.vl.SR č.348/2009 Z.z.
náväznosti na zák.č. 313/2009 Z.z a vyhl. MP SR č.350/2009 Z.z. 

3/Technicko-ekonomická a legislatívna problematika
mladých výsadieb:

SOP, PRV, Národný program reštrukturalizácie vinohradov SR



3/Technicko-ekonomická a legislatívna problematika 
mladých výsadieb:
- nariadenie vlády č.340/2008 a č.348/2009 Z.z..
- výška podpory a podmienky plnenia

Príspevok na náklady spojené s reštrukturalizáciou nesmie prekročiť 50 % 
oprávnených nákladov  (Bratislavský kraj) resp. 75 % oprávnených nákladov 
(ostatné kraje), maximálna výška je uvedená

Najvyššie sumy podpôr na jednotlivé opatrenia.
Podpora EUR/ha
P. č.  Opatrenie   Bratislavský kraj  Ostatné kraje   Straty z príjmu

EUR/ ha
1. Zmena odrôd          10 500                  15 000                    550
2. Zmena počtu krov   11 000                  16 500                    550
3. Podsadba               0,90/ štep             1,00/ štep 
4. Presun vinohradu    13 000                  18 500                    550
5. Vyklčovanie              2 000                    3 000

Reštrukturalizácia vinohradu musí žiadateľ ukončiť do 5 rokov od vydania rozhodnutia 
PPA, podpora je poukázaná v schválenej čiastke do 6 mesiacov po vykonanej  

kontrole opatrenia. U opatrení 1 a 2 je priznané len jedno s vyšším plnením.



Založenie, rekonštrukcia, reštrukturalizácia vinohradu je finančne náročné a bez 

podpory pri súčasnej ekonomickej situácii takmer nerealizovateľné. Výška 

podpory prešla zmenami v jednotlivých vinohradníckych rokoch:

r. 2004-2008 pre ost.kraje a opatrenie-vyklč.+počet krov 8400 Eur/ha,

r. 2008-9          „      „               „               „     „          22800 Eur/ha,

od r.2010         „      „               „               „     „           19500 Eur/ha.

Výška podpory na žiadosti podané v rokoch 2004-9 sú riešené pri výške platnej 

od r.2008, priznáva sa aj strata príjmu 700 Eur/ha ročne od r. 2010 550 

Eur/ha, čiže výška podpory môže predstavovať podľa pravidiel z r. 2010 pri 

5 ročnej realizácii reštrukturalizácie max. 22250 Eur/ha.

3/Technicko-ekonomická a legislatívna problematika 
mladých výsadieb:

- vplyv a forma realizácie podpory na stav mladých výsadieb viniča



3/Technicko-ekonomická a legislatívna problematika 
mladých výsadieb:
- vplyv a forma realizácie podpory na stav mladých výsadieb viniča

Realizácia reštrukturalizácie a najmä zvládnutie a financovanie výsadby

a opornej konštrukcie:

- po ukončení napr. op. č.5 – vyklčovanie krov k 1.5. obdrží podporu a v októbri (napr. 
3000 Eur/ha)

- po realizácii výsadby v jarnom období podstatná časť žiadateľov má   problémy s 
financovaním sadbového materiálu, ale najmä opornej konštrukcie v roku výsadby 
(oporné kolíky, vyväzovanie, ešte v tom roku OK), čo je pre priaznivý vývoj mladých 
výsadieb rozhodujúce

- obmedzujú sa náklady na ošetrovanie, čo spôsobuje silné zaburinenie a výskyt najmä 
hubovitých chorôb i v nasledujúcom roku

- žiadateľ obdrží ak v druhom roku výsadby nahlási ukončenia realizácie opatrenia 
podporu cca 6 mesiacov po ukončení.

- problémy sú aj so samotným technickým zabezpečením.



4/Popis a ukázky výsadieb v rokoch 2005-
2010:

- výsadba a ujatosť výsadby v nasledujúcich rokoch



4/Popis a ukázky výsadieb v rokoch 2005-
2010:

- výsadba a ujatosť výsadby v nasledujúcich rokoch

- Veľmi dôležité je osadenie oporných 
kolíkov. Osadzujú sa neskôr až v 
priebehu vegetácie, sú aj mladé 
výsadby, kde sa to realizovalo v 2-
3 roku,

- Len v ojedinelých prípadoch sú 
oporné kolíky osadené súčasne s 
výsadbou, hlavne z dôvodu, že nie 
sú k dispozícii, menej z dôvodu 
zníženia výkonu pri výsadbe, 

- Podstatná časť výsadieb sa 
vykonáva vysadzovacím strojom v 
pomerne dobrej kvalite,

- Oneskoruje sa následne aj výstavba 
opornej konštrukcie



4/Popis a ukázky výsadieb v rokoch 2005-2010:

- výsadba a ujatosť výsadby v nasledujúcich rokoch

- V roku výsadby je vývoj sadeníc aj napriek kompletnosti podľa lokalít 
značne rozdielny

- Je dôležité osadenie oporného kolíka a jeho fixáciu na spodný vodiaci 
drôt opornej konštrukcie, čo umožní použitie mechanizácie s 
výkyvnou sekciou na ošetrenie v radoch proti burine

- aplikácia vhodných herbicídov je problematická a riziková, zostáva len 
ručná kultivácia spolu s ošetrením kmienka.



4/Popis a ukázky výsadieb v rokoch 2005-2010:

- ošetrovanie a ujatosť výsadby v nasledujúcich rokoch

- Ošetrovanie proti burinám a 

chorobám sa nevykonáva včas,

čo v konečnom dôsledku má značný 

vplyv na zdravotný stav mladej

výsadby,

- Následne dostať situáciu pod 

kontrolu, odstránenie vysokého 

stupňa zaburinenia si vyžaduje zvýšené 

pracovné náklady,

- Ošetrovanie proti chorobám je v 

zaburinenej mladej výsadbe do času 

vypestovania kmienka problematické, 

vysoko sa zvyšuje riziko infekcie 

hubovými chorobami, čo môže 

následne pri zhoršení podmienok 

spôsobiť úbytok počtu krov.



4/Popis a ukázky výsadieb v rokoch 2005-2010:

- ošetrovanie a ujatosť výsadby v nasledujúcich rokoch



4/Popis a ukázky výsadieb v rokoch 2005-2010:

- počty krov po výsadbe a ujatosť výsadby v 2 nasledujúcich rokoch

- Sledovali sme a hodnotili výsadbu viniča 
vysadenú klasicky - ručne hydrovrtom na 
ľahkých pôdach v rokoch 2008-2009:

- vysadené 4167 sadeníc/ha, odr. Frankovka 
modrá, uzn. sadivo SR- oporné kolíky 
osadené po výsadbe, OK následne, 
ujatosť 10 2008 v priemere 93%;

- ošetrovanie proti chorobám a škodcom, 
kultivačné práce vykonané,

- v nasledujúcom roku, prehliadka pred 
ukončením opatrenia, preukázala 
kompletnosť 81-84%,celkový stav veľmi 
dobrý



4/Popis a ukázky výsadieb v rokoch 2005-2010:

- ošetrovanie a ujatosť výsadby v nasledujúcich rokoch

Počty krov po výsadbe v nasledujúcich 
rokoch:

- v minulosti sa projekčne kalkulovalo s 
podsadbou 8% v prvom roku po 
výsadbe, pričom sa nezisťovali príčiny 
úbytku

- v súčasnosti sa pri hodnotení splnenia 
opatrenia v rámci nar.vl. SR č.340 a 
348/2009 Z.z. PPA vyžaduje ujatosť min. 
80% v druhom roku po výsadbe ako 
podmienka schválenia priznanej podpory

- preto je nutná kontrola ujatosti na konci 
vegetácie v roku výsadby a následne 
podsadba na základe stavu.



4/Popis a ukázky výsadieb v rokoch 2005-2010:

- ošetrovanie a ujatosť výsadby v nasledujúcich rokoch

-V rokoch 2005-6 ako vidieť aj z prehľadu o 
zaregistrovaných vinohradoch, časť 
potreby viničových sadeníc bola riešená 
dovozom zo štátov EÚ, pričom ako služba 
s dodaním bola ponúkaná aj výsadba 
strojom

- u mladých výsadieb bola pomerne vysoká 
ujatosť, ako aj počiatočný vývoj v roku 
výsadby

- v prípade, že sa zistila znížená ujatosť o 
20%, dodávateľ poskytol náhradné 
sadenice na podsadbu v nasledujúcom 
roku.



4/Popis a ukázky výsadieb v rokoch 2005-2010:

- výskyt Petriho choroby a iných škodlivých činiteľov a ich dôsledky

V druhom a najmä v treťom roku po 
výsadbe sa silne zvyšovala 
nevyrovnanosť a vzrastové rozdiely u 
sadeníc na lokalite, prejavujúce sa 
zakrpateným rastom letorastov a 
zasychaním v spodnej časti.

V treťom roku už dochádzalo k výpadkom 
do 30%. Pri prehliadke sa konštatoval 
možný výskyt Petriho choroby, ktorý sa 
neskôr aj dokázal príslušnými 
laboratórnymi testami. Zdravotný stav 
ukázal, že výsadba nie je vhodná pre 
ekonomické využitie..



4/Popis a ukázky výsadieb v rokoch 2005-2010:

- výskyt Petriho choroby a prejav symtómov.

Na mladých sadeniciach možno spozorovať nasledovné symtómy 

príznačné pre Petriho chorobu:

- zaostávanie v raste a slabší vývoj koreňovej sústavy

- spomalený rast výhonkov, kratšie internódiá, menšie listy

- strata intenzity sfarbenia listov, chloróza, príp. nekróza na ich okraji

- postupné odumieranie krov zvyšované zhoršením podmienok, s  
prípadným rastom malých výhonov v spodnej časti - v mieste  
štepenia

- v konečnom štádiu úplné odumretie kra, ale v dlhšom časovom  
horizonte.

- pre detailnú identifikáciu je potrebné  vykonať rez v mieste  štepenia a 
koreňovej päty, kde je vidieť tmavé sfarbenie cievnych zväzkov, príp.  
časť prierezu dreva s výtokom tmavej miazgy.



Výskyt Pretriho choroby
(Phaeomoniella chlamidospóra) -

subj. identifikácia



4/Popis a ukázky výsadieb v rokoch 2005-2010:

- výskyt  iných chorôb a škodlivých činiteľov 

Choroby viniča:

- 10 druhov virusových chorôb na viniči, u ktorý je aj povinne testovaný 
sadbový materiál (Eliza test)

- bakteriálna nádorovitosť (Agrobacterium tumefaciens)

- ESCA syndróm,

- Petriho choroba (Phaeomoniella chlamidospóra)

- fytoplazmatické ochorenia:
zlaté žltnutie viniča, pôvodcom je Grapevine flavescence dorée,  

stolbur viniča,

- fuzárium (Fusarium oxysporum)



4/Popis a ukázky výsadieb v rokoch 2005-2010:

- výskyt  iných škodlivých činiteľov 

Poškodenie mladých výsadieb viniča zverou:

- Srnčia a ostatná raticová zver, spôsobuje 

škody požieraním koncov letorastov viniča, 

dáva prednosť letorastom viniča pred 

ostaným zeleným krmivom

- Pri dopestovaní kmienkov viniča ak poškodí 

vegetačné vrcholy letorastov, začnú rašiť 

bočné výhonky a nedopestujete kmienok v 

termíne a nesplníte podmienky priznania 

podpory cez PPA. (jednoduchý záves)



5/ Závery 

odporúčania pre mladé výsadby viniča

Súčasný stav podpory vinohradníctva v SR v 
zmysle nar.vl.SR č.340/2008 a 348/2009 
vytvára podmienky na zmenu štruktúry 
vinohradov, avšak podľa hodnotenia výmery 
mladých výsadieb sa pôvodné zámery 
zmeniť štruktúru na 1/3 kvotovanej výmery 
do r. 2017  nenaplnia. 

Výška podpory umožňuje pre žiadateľov doteraz 
najprijateľnejšie ekonomické riešenie 
založenia mladých výsadieb pre žiadateľov

Nedostatkom sú administratívne problémy pri 
podávaní žiadostí o podporu, neriešené 
vlastnícke vzťahy k pôde s priamym 
dopadom na nájomné vzťahy, nevyhovujúca 
forma podpory z pohľadu potrieb pri 
financovaní nákladových položiek žiadateľa a 
jej časový sklz.



5/ Závery 

odporúčania pre mladé výsadby viniča

Je bezpodmienečne nutné venovať mladým výsadbám viniča mimoriadnu 
pozornosť najmä po výsadbe s dôrazom na:

- použiť na výsadbu certif.materiál

- osadenie oporných tyčiek k rastlinám súčasne, alebo v krátkom čase

- následné budovanie kvalitnej opornej konštrukcie s montážou spodného drôtu a 
fixovaním hornej časti tyčky

- vykonávať v termíne pravidelné mechanické ošetrenie príkmenných pásov a 
medziradia proti burine, ošetrenie proti chorobám a škodcom

- sledovať zdravotný stav mladých výsadieb v kritickom období možného výskytu 
chorôb, najmä Petriho choroby



5/ Závery

odporúčania pre mladé výsadby viniča

- Pre garanciu kvality sadbového materiálu 
viniča venovať zvýšenú pozornosť pri 
uzatvorení zmluvy o dodaní sadeníc, 
požadovať od dodávateľa aj vykonanie 
kvalitnej výsadby ako dodávku diela. V 
zmluve špecifikovať s odvolaním sa na §
560  a nasl. zodpovednosť za vady diela 
a podľa § 562 oznámenie vád a skrytých 
vád diela, ktorý umožňuje uplatnenie 
nároku na odstránenie vád i neskôr ako 
je bežná prax 24 mes. 

- Nutné je dohodnúť formu komunikácie, 
priebežne viesť dokumentáciu (stavebný 
denník), foto a pod. informovať 
dodávateľa o stave, riešení a pod.



5/ Závery 

odporúčania pre mladé výsadby viniča

Pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu odporúčame 
nasledovný postup:

- ak obdržali rozhodnutie o schválení podpory v rámci príslušných opatrení a 

majú posledný hospodársky rok výsledok bez straty, je možné požiadať 

niektoré banky pred výsadbou o preklenovací úver na obdobie 2-3 roky, z 

ktorého možno uhradiť príslušné čiastky za dodaný materiál a služby 

(sadbový materiál, hnojivá, chem. prípravky a opornú konštrukciu)

- Prijatou garanciu banky je rozhodnutie PPA o poskytnutie podpory v zmysle 

nar. vlády SR č.340/2008 a 348/2009 Z.z.

- Z dôvodu kontroly čerpania požadujú banky technický realizačný projekt a 

odbornú technickú garanciu.



Ing.Ján Knezovič CSc

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


