METODICKÉ USMERNENIE
pre vyplnenie dotazníka Prieskum záujmu o poľnohospodársku techniku a o realizáciu poľnohospodárskych
stavieb

VŠEOBECNÉ POKYNY
- Zber údajov / vypĺňanie dotazníkov prebieha od 24. 9. 2021 do odvolávania
- Dotazník vypĺňa subjekt, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť
- Poľnohospodársky subjekt si musí byť vedomý toho, že dotazník nie je oficiálne podanie žiadosti na MPRV SR, je to
len prieskum potreby
- Do dotazníka sa dá dostať cez užívateľské heslo, predtým ale musí prebehnúť registrácia. Spôsob registrácie je
uvedený v tomto dokumente v časti "Ako sa zaregistrovať"
- Údaje sa udávajú výlučne v celých číslach a v jednotkách, ktoré sú požadované v dotazníku
- Je potrebné správne a pravdivo vyplniť časť dotazníka, ktorá sa Vás týka
- žiadame 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
- odporúčame údaje ukladať priebežne tlačidlom Uložiť údaje
- Po vyplnení a uložení dotazníka si subjekt môže uložené údaje dotazníka odoslať cez ponuku „Odoslanie dotazníka“
v ľavej časti horného menu
- o odoslaní dotazníka subjekt dostane potvrdzujúci mail
- už raz odoslaný dotazník môžete opraviť a znovu odoslať
- aplikácia na zber údajov bol optimalizovaný pre prehliadače Chrome, Firefox, Microsoft Edge (v iných prehliadačoch
nezaručujeme správne fungovanie aplikácie)
- v prípade nejasností pri registrácii subjekt sa môže obrátiť na centrum podpory elektronicky, zaslaním mailu na
adresu zberudajov@nppc.sk

AKO SA REGISTROVAŤ
1. Prihlasovacia stránka

Klik na tlačidlo „Registrácia“
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2. Registrácia respondenta

Polia „IČO“, „E-mail“, „Názov firmy“ a „Kontaktná osoba“ sú povinné. Po vyplnení povinných polí, klik na tlačidlo
„Registrovať“.

3. Zobrazenie oznamu - vzor

4. Na e-mail adresu, ktorá bola uvedená v povinnom poli pri registrácii príde správa - vzor:
Dobrý deň,
ako prihlasovacie meno bude slúžiť IČO: (IČO uvedené v povinnom poli pri registrácii)
Registráciu ukončíte kliknutím na tento odkaz http://rezort-nppc.sk/dotaznik/mail/
(Ak sa na odkaz nedá kliknúť, skopírujte text odkazu do vášho prehliadača)
________________________________
E-mail bol poslaný zo servera rezort-nppc.sk aplikáciou dotaznik.

V prípade, že po spustení uvedeného odkazu sa zobrazí oznam „Neplatný reťazec“, treba na úvodnej stránke
dotazníka (bod 1) zmeniť heslo cez „zabudnuté heslo“. Ak ani toto riešenie nebude úspešne, je potrebné požiadať
o registráciu.
Strana 2 z 6

5. Ukončenie registrácie:

Polia „Heslo“ a „Zopakujte heslo“ sú povinné polia. Po vyplnení povinných polí klik na tlačidlo „Uložiť“ (pozor na
nastavenie klávesnice – slovenčina/angličtina, CapsLock – zapnutý/vypnutý, NumLock - zapnutý/vypnutý).
6. Po úspešnom uložení hesla sa zobrazí oznam:

Klik na tlačidlo „Na prihlasovaciu stránku“
7. Prihlasovacia stránka:

Prihlasovacie meno: je IČO uvedené pri registrácii
Heslo: heslo uvedené v bode 5 (pozor na nastavenie klávesnice – slovenčina/angličtina, CapsLock –
zapnutý/vypnutý, NumLock - zapnutý/vypnutý)
Po vyplnení povinných polí, klik na tlačidlo „Login“ – vstup do dotazníka Prieskum záujmu o poľnohospodársku
techniku a o realizáciu poľnohospodárskych stavieb.
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POKYNY NA VYPLNENIE JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ
Základné identifikačné údaje
Uvedené polia v tejto časti dotazníka sú povinné.

Nebytové poľnohospodárske budovy
Polia v tejto časti dotazníka nie sú povinné. Ak sa ale vypĺňa nejaký riadok povinné je vyplniť stĺpce:
- počet zvierat
- m2
- realizácia na novej ploche (áno/nie)
- realizácia na ploche nevyužitého/opusteného areálu (áno/nie)
- potreba búracích prác (áno/nie)
Nádrže, silá, sklady, rozvody
Polia v tejto časti dotazníka nie sú povinné. Ak sa ale vypĺňa nejaký riadok povinné je vyplniť stĺpce:
- ks alebo m (ak je položka pre tento riadok)
- m2
- realizácia na novej ploche (áno/nie)
- realizácia na ploche nevyužitého/opusteného areálu (áno/nie)
- potreba búracích prác (áno/nie)

Ďalšie funkčné časti poľnohospodárskych stavieb
Polia v tejto časti dotazníka nie sú povinné. Ak sa ale vypĺňa nejaký riadok povinné je vyplniť stĺpce:
- ks alebo m
- m2
- realizácia na novej ploche (áno/nie)
- realizácia na ploche nevyužitého/opusteného areálu (áno/nie)
- potreba búracích prác (áno/nie)

Základné technologické systémy ustajnenia hovädzieho dobytka
Polia v tejto časti dotazníka nie sú povinné. Ak sa ale vypĺňa nejaký riadok povinné je vyplniť stĺpce:
- ks alebo m
- m2
- realizácia na novej ploche (áno/nie)
- realizácia na ploche nevyužitého/opusteného areálu (áno/nie)
- potreba búracích prác (áno/nie)
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Časti dotazníka s názvom
Mobilné energetické prostriedky (MEP), Stroje na spracovanie pôdy, Sejačky a vysadzovače, Stroje na hnojenie
a zavlažovanie, Stroje na ošetrovanie a ochranu rastlín, Zberové stroje, Stroje na manipuláciu, dopravu
a skladovanie, Stroje pre živočíšnu výrobu

Polia sú nepovinné.

Spôsob vypĺňania riadkov

Kliknutím na
vzor:

Deaktivovaním
vzor:

- aktivácia - zobrazí sa editovacie pole s hodnotou 1, ktorú je možné podľa potreby upraviť.

- hodnoty v editovacom poli sa vynulujú
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INÁ POĽNOHOSPODÁRSKA TECHNIKA
Polia sú nepovinné. Riadky sa vypĺňajú od prvého riadku s maximálnym počtom 5 riadkov.

Ak sa ale vyplní riadok so zadaním názvu alebo popisu musí sa vyplniť aj stĺpec množstvo a naopak.
vzor:

ULOŽENIE ÚDAJOV DOTAZNÍKA VO FORMÁTE PDF
V oblasti mimo vstupných polí dotazníka kliknite na pravé tlačítko (myš) a vyberte Tlačiť alebo alternatívne zvoľte
kombináciu kláves Ctrl a P.
Otvorí sa modálne okno Tlačiť.
Na uloženie dotazníka vo formáte PDF pre Cieľ vyberte „Uložiť ako PDF“ a kliknite na Uložiť.
Vyberte miesto uloženie na svojom PC, zadajte názov pdf dokumentu do otvoreného okna a následne
kliknite na Uložiť.
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