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1 PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Vážené kolegyne a kolegovia,
milí čitatelia,
Pôdohospodárska platobná agentúra v roku 2018
plnila predovšetkým svoj hlavný cieľ, ktorým
je administrovanie podpôr v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka. Tak ako po iné roky sme poskytovali
podpory z troch fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu.
Naša činnosť sa uskutočňuje v prostredí prísne
regulovanom pravidlami SPP, Spoločnej rybárskej
politiky EÚ a štátnej pomoci. Všetky výdavky preto
podliehajú prísnej kontrole a následnej certifikácii.
Ide o komplikovaný systém, ktorý majú často
problém pochopiť aj samotní žiadatelia. Pôdohospodárska platobná agentúra sa im preto snaží uľahčiť
prístup k informáciám. V roku 2018 sme ešte zvýšili rozsah zverejňovaných informácií na webovej
stránke nad povinný rámec vyplývajúci z európskej legislatívy, zorganizovali sme informačné dni
pre žiadateľov o podpory pre rozvoj vidieka a zaviedli systém pomoci na našich regionálnych
pracoviskách pri podávaní žiadostí o priame podpory. Žiadatelia využívali aj možnosť osloviť komerčné
poradenské služby, ktoré im pomáhali s vypĺňaním žiadostí. Napriek tomu jedným z našich najväčších
problémov stále zostáva nedostatočná kvalita žiadostí. Pri vysokej chybovosti musíme vyberať viac
žiadostí na kontrolu. Nárast počtu vykonaných kontrol sa prejaví vyšším počtom zistení z auditov
a dôsledkom toho môže byť aj oneskorenie vyplácania platieb. Je preto dôležité, aby každý žiadateľ
pristupoval k podávaniu žiadosti zodpovedne a uistil sa o správnosti pred jej podaním.
Najlepšou cestou ako to dosiahnuť je zefektívnenie a zjednodušenie procesov ich postupnou
digitalizáciou. V súčasnosti pracujeme na sérii strategických dokumentov a postupne v rámci našich
možností uvádzame jednotlivé opatrenia do praxe. V roku 2018 sme v spolupráci s Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zrealizovali povinné elektronické podávanie grafickej prílohy
k žiadosti o priame podpory, tzv. GSAA, znížili sme počet povinných príloh pri podávaní žiadostí
v súlade s antibyrokratickým zákonom (napr. výpis z obchodného registra). Postupné zavádzanie
týchto opatrení nám už teraz umožňuje urýchliť proces administrovania a tým aj skoršiu realizáciu
platieb. Pozitívnou správou pre žiadateľov je realizácia preddavkov na schémy priamych podpôr
na zvieratá.
Výsledky našej práce v číselnom vyjadrení poukazujú na rok 2018 ako jeden z najaktívnejších rokov
v histórii Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Na podpory sme v roku 2018 vyplatili 730 miliónov
eur, čo zaraďuje rok 2018 medzi roky s najvyšším objemom vyplatených prostriedkov. Vďaka úsiliu
zamestnancov a ochote pracovať nad rámec pracovného času sme túto prácu zvládli bez navýšenia
počtu zamestnancov, za čo patrí všetkým poďakovanie.
Ďalšie opatrenia, ktoré sme v roku 2018 zaviedli do praxe, súvisia s posilnením ochrany finančných
záujmov Európskej únie. V oblasti projektových podpôr sme pri nových výzvach zaviedli bodovací
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systém pri hodnotení projektov v prospech kvantitatívnych kritérií v maximálnej možnej miere.
Výsledkom posilnenia systému finančnej kontroly je odstúpenie od desiatok zmlúv. Uvoľnené finančné
prostriedky môžu byť znovu použité v programe.
Udalosti roka 2018 nás uistili v potrebe užšej spolupráce s našimi partnermi. Naše výsledky
vo významnej miere súvisia s kvalitou legislatívy, ktorú implementujeme, registrami v správe externých
organizácií, na ktorých údaje sa musíme spoliehať, ako aj s činnosťami, ktoré sme delegovali na iné
organizácie. Naša služba žiadateľom o podpory môže byť efektívnejšia, ak spojíme naše úsilie
o dosiahnutie spoločného cieľa. Je to zároveň najväčšia výzva, ktorá pred nami stojí v krátkodobom
horizonte, keď sa súbežne s administrovaním súčasných podpôr budeme musieť pripraviť
na implementáciu novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020.

Juraj Kožuch
generálny riaditeľ
Pôdohospodárska platobná agentúra
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2 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov

Pôdohospodárska platobná agentúra
(ďalej len „PPA“)

Sídlo

Hraničná 12, 815 26 Bratislava
+421 2 527 33 800
info@apa.sk
http://www.apa.sk/

Kontakt

Forma hospodárenia

rozpočtová organizácia Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV
SR“)

Generálny riaditeľ

Ing. Juraj Kožuch, PhD.

Členovia vedenia organizácie (k 31.12.2018)
výkonný riaditeľ:
riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa:
riaditeľka osobného úradu:
riaditeľka odboru prierezových činností:
riaditeľ odboru vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných
záujmov EÚ:
riaditeľka odboru vnútorného auditu:
riaditeľ sekcie informačných technológií:
riaditeľ sekcie kontroly:
riaditeľka sekcie projektových podpôr:
riaditeľka sekcie priamych podpôr:
riaditeľ sekcie financovania podpôr:
riaditeľka sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci:
Spôsob zriadenia

Hlavná činnosť

Ing. Vladimír Vnuk
Ing. Martin Kindl
Mgr. Dagmar Tureková
Ing. Eva Kolesárová, PhD.
Ing. Ján Julény
Ing. Beatrix Galandová
Ing. Jurij Daškevič
Ing. Michal Ošust
Ing. Lucia Szlamenková
Ing. Mária Zemaníková
JUDr., Ing. Pavol Petruňak, MBA.
Ing. Martina Rafajová, PhD.

PPA bola zriadená MP SR, zákonom č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej
agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.12.2003.
Poskytovanie
podpory
v
poľnohospodárstve,
potravinárstve,
lesnom
hospodárstve a rybnom hospodárstve z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa
osobitných predpisov. Poskytovanie podpory pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka
a rybné hospodárstvo z prostriedkov EÚ podľa osobitných predpisov.
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3 POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
PPA je rozpočtovou organizáciou napojenou finančnými vzťahmi na rozpočet MPRV SR, a bola zriadená
zákonom 1. Od svojho vzniku v roku 2003 PPA napomáha pri realizácii pôdohospodárskej politiky
a pri plnení úloh sa riadi platnou legislatívou SR a EÚ. Hlavné činnosti PPA ustanovuje zákon 2,3.
Akreditácia
PPA ako akreditovaný orgán štátnej správy zabezpečuje administrovanie podpôr v strategických
odvetviach hospodárskej politiky SR. Splnenie akreditačných kritérií a udelenie akreditácie 4 je
základnou podmienkou, aby PPA mohla administrovať podpory SPP.
Overovanie zákonnosti a správnosti výdavkov a funkčnosť kontrolného systému zabezpečuje CO
v ročných cykloch.
DG AGRI vykonáva audity platobnej agentúry priebežne počas finančného roka. Výsledky činnosti sú
obsiahnuté v ročnej správe aktivít DG AGRI ako súčasť procesu uzatvárania ročných účtov platobnej
agentúry.
Činnosť
PPA zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním podpôr pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka formou finančných prostriedkov z:
•
•
•
•

Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“),
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“),
Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“) a
zo Štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“).

Všetky výdavky poskytované z EPZF a EPFRV podliehajú pred ich vyplatením prísnej ex-ante
administratívnej kontrole a kontrole na mieste podľa vopred určených pravidiel výberu vzorky, ktoré
zohľadňujú kritériá náhodného výberu a rizikovej analýzy. GR PPA zodpovedá za platobnú agentúru a
raz ročne zasiela DG AGRI manažérske vyhlásenie o vierohodnosti, týkajúce sa úplnosti, presnosti a
vecnej správnosti účtovnej závierky a riadneho fungovania systémov vnútornej kontroly na základe
objektívnych kritérií, ako aj zákonnosti a správnosti príslušných operácií. 5

1 Zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

2 Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z

európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3

Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
(k 1.1.2018 zrušený)
4 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014
5

Podľa článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013
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3.1 Hlavné úlohy PPA
PPA administruje nasledovné programy, opatrenia a schémy pomoci:

a)
b)
c)
d)
e)

Priame podpory
PRV SR 2014 – 2020
OP RH 2014 – 2020
Štátna pomoc
Trhovo orientované opatrenia a agrárne informácie
(Licencie, Vývozné náhrady, ATIS, Opatrenia a podpory pre trh
s poľnohospodárskymi komoditami)

Počet žiadateľov – subjektov registrovaných v PPA ku koncu roka 2018 bol 42 357.
Medziročný nárast počtu žiadateľov oproti roku 2017predstavuje 3,6 %.
V roku 2018 PPA vyplatila celkovo na jednotlivé schémy 730 400 902,27 EUR.

3.2 Strednodobý výhľad do roku 2021
Prevádzka a výdavky PPA v strednodobom horizonte:
V tejto oblasti sa PPA v strednodobom horizonte zameria predovšetkým na budovanie a rozvoj IS
a na nastavenie všetkých procesov tak, aby boli v súlade s príslušnou legislatívou EÚ a SR, a aby
korešpondovali s prioritami informatizácie verejnej správy a MPRV SR. Prepojením IS PPA s registrami
iných orgánov verejnej správy dôjde k rýchlejšiemu získavaniu aktuálnych podkladov nevyhnutných
pre rozhodovanie, čím sa skrátia vybavovacie lehoty žiadateľov o podpory. PPA bude prioritne plniť
nasledovné ciele:
1. Postupná elektronizácia procesov pri implementácii PRV SR 2014 – 2020, (zavádzanie
elektronických nástrojov), prijímaní žiadostí o priame podpory (zaslanie údajov pre podanie
žiadosti o podporu na zvieratá prostredníctvom portálu CEHZ).
2. Zavedenie Automatizovaného systému správy registratúry (ASSR). Elektronická správa
registratúry je nevyhnutným krokom pre zavedenie elektronických služieb, pretože bude jediným
miestom prijímania dokumentov z externého prostredia bez ohľadu na spôsob prijatia.
3. Postupné zabezpečenie náhradných priestorov pre regionálne pracoviská, ktoré sídlia
v nevyhovujúcich priestoroch.
4. Úpravy IS pre jednoduchšie využitie celého jeho potenciálu (implementácia programu je úzko
spojená s použitím IT).
5. V zmysle platnej európskej legislatívy je SR povinná dodržať zakreslenie 100 % celkovej plochy
v GSAA. PPA plánuje poskytnúť náležitú technickú pomoc najmä žiadateľom s nízkou výmerou
deklarovanej plochy.
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Očakávané zmeny v administrovaní podpôr do konca programového obdobia 2014 -2020:
Priame podpory
Pripravované legislatívne zmeny pre rok 2019 v oblasti priamych platieb sa týkajú poskytovania
viazaných priamych platieb. Aktuálne platná legislatíva pre schémy viazaných priamych platieb6 má byť
upravená: platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou (e) a platba
na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou (f) sa nahrádzajú nasledovne:

1. platba

na pestovanie vybraných druhov zeleniny (e) sa poskytne žiadateľovi,
ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu vedenú
v evidencii dielov pôdnych blokov na území SR a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku
pestuje vybrané druhy zeleniny.

Vybranými druhmi zeleniny sú:
a) listová zelenina, a to šalát a špenát,
b) cibuľová zelenina, a to cibuľa, cesnak a pór,
c) hlúbová zelenina, a to kapusta, kel, karfiol, kaleráb a ružičkový kel,
d) koreňová zelenina, a to cvikla, mrkva, petržlen, reďkev a špargľa,
e) plodová zelenina, a to baklažán, cuketa, dyňa, melón, paprika, tekvica, uhorka nakladačka
a uhorka šalátová.

2. platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín (f) sa poskytne žiadateľovi, ktorý

obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii
dielov pôdnych blokov na území SR a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje
vybrané druhy bielkovinových plodín. Vybranými druhmi bielkovinových plodín sú fazuľa, hrach
a sója.

Projektové podpory
Rozšírenie záberu poskytovaných podpôr zo zmlúv zo schválených výziev aj v oblasti opatrenia
1 a 2, a v opatrení 16 PRV SR 2014 - 2020, súbežne s aktuálne poskytovanými podporami.
Štátna pomoc a trhové opatrenia
1. Realizácia nového podporného systémového opatrenia štátnej pomoci „zelená nafta“.
2. V rámci reštrukturalizácie vinohradov sa očakáva zvýšené čerpanie finančných prostriedkov.
Dôvodom je zníženie administratívnej záťaže žiadateľov a zjednodušenie v systéme vyplácania
tejto podpory využitím štandardnej stupnice jednotkových nákladov, pri ktorej odpadá
riziko predraženia zákaziek zo strany žiadateľov o podporu.
3. V roku 2019 dôjde k zmenám v národnej legislatíve týkajúcej sa poskytovania podpory v rámci
spoločnej organizácie trhu s vínom. Nové nariadenie vlády, ktoré sa pripravuje od roku 2018,
by malo vstúpiť do platnosti na jar 2019 a okrem iného by malo obsahovať novú štandardnú
stupnicu jednotkových nákladov.
4. V roku 2019 sa bude pripravovať nový Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského
včelárstva na roky 2019/2020 až 2021/2022 a s tým súvisiaca úprava národnej legislatívy.
5. Očakávajú sa zmeny v národnej legislatíve týkajúcej sa Školského programu a operačných
programov organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny.
6. Predpokladáme uverejnenie delegovaného a vykonávacieho nariadenia EK v súvislosti
s vydávaním licencií v rámci administrácie tarifných kvót v termíne do konca júla 2019
a s účinnosťou od 01. 01. 2020. V tejto súvislosti bude potrebné upraviť manuály, komoditné
6

Nariadenie vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti
so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov
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informácie pre žiadateľov a vypracovať postupy pre žiadateľov s uvedením procesných krokov
pri registrácii do databázy schválených dovozcov zo strany EK a uvedením zoznamu
požadovaných dokladov. Výsledkom bude pridelenie špecifického identifikátora tzv. číslo LORI
s cieľom vylúčiť schránkové firmy k prístupu ku kvóte. V tejto súvislosti sa očakáva záujem
aj o individuálne konzultácie, príp. školenia.
Príprava na novú SPP po roku 2020:
PPA bude naďalej sledovať procesy prípravy nového legislatívneho a finančného rámca pre SPP po roku
2020 a podľa možností sa do nich zapájať. Aktívne bude participovať na príprave Strategického plánu
SPP SR 2021 – 2027. Súbežne bude pripravovať nové procesy.

10

4 CIELE, ČINNOSTI A PREHĽAD ICH PLNENIA
V roku 2018 PPA pokračovala v poskytovaní nasledovných podpôr:
a)
b)
c)
d)

priame podpory,
projektové podpory (PRV SR 2014 – 2020, OP RH 2014 – 2020),
spoločná organizácia trhu a
štátna pomoc.

4.1 Priame podpory
Priame podpory v poľnohospodárstve sú jedným z nástrojov SPP EÚ a majú zabezpečovať produkčnú
funkciu poľnohospodárstva, obhospodarovanie pôdy, udržanie obyvateľstva na vidieku a tiež
primeraný príjem pre poľnohospodárov. Slovenskí poľnohospodári môžu žiadať o priame podpory
každý rok. Priame podpory pozostávajú z podporných schém uvedených v nasledujúcej schéme 1.
Schéma 1: Rozdelenie priamych podpôr

Pri administrovaní priamych podpôr bolo v roku 2018 prijatých 2 531 žiadostí o doplnkovú
vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky. Od augusta 2018 začala PPA vydávať rozhodnutia a v rámci
prvej krížovej kontroly boli spracované a zasielané oznámenia o nezrovnalostiach. Od septembra 2018
bolo vydaných 98 % rozhodnutí, čo predstavuje 60,6 % z požadovanej sumy finančných prostriedkov.
Boli schválené finančné prostriedky v sume 5 184 080,18 EUR.
Prijímanie ostatných typov žiadostí na ostatné podporné schémy prebiehalo v období od 22.03.2018
do 15.05.2018. Následne 25 kalendárnych dní so sankciou 1 % za každý pracovný deň omeškania, t. j.
do 11.06.2018, bez ďalších obmedzení (napr. v predchádzajúcich rokoch bolo zvlášť vymedzené
obdobie pre podávanie žiadostí na viazané platby na zvieratá).
V októbri 2018 PPA pristúpila po druhýkrát
vo svojej histórii k vyplácaniu preddavkov
vo výške 50 % na podporné schémy viazaných
priamych platieb: platba na chov bahníc, jariek
a kôz, platba na výkrm vybraných kategórií
hovädzieho dobytka a platba na kravy chované
v systéme s trhovou produkciou mlieka.

Rovnako, ako v roku 2017, PPA vyplácala
preddavky na vybrané podporné schémy
aj v roku 2018. Od 22.10.2018 schválila
spolu 6541 zálohových platieb v sume
23 502 496,34 EUR.
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Vyplácanie bolo podmienené ukončenými administratívnymi kontrolami a KNM na oprávnenosť
na tieto podporné schémy, stanovením sadzieb a % preddavkov zo strany MPRV SR.
Celkovo bolo žiadateľom schválených 6 541 zálohových platieb v sume 23 502 496,34 EUR.
Pri podávaní žiadostí PPA čelila výzvam, a to najmä v súvislosti s legislatívnou podmienkou mať
zakreslených v aplikácii pre GSAA 100 % celkovej plochy.

V roku 2018 PPA vyplatila na priame podpory 578 024 088,74 EUR, z toho za rok podania
žiadosti 2018 bolo ku koncu roka vyplatených 326 156 809,97 EUR.

V grafe 1 porovnávame počet podaných žiadostí na priame podpory hradené z prostriedkov EPZF,
EPFRV a ŠR za roky 2014 až 2018. Žiadosti o podporné schémy MP a VPP na zvieratá majú mierne
stúpajúcu tendenciu. Žiadosti o podporné schémy ANC, AEKO,
EKO, UEV, LUEV, LEKS a PZPP si od roku 2016 držia svoju stabilnú
Žiadosti o podporné
pozíciu.
schémy mladý
Pri podpornej schéme DJ, ktorá bola dlhodobo najstabilnejšou
podpornou schémou v počte prijatých žiadostí, sme v roku 2018
zaznamenali mierny pokles (8 %). Klesajúcu tendenciu za posledné
dva roky (2017 a 2018) majú aj podporné schémy SAPS a GRE.

poľnohospodár (MP)
a viazané priame platby
(VPP) na zvieratá majú
mierne stúpajúcu
tendenciu.

Počet podaných žiadostí

Graf 1: Grafické znázornenie tendencií pre priame podpory za žiadosti z rokov 2015 až 2018.
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Najzávažnejším problémom pri administrovaní priamych podpôr bola potreba prispôsobovať
informačné systémy novým legislatívnym podmienkam, na čo boli PPA pridelené finančné prostriedky
oneskorene, a tým vznikli časové sklzy v administrovaní.

12

4.1.1 Priame platby
Oddelené a viazané priame platby poskytnuté z EPZF za rok podania žiadostí 2018, ich legislatívny
základ, charakteristika a sadzba sú uvedené v prílohe 2.
V roku 2018 bola zo ŠR poskytovaná prechodná vnútroštátna platba na dobytčie jednotky. V tabuľke 1
uvádzame legislatívny základ, charakteristiku a sadzby.
Tabuľka 1: Poskytnuté priame platby zo ŠR na prechodné vnútroštátne platby v roku 2018.
Názov podpory

Doplnková
vnútroštátna
platba
na dobytčie
jednotky - DJ

Legislatívny
základ

Charakteristika podpory

§ 4 NV SR
č. 152/2014 Z.
z. v zn. n. p.

Poskytuje
sa
formou
prechodných
vnútroštátnych platieb najmenej na jednu
dobytčiu jednotku žiadateľovi, ktorý chová
dojčiace kravy nad 24 mesiacov, ovce a kozy
nad 12 mesiacov uvedené v žiadosti najmenej
2 mesiace od podania žiadosti, resp. ktorý
chová teľatá do 6 mesiacov, hovädzí dobytok
od 6 do 24 mesiacov, býky, voly a jalovice nad
24 mesiacov a takisto aj na individuálne
referenčné množstvo mlieka.
Ak počet dobytčích jednotiek, na ktoré sa
predložili žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu
platbu na dobytčie jednotky podľa § 4 ods. 2
písm. d) a e), presiahne celkový vnútroštátny
strop na dobytčie jednotky podľa § 4 ods. 2
písm. d) a e), celkový počet dobytčích
jednotiek podľa § 4 ods. 2 písm. d) a e)
sa v príslušnom pomere zníži.
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Sadzba v EUR /ha ak nie
je uvedené inak

podľa § 4 ods. 2 písm. d):
84,00 EUR/DJ
podľa § 4 ods. 2 písm. e):
54,60 EUR/DJ

V tabuľke 2 uvádzame počet prijatých a schválených žiadostí za rok podania žiadostí 2018 na jednotlivé
podporné schémy priamych platieb, ako aj percentuálne vyjadrenie schválených žiadostí.
Tabuľka 2: Prehľad stavu administrovaných žiadostí o poskytnutie priamych platieb za rok podania
žiadostí 2018.
Počet podaných
žiadostí

Počet schválených
žiadostí

% schválených žiadostí

SAPS

18 452

14 794

80%

GRE

18 452

14 788

80%

RFD

8 441

5 684

67%

MP

780

0

0%

VCR

206

136

66%

Podporná schéma

VCH

4

4

100%

VOP

92

61

66%

VOV

116

77

66%

VZP

208

141

68%

VZV

55

30

55%

VR

13

8

80%

VBJK

1 676

1 563

93%

VDOJ

2 307

2 050

89%

VVD

3 001

2 758

92%

Spolu

53 803

42 094

78%

V tabuľke 3 uvádzame sumu schválených priamych platieb za rok podania žiadostí 2018.
Tabuľka 3: Prehľad schválených priamych platieb na jednotnej žiadosti na rok 2018.
Podporná schéma

Schválené prostriedky v EUR

SAPS

158 438 828,93

GRE

82 592 338,34

RFD

3 489 449,29

MP

-

VCR

5 139 788,13

VCH

43 192,22

VOP

255 524,78

VOV

84 728,53

VZP

386 952,98

VZV

43 071,69

VR

160 826,77

VBJK

4 868 119,59

VDOJ

32 004 406,33

VVD
Spolu

8 143 026,08
295 650 253,66
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4.1.2 Neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020
Pri administrovaní žiadostí o poskytnutie priamych podpôr na neprojektové opatrenia
PRV SR 2014 – 2020 aj v roku 2018 pretrvávala vysoká chybovosť pri žiadostiach z dôvodu neplnenia
podmienok. Táto chybovosť má za následok zníženie súm za jednotlivé podporné schémy z dôvodu
nedodržiavania podmienok a záväzkov a uplatnením sankcií v zmysle platnej legislatívy EÚ a SR.

Platby vyplatené žiadateľom na neprojektové opatrenia
PRV SR 2014 – 2020 kumulatívne ku koncu roka 2018 predstavujú celkovú výšku
490 158 788,96 EUR. Najväčší objem z tejto sumy tvoria platby pre oblasti s prírodnými
alebo inými obmedzeniami (LFA/ANC) vo výške 311 269 823,49 EUR.
Neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 (vybrané opatrenia PRV SR 2014 - 2020 administrované
cez IS IACS) boli aj v roku 2018 vyplácané v pomere 53 % z EPFRV a 47 % zo ŠR pre bratislavský región
a 75 % z EPFRV a 25 % zo ŠR pre ostatné regióny SR. Ich charakteristiku a legislatívny základ uvádzame
v prílohe 3. Údaje v tabuľke 4 obsahujú kumulatívne hodnoty vyplatených finančných prostriedkov
na neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 od začiatku programového obdobia (od roku 2014)
ku koncu roka 2018.
Tabuľka 4: Realizované platby na neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 kumulatívne ku koncu
roka 2018.
Opatrenie

Vyplatené
prostriedky EÚ v
EUR

M8. - Prvé zalesnenie poľnohospodárskej
pôdy (PZPP)

Vyplatené
prostriedky SR
v EUR

Spolu v EUR

167 866,28

55 955,68

223 821,96

M10. - Agroenvironmentálno-klimatické
opatrenie (AEKO, AEZ/AKZ)

40 067 931,54

13 836 053,95

53 903 985,49

M11. - Ekologické poľnohospodárstvo (EKO)

37 864 533,12

13 292 206,32

51 156 739,44

M12. - Platby v rámci sústavy NATURA 2000
(UEV, LUEV)

1 948 500,09

651 514,39

2 600 014,48

M13. - Platby pre oblasti s prírodnými alebo
inými osobitnými obmedzeniami (LFA/ANC)

232 257 409,09

79 012 414,40

311 269 823,49

M14. - Dobré životné podmienky zvierat
(ZPZP)

50 532 255,85

18 101 747,65

68 634 003,50

M15. - Lesnícko-environmentálne a
klimatické služby a ochrana lesov (LEKS)

1 777 799,42

592 601,18

2 370 400,60

364 616 295,39

125 542 493,57

490 158 788,96

Spolu

V roku 2018 bolo na opatrenia PRV SR 2014 – 2020 prijatých spolu 8 256 žiadostí. Po ukončení všetkých
administratívnych kontrol, plnenia kritérií oprávnenosti a podmienok krížového plnenia na žiadostiach
pristúpila PPA v mesiaci december 2018 k schvaľovaniu a vyplácaniu.
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V tabuľke 5 sú uvedené údaje o počte prijatých žiadostí pre jednotlivé neprojektové opatrenia PRV SR
2014 – 2020 za rok podania žiadostí 2018, nahlásená výmera, príp. dobytčie jednotky, a vypočítaná
suma. Tabuľka 5 obsahuje aj počet schválených žiadostí a schválenú sumu v mesiaci december 2018.
V uvedenom mesiaci bolo schválených spolu 3 481 žiadostí v celkovej výške 37 653 733,87 EUR, a to
na podporných schémach ANC a UEV.
Tabuľka 5: Stav žiadostí pre neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 za rok podania žiadostí 2018.
Opatrenie
M8. - Prvé zalesnenie
poľnohospodárskej pôdy
(PZPP)
M10. Agroenvironmentálnoklimatické opatrenie
(AEKO, AEZ/AKZ)
M11. - Ekologické
poľnohospodárstvo
(EKO)
M12. - Platby v rámci
sústavy NATURA 2000
(UEV, LUEV)
M13. - Platby pre oblasti
s prírodnými alebo inými
osobitnými
obmedzeniami
(LFA/ANC)
M14. - Dobré životné
podmienky zvierat
(ZPZP)
M15. - Lesníckoenvironmentálne a
klimatické služby a
ochrana lesov (LEKS)
Spolu

Počet
podaných
žiadostí
15

Nahlásená
výmera/
počet DJ

Vypočítaná suma
v EUR

Počet
schválených
žiadostí
v decembri
2018

Schválená
suma
v decembri
2018 v EUR

124,24

33 418,39

0

0

1 356

181 657,81

20 526 116,39

0

0

348

158 246,98

17 666 213,83

0

0

138

16 999,81

919 848,21

15

14 494,91

1 160 656,16

70 865 182,38

3 466

415

390 450,31

26 530 831,05

0

0

116

25 599,24

1 067 514,52

0

0

1 933 734,55

137 609 124,77

5 868

8 256

3 481

37 639 238,96

37 653 733,87

* Od januára 2019 pristúpi PPA v rámci jednotnej žiadosti na rok 2018 k postupnému schvaľovaniu
všetkých opatrení.
4.2 Program rozvoja vidieka SR 2014–2020 – Projektové opatrenia
Od začiatku programového obdobia 2014 – 2020 do konca roka 2018 PPA vyhlásila 37 výziev na
jednotlivé opatrenia a podopatrenia PRV SR 2014 – 2020 (tabuľka 6). Ciele jednotlivých výziev sú
uvedené v prílohe 4.
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Tabuľka 6: Prehľad výziev PRV SR 2014-2020, ktoré prebiehali v roku 2018
Opatrenie

Podopatrenie

Dátum
vyhlásenia
výzvy

19 – Podpora na
miestny rozvoj v
rámci iniciatívy
LEADER

19.4 – Podpora na
prevádzkové náklady a
oživenie

19.1.2018

28/PRV/2018

1 – Prenos znalostí
a informačné akcie

1.1 – Podpora na akcie
odborného vzdelávania a
získavania zručností b)
vzdelávacie programy
nepresahujúce 18 mesiacov

20.4.2018

5.6.2018

ukončená

29/PRV/2018

4 – Investície do
hmotného majetku

4.1 – Podpora na investície do
poľnohospodárskych
podnikov - OZE

28.5.2018

14.9.2018

ukončená

32/PRV/2018

16 – Spolupráca

28.5.2018

2.11.2018

ukončená

33/PRV/2018

2 - Poradenské
služby, služby pomoci
pri riadení
poľnohospodárskych
podnikov a výpomoci
pre
poľnohospodárske
podniky

16.4 – Podpora na
horizontálnu a vertikálnu
spoluprácu medzi subjektmi
dodávateľského reťazca pri
zriaďovaní a rozvoji krátkych
dodávateľských reťazcov a
miestnych trhov a na
propagačné činnosti v
miestnom kontexte, ktoré
súvisia s rozvojom krátkych
dodávateľských reťazcov a
miestnych trhov

2.3 – Podpora na odbornú
prípravu poradcov

11.6.2018

23.7.2018

ukončená

34/PRV/2018

1 – Prenos znalostí
a informačné akcie

1.2 – Podpora na
demonštračné činnosti
a informačné akcie

28.6.2018

10.8.2018

ukončená

30/PRV/2018

4 – Investície do
hmotného majetku

4.1 – Podpora na investície do
poľnohospodárskych
podnikov-zavlažovanie

16.7.2018

15.4.2019

ukončená

5.12.2018

na základe
vyčerpania
alokácie
vyčlenenej
na výzvu.
Informáciu
o uzavretí
výzvy
zverejní
poskytovateľ
na webovom
sídle
www.apa.sk

Číslo výzvy

27/PRV/2018

36/PRV/2018

1 – Prenos znalostí
a informačné akcie

1.1 – Podpora na akcie
odborného vzdelávania a
získavania zručností b)
vzdelávacie programy
nepresahujúce 18 mesiacov
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Dátum
uzavretia
výzvy
na základe
vyčerpania
alokácie
vyčlenenej
na výzvu

Aktuálny stav
výzvy
k 31.12.2018

otvorená výzva

otvorená výzva

Číslo výzvy

37/PRV/2018

Opatrenie

1 – Prenos znalostí
a informačné akcie

Podopatrenie

1.2 – Podpora na
demonštračné činnosti
a informačné akcie

Dátum
vyhlásenia
výzvy

Dátum
uzavretia
výzvy

Aktuálny stav
výzvy
k 31.12.2018

11.12.2018

na základe
vyčerpania
alokácie
vyčlenenej
na výzvu.
Informáciu
o uzavretí
výzvy
zverejní
poskytovateľ
na webovom
sídle
www.apa.sk

otvorená výzva

V roku 2018 bolo autorizovaných z PRV SR 2014-2020 spolu 1 007 ŽOP z uzatvorených zmlúv
z vyhlásených výziev z 2014 – 2020, ako aj z pokračujúcich projektov z obdobia 2007-2013. Celková
výška autorizovaného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 na projektové opatrenia (bez TP) bola
134 153 567,96 EUR. V tabuľke 7 uvádzame prehľad autorizovaných ŽOP v roku 2018 podľa
podopatrení.
Tabuľka 7: Prehľad autorizovaných ŽOP v roku 2018 podľa podopatrení
Podopatrenie
4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
- toho pokračujúce projekty z PRV SR 2007 - 2013
4.2 - Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh/alebo vývoja
poľnohospodárskych výrobkov
- z toho pokračujúce projekty z PRV SR 2007 - 2013
4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo
prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
7. 4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a
súvisiacej infraštruktúry
7. 5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
8. 1 – zalesňovanie – pokračujúce záväzky z PRV SR 2004 - 2006
8.3 Podpora na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi
a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
8.4 Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami
a katastrofickými udalosťami
8.5 Vypracovanie Programov starostlivosti o lesy
16. 4. Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi
dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov
a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte
19.1 Prípravná podpora - LEADER
Spolu
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Počet
autorizovaných
ŽOP
167
36
113
5
54
336
53
142

1
1
14
37
57
5
8
19
1007

Najpočetnejšou skupinou, čo sa týka podielu autorizovanej sumy na celkovom čerpaní, je tradične
opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku s výškou príspevku 76 582 015,62 EUR. (bez ŽOP
z podprogramu 0CD0F). V roku 2018 bolo intenzívnejšie podporené aj opatrenie 6 - Rozvoj
poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, kam smerovalo spolu 23 649 385,57 EUR
a lesnícke opatrenie 8, ktoré bolo podporené sumou 22 825 034,13 EUR. Úspešnosť žiadateľov
vo vyhodnotených výzvach PRV SR 2014 – 2020 v roku 2018 je uvedená v prílohe 5. Výšku schváleného
a autorizovaného NFP za jednotlivé podopatrenia kumulatívne za PRV SR 2014 – 2020 v roku 2018
zobrazuje graf 1.
Graf 1: Výška schváleného a autorizovaného NFP za jednotlivé podopatrenia kumulatívne za PRV SR
2014 – 2020 v roku 2018
250
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4.2.1 Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
V rámci OP RH 2014 – 2020 bolo v roku 2018 predložených na PPA prostredníctvom ITMS 2014+ spolu
13 ŽOP. Následne bolo vyplatených 16 ŽOP (aj ŽOP prijaté v roku 2017) v celkovom objeme
891 290,90 EUR, pričom suma vyplatených oprávnených výdavkov celkom predstavovala
915 557,90 EUR (11 refundácií, 3 predfinancovania, 2 zúčtovania predfinancovania). Prehľad
vyplatených ŽOP je uvedený v tabuľke 8.
Tabuľka 8: Vyplatené ŽOP z OP RH 2014 – 2020 za rok 2018
Kód prioritnej osi

303020

303030
303050
303070

Priorita EÚ
Podpora akvakultúry, ktorá je
environmentálne udržateľná,
efektívne využíva zdroje, je
inovačná, konkurencieschopná
a založená na znalostiach.
Podpora vykonávania Spoločnej
rybárskej politiky.
Podpora marketingu a spracovania
Technická pomoc
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Počet
vyplatených
ŽOP

Vyplatené
Oprávnené
výdavky celkom v
EUR

Vyplatený
NFP celkom
v EUR

1

48 534,00

24 267,00

2

127 116,54

127 116,54

2
11

562 866,74
177 040,62

562 866,74
177 040,62

Najväčší podiel z celkovo vyplatenej sumy z OP RH 2014 – 2020 v roku 2018 predstavovali ŽOP
na projekty z TP a národné projekty.
Podstatnou procesnou zmenou, ktorá bola realizovaná v roku 2018, bolo uzavretie dodatku
č. 1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom
č. 188/2016 – 630/MPRV SR medzi PPA a MPRV SR. Predmetným dodatkom sa s účinnosťou
od 01. septembra 2018 prenieslo na MPRV SR ako Riadiaci orgán OP RH administrovanie žiadostí o NFP
v rámci vyzvaní a výziev, ktoré budú vyhlásené od uvedeného dátumu účinnosti dodatku. PPA ako
Sprostredkovateľský orgán bude naďalej pokračovať v administrovaní ŽoNFP doručených žiadateľmi
do 31.08.2018 a v prípade nových vyzvaní a výziev vykonávať kontroly na mieste u prijímateľov
a administratívnu finančnú kontrolu ŽOP.
4.3 Štátna pomoc
V roku 2018 PPA zabezpečovala procesy administrácie a kontroly opatrení určených rozpisom limitov
MPRV SR, financované výlučne zo zdroja štátneho rozpočtu na štátnu pomoc a pomoc de minimis
v súlade s legislatívnymi podmienkami EÚ a SR. Implementované opatrenia boli zamerané najmä na
podporu a rozvoj malých a stredných podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe
a v spracovaní poľnohospodárskych produktov. Celková výška vyplatených finančných prostriedkov
v roku 2018 bola 4 378 110,24 EUR (tabuľka 9). Ciele, činnosti a prehľad plnenia štátnej pomoci a
pomoci de minimis v roku 2018 je uvedený v prílohe 6.
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Spolu

Počet
nepodpísaných
zmlúv žiadateľom

DM12/2017

Počet stiahnutých
žiadostí

SA.4693
1

Počet zamietnutých
žiadostí

DM3/2014

Počet vyplatených
žiadostí

SA.4690
52016/X
A

Počet prijatých
žiadostí

SA.4690
32016/X
A

zabezpečenie účasti
chovateľov
a pestovateľov
na výstavách
založenie a vedenie
plemennej knihy
a plemenárskej
evidencie
kontrola
úžitkovosti,
testovanie a odhad
plemennej hodnoty
hospodárskych
zvierat
účasť spracovateľa
na výstave (pomoc
de minimis)
podpora
na prijímanie
znevýhodnených
pracovníkov
vo forme mzdových
dotácií
podpora v lesnom
hospodárstve
na plnenie
mimoprodukčných
funkcií lesov

Výška poskytnutej
pomoci bez vratiek
(EUR)

SA.4690
42016/X
A

Názov opatrenia

Vrátené
prostriedky
k 31.12.2018 (EUR)

Schéma
pomoci

Výška zmluvne
poskytnutej
pomoci (EUR)

Tabuľka 9: Prehľad schválených a vyplatených finančných prostriedkov a počty žiadostí na jednotlivé
opatrenia štátnej pomoci a pomoci de minimis v roku 2018.

104 000,00

4 500,00

104 000,00

9

9

0

0

0

449 994,70

0,00

449 994,70

9

9

0

0

0

1 199 994,52

17 844,39

1 182 150,13

3

3

0

0

0

299 999,70

0,00

299 999,70

48

48

0

0

0

48 241,12

2 288,41

45 952,71

9

8

1

0

0

2 299 554,91

0,00

2 296 013,00

127

126

0

0

20 132,80

4 378 110,24

205

203

1

0

4 401 784,95

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 2014-2018 sa objem vyplatených finančných prostriedkov
výrazne nelíši, avšak počet prijatých žiadostí má rastúcu tendenciu a tým sa priamo úmerne zvyšuje aj
nárok na navýšenie finančných prostriedkov aj vzhľadom na neustále pribúdajúce a plánované
opatrenia v nasledujúcich rokoch. Vyšší nárast žiadostí bol zaznamenaný hlavne v súvislosti
s opatreniami Účasť spracovateľa na výstave a Podpora v lesnom hospodárstve na plnenie
mimoprodukčných funkcií lesov. Prehľad poskytnutej štátnej pomoci a pomoci de minimis v rokoch
2014 – 2018 znázorňuje graf 2.
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1
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Graf 2: Poskytnutá štátna pomoc, pomoc de minimis v rokoch 2014 – 2018
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4.4 Spoločná organizácia trhu
V oblasti SOT PPA administrovala v roku 2018 podpory uvedené v prílohe 7. Celková výška vyplatených
podpôr (bez výdavkov na intervenčné skladovanie sušeného odstredeného mlieka) predstavovala
13 061 928,40 EUR, z toho 3 694 766,95 EUR z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Prehľad
vyplatených finančných prostriedkov a počty žiadostí na jednotlivé trhové opatrenia v roku 2018 sú
uvedené v tabuľke 10. Poskytnuté podpory SOT s poľnohospodárskymi komoditami v rokoch
2014 – 2018 sú uvedené v grafe 3.
Tabuľka 10: Prehľad vyplatených finančných prostriedkov a počty žiadostí na jednotlivé trhové
opatrenia v roku 2018.
Trhové opatrenie
Reštrukturalizácia vinohradov
Investície do vinárskych podnikov
Poistenie úrody vinohradov
Propagácia na trhoch tretích štátov
Propagácia v členskom štáte

Vyplatené finančné
prostriedky (EUR)
EÚ: 2 514 779,97
SR: 0,00
EÚ: 630 488,62
SR: 0,00
EÚ: 315 885,05
SR: 0,00
EÚ:28 500,00
SR: 0,00
EÚ: 0,00
SR: 0,00

Školský program, časť ovocie
a zelenina

EÚ: 2 195 912,82
SR: 1 037 117,11

Operačné programy (vrátane
vnútroštátnej finančnej pomoci)
Mimoriadna podpora v sektore OZ –
stiahnutie z trhu

EÚ: 1 991 535,55
SR: 776 246,10
EÚ: 23 606,02
SR: 0,00

Školský program, časť mlieko

EU: 1 114 765,00
SR: 1 329 715,31

Podpora včelárom

EÚ: 551 688,42
SR: 551 688,43
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Počty žiadostí za jednotlivé opatrenia/Počet
schválených žiadostí za jednotlivé opatrenia
Počet prijatých žiadostí o schválenie: 133/49
Počet prijatých žiadostí o platbu: 72/55
Počet prijatých žiadostí o schválenie: 48/0
Počet prijatých žiadostí o platbu: 36/26
Počet prijatých žiadostí o schválenie: 53/50
Počet prijatých žiadostí o platbu: 57/51
Počet prijatých žiadostí o schválenie: 4/0
Počet prijatých žiadostí o platbu: 3/1
Počet prijatých žiadostí o schválenie: 1/0
Počet prijatých žiadostí o platbu: 0/0
Žiadosti o pomoc: 101/101
Žiadosti o schválenie uchádzača: 42/42
Žiadosti o max. strop pomoci: 37/37
Žiadosti o zmenu OP: 4/4
Žiadosti o pomoc: 25/25
Žiadosti o pomoc: 2/1
Žiadosti o pomoc: 20/20
Žiadosti o schválenie uchádzača: 7/7
Žiadosti o max. strop pomoci: 7/7
Počet žiadostí o vyplatenie pomoci: 2/2
Počet žiadostí o poskytnutie pomoci: 2/2

Graf 3: Poskytnuté podpory spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami v rokoch
2014 - 2018
reštrukturalizácia vinohradov
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4.4.1. Podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva
4.4.1.1 Reštrukturalizácia vinohradov
V roku 2018 bolo prijatých 133 žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov. Ku koncu roka
2018 bolo schválených 49 žiadostí o podporu, 11 žiadostí o podporu bolo zamietnutých, resp. vzatých
spať zo strany žiadateľa. Realizovaných bolo 55 platieb žiadateľom o podporu na reštrukturalizáciu
vinohradov v celkovej výške 2 514 779,97 EUR. V porovnaní s rokom 2017 je to pokles v počte
vyplatených žiadostí o podporu a taktiež v objeme vyplatených finančných prostriedkov o 27,54 %.
Vzhľadom na počet žiadostí o vyplatenie podpory, ktoré boli predložené v roku 2018, očakávame
v roku 2019 opätovný nárast vyplatených prostriedkov na toto opatrenie.
4.4.1.2 Investície do vinárskych podnikov
V roku 2018 bolo prijatých 48 žiadostí o podporu na investície. V tom istom období bolo prijatých aj
36 ŽOP. Z uvedeného počtu bolo v roku 2018 schválených 26 ŽOP. Ostatné žiadosti sa administrujú
v roku 2019. V kalendárnom roku 2018 bolo celkovo vyplatených 630 488,62 EUR. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom výška vyplatených finančných prostriedkov vzrástla o 8,09 %.
4.4.1.3 Poistenie úrody vinohradov
V roku 2018 bolo prijatých 53 žiadostí o podporu na poistenie úrody a schválených bolo 50 žiadostí.
Prijatých bolo aj 57 ŽOP, z ktorých bolo do konca roka 2018 vyplatených 50 žiadostí. Celkovo sa v tomto
roku vyplatilo 315 885,05 EUR. Čerpanie za finančný rok 2017/2018 bolo vo výške 157,94 %
z pôvodného rozpočtu a vo výške 76,98 % z navýšeného rozpočtu. Došlo k opakovanému zvýšeniu
počtu žiadostí zo 48 na 53, čo predstavuje zvýšenie o 10,42 %.
4.4.1.4 Propagácia na trhoch tretích štátov a v členských štátoch EÚ
V rámci organizácie trhu s vínom boli v roku 2018 prijaté 4 žiadosti o podporu na propagáciu v treťom
štáte a 1 žiadosť o podporu na propagáciu v členskom štáte. Propagačné opatrenia sú žiadatelia
povinní zrealizovať najneskôr do 3 rokov od nadobudnutia účinnosti ich schválenia, v prípade žiadosti
od žiadateľa je možné predĺžiť túto lehotu maximálne o dva roky. Celkovo bolo v roku 2018 vyplatených
28 500 EUR, čo predstavuje čerpanie vo výške 71,25 % z pôvodného rozpočtu na propagáciu v tretích
krajinách. Z rozpočtu na podporu propagácie v členskom štáte neboli v roku 2018 čerpané žiadne
finančné prostriedky z dôvodu, že žiadatelia neukončili žiadne z opatrení. V roku 2019 by mohlo dôjsť
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k nárastu čerpania podpory na propagáciu v treťom štáte a zároveň sa očakáva prvé čerpanie
finančných prostriedkov na podporu propagácie v členskom štáte EÚ.
4.4.2 Školské programy
Školský program, časť ovocie a zelenina
V roku 2018 bolo prijatých 101 žiadostí na poskytnutie pomoci. Vyplatené finančné prostriedky boli
vo výške 3 233 029,93 EUR, z toho bolo z rozpočtu EÚ vyplatených 2 195 912,82 EUR a z rozpočtu SR
1 037 117,11 EUR. Finančná alokácia z EÚ bola v školskom roku 2017/2018 vyčerpaná na 99,9 %.
Školský program, časť mlieko
V roku 2018 bolo prijatých a schválených 20 žiadostí o pomoc. Vyplatené finančné prostriedky boli
vo výške 2 444 480,31 EUR, z toho bolo z rozpočtu EÚ vyplatených 1 114,765,00 EUR a z rozpočtu SR
1 329 715,31 EUR. Finančná alokácia z EÚ bola v školskom roku 2017/2018 vyčerpaná na 100 %.
4.4.3 Včely
V roku 2018 boli prijaté 2 žiadosti o poskytnutie pomoci na podporné obdobie 2018/2019 a 2 žiadosti
o vyplatenie pomoci na podporné obdobie 2017/2018. Celkovo bola vyplatená podpora vo výške
1 103 376,85 EUR, z toho bolo z rozpočtu EÚ vyplatených 551 688,42 EUR a z rozpočtu
SR 551 688,43 EUR.
4.4.4 Operačné programy (vrátane vnútroštátnej finančnej pomoci)
V roku 2018 pôsobilo na území SR 5 organizácií výrobcov so schváleným operačným programom.
Členovia organizácií výrobcov ovocia a zeleniny sú prevažne zo západného regiónu. Stupeň
organizovanosti prvovýrobcov zeleniny na rozdiel od ovocia je vo všetkých regiónoch SR značne nízky.
V rámci tohto opatrenia bolo v roku 2018 prijatých a schválených 25 žiadostí o platbu v celkovej výške
2 767 781,65 EUR, z toho výška podpory z prostriedkov EÚ bola vo výške 1 991 535,55 EUR
a zo zdrojov SR 776 246,10 EUR. V porovnaní s rokom 2017 bol nárast vyplatenej podpory
z prostriedkov EÚ o 90,55 %. V roku 2019 sa očakáva nárast čerpania finančných prostriedkov
zo zdrojov EÚ v dôsledku zvyšovania predávanej produkcie schválených organizácií výrobcov.
4.4.5 Mimoriadna podpora v sektore ovocia a zeleniny – stiahnutie z trhu
Pre obdobie od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018 mohli organizácie výrobcov realizovať dočasné
mimoriadne opatrenia v zmysle delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1165
z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia
pre výrobcov určitých druhov ovocia. V SR bola realizovaná len jedna činnosť v rámci mimoriadnej
podpory v sektore ovocia a zeleniny, a to sťahovanie z trhu do ktorej sa zapojila len jedna organizácia
výrobcov. V uvedenom prípade sa stiahnuté jablká z trhu bezplatne distribuovali dobročinným
organizáciám, nadáciám atď.
V roku 2018 boli prijaté 2 ŽOP, z toho v dôsledku späťvzatia žiadateľom bola schválená iba jedna
žiadosť o poskytnutie mimoriadnej pomoci.
Organizácii výrobcov sa vyplatili finančné prostriedky vo výške 23 606,02 EUR.
4.4.6 Verejná intervencia sušeného odstredeného mlieka - intervenčné skladovanie
V roku 2018 v rámci verejnej intervencie a opatrenia intervenčné skladovanie sušeného odstredeného
mlieka disponovala PPA množstvom 207 ton sušeného odstredeného mlieka v celkovej hodnote
351 020 EUR (bez DPH), ktoré nakúpila v priebehu júna až septembra 2016.
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4.4.7 Licencie a zábezpeky
V roku 2018 bolo prijatých a schválených 26 žiadostí o dovozné licencie (tabuľka 11). V rámci možnosti
stiahnuť podanú žiadosť v súvislosti so zverejnením nízkeho koeficientu prideľovania bola táto
možnosť uplatnená zo strany jedného žiadateľa. Celkom bolo v tomto roku vydaných 25 dovozných
licencií. Zvýšený záujem o dovoz produktov s nulovou alebo zníženou colnou sadzbou sa zaznamenal
najmä v súvislosti s otvorením trhu s Ukrajinou. V posledných rokoch sa mení štruktúra dovážaných
komodít a najzaujímavejším dovozným artiklom bola za posledné obdobie hydina, ryža a cesnak
na základe využitia dovozných colných kvót. V tejto súvislosti sa zvýšila administratívna náročnosť
vzhľadom na čoraz častejšie využívanú formu blokovej hotovostnej zábezpeky a nutnosti zloženia
vyšších súm zábezpeky. Zároveň pri spracovaní pribudla
povinnosť administratívnej kontroly colných dokladov
V posledných rokoch sa mení
pre potrebu stanovenia referenčného množstva alebo
štruktúra dovážaných komodít
pridelenia dovozných práv. Zo strany EK sa očakáva
avizovaný liberálnejší prístup k povinným denným
a najzaujímavejším dovozným
hláseniam cez portál ISAMM a AMIS QUOTU, nakoľko PPA
artiklom bola za posledné
v súčasnosti má povinnosť hlásiť aj dlhodobo nulové
obdobie hydina, ryža a cesnak.
hlásenia pri komoditách, ktoré nie sú využívané. Celkový
počet zaregistrovaných subjektov je 452, z toho 4 nové
subjekty boli zaregistrované v roku 2018. Zoznam schválených finančných inštitúcií za rok 2018
je uvedený v tabuľke 12.
Tabuľka 11: Prehľad vydaných žiadostí a licencií v roku 2018
Licencie
Dovozné licencie
Žiadosti o dovozné práva

Počet prijatých
žiadostí

Počet schválených
žiadostí

Počet vydaných
licencií

26
8

26
8

25
-

Tabuľka 12: Zoznam schválených finančných inštitúcií za rok 2018
Názov finančnej inštitúcie
Tatra banka, a.s.
COMMERZBANK Aktiengesellschaft,
pobočka zahraničnej banky,
Bratislava
Všeobecná úverová banka, a.s.

Sídlo
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

IČO
00 686 930

Rajská 15/A, 811 08 Bratislava

30 847 737

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

31 320 155
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Tabuľka 13: Prehľad zábezpek vo forme vkladov v hotovosti a bankových záruk za rok 2018
Druh záruky
Hotovostné zábezpeky
- prijaté
- uvoľnené
- prepadnuté
Blokové hotovostné zábezpeky
-prijaté
-uvoľnené
Bankové záruky
- prijaté
- uvoľnené
- prepadnuté

Počet

Suma v EUR

18
31
1

5 238 768,92
4 347 967,02
108,6

16
26

4 693 992,8
4 926 483,7

5
11
0

285 776,00
3 053 247,09
0

V prijatých hotovostných zábezpekách sú zahrnuté všetky zábezpeky prijaté na účet, tzn. aj navýšenia
zábezpek, prepadnuté bankové záruky zaplatené v hotovosti a prijaté blokové hotovostné zábezpeky.
V uvoľnených zábezpekách sú zahrnuté zábezpeky uvoľnené, zábezpeky krátené, zábezpeky vrátené
pri nepodanej žiadosti a vrátené blokové hotovostné zábezpeky. Pri blokových hotovostných
zábezpekách sú uvedené pohyby na interných účtoch blokových hotovostných zábezpek.
Pri bankových zárukách sú uvedené pohyby na interných účtoch bankových záruk. Prehľad zábezpek
vo forme vkladov v hotovosti a bankových záruk za rok 2018 je uvedený v tabuľke 13.
4.4.8 ATIS
Plnenie úloh v oblasti monitorovania agrárneho trhu zabezpečovala PPA prostredníctvom agrárnych
informácií – ATIS, čím prispievala k transparentnosti trhového prostredia v SR. Poskytovala cenové
informácie Európskej komisii, MPRV SR a prostredníctvom vydávania správ o trhu a cenových
prehľadov informovala širokú verejnosť o situácii na trhu s hlavnými agropotravinárskymi komoditami
doma aj v zahraničí.
ATIS rýchlo a objektívne informuje o situácii na trhu so sledovanou komoditou, napomáha všetkým
záujemcom rýchlo sa orientovať na trhu a slúži manažmentu podnikov ako pomoc pri rozhodovaní.
PPA plnila úlohy v oblasti ATIS prostredníctvom informovania širokej verejnosti o situácii na trhu
s hlavnými agropotravinárskymi komoditami doma aj v zahraničí, pravidelne sa získavali a spracovávali
cenové a trhové informácie, plnila sa oznamovacia povinnosť voči EK tým, že sa zasielali cenové
hlásenia za SR prostredníctvom ISAMM.
V roku 2018 ATIS spracoval a odoslal za SR do EK 766 cenových hlásení, ktoré vyplývali z legislatívy EÚ
(tabuľka 14). Oproti predchádzajúcemu roku stúpol počet o 102 hlásení. Na zvýšenom počte hlásení sa
podieľali nové hlásenia za olejniny a samostatné hlásenia za hydinu a vajcia.
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Tabuľka 14: Prehľad počtu hlásení zaslaných do EK v roku 2018

Hlásenia
Týždenné hlásenia cien hovädzieho dobytka
Týždenné hlásenia cien ošípaných a odstavčiat
Týždenné hlásenia cien jahniat
Ročné hlásenie – zoznam bitúnkov hlásiacich ceny HD, prehľad počtu zabití HD za SR
Denné hlásenie cien ovocia a zeleniny z dovozu
Týždenné hlásenia cien banánov
Týždenné hlásenia cien obilnín
Týždenné hlásenia cien olejnín
Týždenné hlásenia cien mlieka, masla a mliečnych výrobkov
Mesačné hlásenia cien surového kravského mlieka
Mesačné hlásenie cien syrov
Týždenné hlásenia cien hydiny
Týždenné hlásenia cien vajec
Mesačné hlásenia cien cukru
Spolu

Počet
52
52
52
1
261
52
52
52
52
12
12
52
52
12
766

Za rok 2018 ATIS vydal 86 cenových spravodajstiev a 184 cenových prehľadov (tabuľka 15 a 16),
ktoré boli v pravidelných intervaloch publikované a sprístupnené na webovej stránke
PPA: www.apa.sk/atis.
Tabuľka 15: Prehľad počtu vydaných a uverejnených cenových spravodajstiev v roku 2018
Správa
Jatočné zvieratá a mäso
Obilniny, olejniny, zemiaky, KZ, múky
Mlieko a mliečne výrobky
Hydina a vajcia
Víno a hrozno
Spolu

Tabuľka 16: Prehľad počtu vydaných a uverejnených cenových prehľadov v roku 2018
Prehľad týždenných cien
Jatočné zvieratá a mäso
Ovocie a zelenina
Obilniny, olejniny, zemiaky
Mlieko a mliečne výrobky
Hydina a vajcia
Spolu
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Počet
25
12
12
25
12
86

Počet
27
26
52
52
27
184

5 ROZPOČET ORGANIZÁCIE
5.1. Vývoj príjmov a výdavkov PPA
PRÍJMY
V súlade so zákonom č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018 bol schválený rozpočet príjmov
PPA rozpísaný ako záväzný ukazovateľ v roku 2018 v objeme 687 202 687,00 EUR, čo predstavuje
rozpočet príjmov EÚ vo výške 687 202 687,00 EUR.
Schválený rozpočet príjmov bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na výšku
651 603 719,68 EUR, z toho príjmy EÚ vo výške 651 600 869,68 EUR, na prevádzku vo výške
2 850,00 EUR.
Plnenie rozpočtu príjmov dosiahlo v roku 2018 výšku 651 831 398,89 EUR. Z toho plnenie príjmov EÚ
sa podieľalo sumou 651 600 869,68 EUR, nerozpočtované príjmy 227 715,71 EUR a na prevádzke
v sume 2 813,50 EUR.
Vývoj rozpočtu príjmov PPA za roky 2016-2018
Porovnanie rozpočtu príjmov PPA a jeho plnenia v rokoch 2016 – 2018 je uvedený v grafe 4.
Graf 4: Porovnanie rozpočtu príjmov PPA a jeho plnenia v rokoch 2016 – 2018 (celkovo vrátane
nerozpočtovaných príjmov a príjmov za prevádzku).
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rok 2018

Plnenie rozpočtu príjmov

VÝDAVKY
Schválený rozpočet výdavkov PPA bol na rok 2018 rozpísaný ako záväzný ukazovateľ v objeme 806
436 687,00 EUR. Z toho finančné prostriedky určené na výdavky fondov vo výške 794 214 348,00 EUR
a na rozpočet prevádzky vo výške 12 222 339,00 EUR.
V priebehu rozpočtového roka 2018 bol schválený rozpočet výdavkov PPA upravený rozpočtovými
opatreniami MPRV SR v zmysle zákona č 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o rozpočtových pravidlách“) a dosiahol výšku 755 892 413,02 EUR, z toho výdavky na podporné
mechanizmy tvorili 732 070 955,69 EUR a výdavky prevádzky 23 821 457,33 EUR.
Skutočné čerpanie rozpočtu výdavkov PPA k 31.12.2018 dosiahlo sumu 755 865 598,61 EUR, pričom
výdavky na podporné mechanizmy predstavovali 732 050 822,05 EUR a výdavky prevádzky
23 814 776,56 EUR.
Vývoj čerpania rozpočtu výdavkov PPA
Porovnanie objemu čerpaných výdavkov z rozpočtu PPA na podporné mechanizmy a prevádzku
v rokoch 2016 - 2018 znázorňuje graf 5 a 6.
Graf 5: Vývoj čerpania výdavkov PPA v rokoch 2016 – 2018 – podporné mechanizmy
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2,975
rok 2018

štátna pomoc

Graf 6: Vývoj čerpania výdavkov PPA v rokoch 2016 – 2018 – prevádzka
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Výdavky PPA v roku 2016-2018 každým rokom mierne vzrástli v súvislosti s postupným nárastom
čerpania výdavkov v programovom období 2014 -2020.
5.2. Rozpočet PPA zo zdrojov EÚ
5.2.1 Prehľad príjmov PPA v roku 2018
V priebehu rozpočtového roka 2018 bol schválený rozpočet príjmov PPA v sume 687 202 687,00 EUR.
Príjmy z rozpočtu EÚ
Schválený rozpočet príjmov EÚ, ktorý bol na rok 2018 rozpísaný ako záväzný ukazovateľ na fondoch
EPZF, EPFRV a ENRF bol v priebehu rozpočtového roka upravený na výšku 651 600 869,68 EUR.
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EPZF
Rozpočet príjmov bol schválený vo výške 456 636 000,00 EUR, z toho na priame platby
444 636 000,00 EUR a trhovo-orientované výdavky (ďalej len „TOV“) na 12 000 000,00 EUR.
V priebehu roka bol upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 449 510 758,01 EUR,
z toho na priame platby vo výške 440 143 596,56 EUR a TOV vo výške 9 367 161,45 EUR.
Skutočnosť k 31.12.2018 bola vo výške upraveného rozpočtu na jednotlivých zdrojoch,
t. j. plnenie bolo na 100 % upraveného rozpočtu.
ENRF
Rozpočet príjmov bol schválený v sume 950 195,00 EUR a v priebehu rozpočtového roka
upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 669 335,43 EUR, čo predstavovalo
aj skutočnosť k 31.12.2018, teda plnenie na 100 %.
EPFRV
Rozpočet príjmov (PRV SR 2014-2020) bol schválený v sume 229 616 492,00 EUR
a v priebehu rozpočtového roka upravený rozpočtovými opatreniami na výšku
201 420 776,24 EUR, čo predstavovalo aj skutočnosť k 31.12.2018, teda plnenie na 100 %.

Príjmy celkom
Schválený rozpočet príjmov ŠR – rozpočtové prostriedky kapitoly na rok 2018 nebol rozpísaný ako
záväzný ukazovateľ príjmov. Prostriedky EÚ boli rozpísané vo výške 687 202 687,00 EUR, uvádzame
ich v tabuľke 17.
Upravený rozpočet predstavoval sumu 651 603 719,68 EUR, pričom 2 850,00 EUR za prevádzku,
651 600 869,68 EUR za podporné mechanizmy.
Skutočnosť plnenia príjmov ŠR k 31.12.2018 predstavovala sumu 230 529,21 EUR, čo predstavuje:
-

príjmy z prepadnutej zábezpeky vo výške 108,60 EUR,

-

iné nedaňové príjmov vo výške 227 607,11 EUR. Tieto príjmy sa týkali nezrovnalostí a iných vratiek
za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania,

-

administratívne poplatky a iné poplatky a platby vo výške 2 813,50 EUR. Tieto príjmy predstavujú
príjmy za správne poplatky.

Skutočnosť plnenia príjmov bola za rok 2018 vo výške 651 600 869,68 EUR, čo predstavovalo plnenie
na 100%.
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Tabuľka 17 : Prehľad príjmov PPA v roku 2018
Príjmy v EUR
EPZF (priame platby)
EPZF (trhovoorientované výdavky)
ENRF – OP RH
EPFRV - PRV SR
SPOLU
Administratívne
poplatky a iné poplatky
a platby
Iné nedaňové príjmy
Spolu nedaňové príjmy
Príjmy celkom

Schválený
rozpočet na rok
2018

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

Plnenie rozpočtu
k 31.12.2018

% plnenia
k upravenému
rozpočtu

444 636 000,00

440 143 596,56

440 143 596,56

100,00

12 000 000,00

9 367 161,45

9 367 161,45

100,00

950 195,00
229 616 492,00
687 202 687,00

669 335,43
201 420 776,24
651 600 869,68

669 335,43
201 420 776,24
651 600 869,68

100,00
100,00
100,00

0,00

2 300,00

2 813,50

0,00
0,00
687 202 687,00

550,00
2 850,00
651 603 719,68

227 715,71
230 529,21
651 831 398,89

5.2.2 Prehľad výdavkov PPA v roku 2018
V priebehu rozpočtového roka 2018 bol schválený rozpočet výdavkov PPA vo výške
806 436 687,00 EUR (prehľad výdavkov PPA v roku 2018 tvorí prílohu 8).
5.3 Čerpanie výdavkov z rozpočtu EÚ a spolufinancovanie zo ŠR SR
V priebehu rozpočtového roka 2018 bol schválený rozpočet výdavkov PPA upravený rozpočtovými
opatreniami MPRV SR v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.
Schválený rozpočet výdavkov bol rozpísaný na EPZF a EPFRV vo výške 794 214 348,00 EUR, z toho:
- pre EPZF v sume 483 560 159,00 EUR,
- pre EPFRV v sume 309 440 402,00 EUR a
- pre ENRF v sume 1 213 787,00 EUR.
EPZF, z ktorého sa financujú priame platby a trhovo-orientované výdavky, bol v priebehu roka 2018
upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 461 268 655,28 EUR. Skutočnosť čerpania priamych
platieb bola k 31.12.2018 vo výške 448 206 726,88 EUR a trhovo-orientovaných výdavkov vo výške
13 061 928,40 EUR, čo zodpovedá výške upraveného rozpočtu na jednotlivých fondoch.
EPFRV, z ktorého sa financujú výdavky na rozvoj vidieka, bol rozpočtovými opatreniami upravený
na 267 783 318,64 EUR a skutočnosť čerpania dosiahla taktiež 100,00 % upraveného rozpočtu.
ENRF – Rybné hospodárstvo bol upravený na hodnotu 24 267,00 EUR a skutočnosť čerpania dosiahla
100,00 % upraveného rozpočtu.
5.4 Čerpanie výdavkov z rozpočtu SR (Štátna pomoc)
V priebehu roka 2018 bola zo ŠR SR vyplatená finančná pomoc v celkovej výške 2 974 581,13 EUR
v rámci programov, ktoré sú uvedené v tabuľke 18.
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Tabuľka 18: Prehľad výdavkov PPA financovaných zo štátneho rozpočtu *
Program/prvok programu
Spolu program:
„Tvorba, regulácia a implementácia politík
prostredníctvom programových prvkov“ (zdroje
štátneho rozpočtu)
Štátna pomoc

Suma v EUR

Účel

2 974 581,13
2 881 686,70
92 894,43

Administrácia podporných schém

dotácie
uvoľnené finančné prostriedky na
vyplatenie záväzkov PPA z OP RH

* výdavky sú v súlade s Rezortným informačným systémom
5.5 Rozpočet na prevádzku PPA
Príjmy
PPA za oblasť prevádzky nemala v roku 2018 rozpísané príjmy. Po premietnutí rozpočtových opatrení
z úrovne MPRV SR predstavoval upravený rozpočet príjmov k 31.12.2018 výšku 2 850,00 EUR.
Za obdobie január až december 2018 boli príjmy naplnené vo výške 2 813,50 EUR - ide o príjmy
za správne poplatky.
Tabuľka 19: Rozpísaný rozpočet PPA z MPRV SR na rok 2018
Príjmy celkom (zdroj 111)
Výdavky celkom (zdroj 111), z toho:
Bežné výdavky (600), v tom:
- osobné vyrovnania (610)
- poistné a príspevok do poisťovní (620)
- tovary a služby (630)
- bežné transfery (640)
kapitálové výdavky (700)

0,00 EUR
12 222 339,00 EUR
12 222 339,00 EUR
6 361 080,00 EUR
2 023 812,00 EUR
3 687 447,00 EUR
150 000,00 EUR
0,00 EUR

Výdavky
Po premietnutí rozpočtových opatrení z úrovne MPRV SR predstavoval upravený rozpočet výdavkov
v roku 2018 výšku 26 967 800,65 EUR, čo je oproti schválenému rozpočtu nárast o 220 %. Skutočné
čerpanie výdavkov za oblasť prevádzky PPA v roku 2018 predstavuje objem 26 961 119,88 EUR, z toho
bežné výdavky 24 418 031,40 EUR a kapitálové výdavky vo výške 2 543 088,48 EUR.
Čerpanie rozpočtových a refundovaných výdavkov z technickej pomoci PRV SR 2014 – 2020 podľa
zdrojov a jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie v roku 2018 je uvedené v prílohe 9.
Celkové čerpanie v roku 2018 na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania bolo v objeme
9 876 817,64 EUR, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom čerpanie na 155,26 %.
K mzdovým výdavkom sa viaže poistné a príspevok do poisťovní. Celkové čerpanie na poistnom v roku
2018 bolo v objeme 3 689 398,30 EUR, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom čerpanie
na 182,29 %. Z celkového čerpania v rámci technickej pomoci PRV SR 2014 – 2020 bola refundovaná
čiastka 777 228,32 EUR.
Celkové čerpanie v ekonomickej kategórii 630 – tovary a služby
bolo 10 652 914,74 EUR, čo predstavuje oproti schválenému
rozpočtu čerpanie na 288,89 %. Rozpočet najviac zaťažilo
čerpanie v oblasti informačných technológií v objeme
5 822 046,03 EUR.
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Rozpočet prevádzky PPA
najviac zaťažilo čerpanie
v oblasti informačných
technológií v objeme
5 822 046,03 EUR.

Čerpanie v ekonomickej kategórii 640 – transfery bolo vo výške 153 217,00 EUR a pozostávalo
vo vyplatení odchodného, odstupného a nemocenských dávok.
Významné nákupy
Objemovo najvýznamnejšie nákupy, ktoré boli zrealizované v roku 2018 z bežných a kapitálových
výdavkov, sú uvedené v tabuľkách 20 a 21.
Tabuľka 20: Objemovo najvýznamnejšie nákupy realizované z bežných výdavkov v roku 2018
Názov položky
Komunikačná
infraštruktúra (EK
632004)
Telekomunikačné
služby (EK 632005)

Účel použitia
Najväčšiu časť tvorilo čerpanie za internetové pripojenie,
pripojenie MPLS VPN od spoločnosti SWAN vo výške 704 390,40
EUR
Najväčšiu časť tvorilo čerpanie za mobilné služby od spoločnosti
Orange a. s. vo výške 151 504,43 EUR

Výpočtová technika
(EK 633002)

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie za nákup výpočtovej techniky od
spoločnosti SOFOS a. s. vo výške 169 500,00 EUR

173 529,61

Licencie (EK 633018)

Čerpanie tvoril nákup licencií od spoločnosti SAS Slovakia s. r. o.

239 448,00

Nájomné budov (EK
636001)

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie za nájom budovy ústredia PPA na
Hraničnej ulici v Bratislave od spoločnosti FR - Invest Hraničná
s. r. o. vo výške 816 374,67 EUR, prenájom archívu vo výške
95 409,24 EUR a nájom priestorov na regionálnom pracovisku
v Nitre od spoločnosti Agroinštitút Nitra š. p. vo výške
106 599,22 EUR

1 090 564,68

Všeobecné služby (EK
637004)

Väčšina čerpania pozostáva z prevádzkových a správcovských
nákladov v prenajatých priestoroch budov na regionálnych
pracoviská a ústredie PPA od rôznych dodávateľských subjektov,
upratovacie práce a sťahovacie práce

580 248,44

Najväčšiu časť čerpania tvorila úhrada za delegované činnosti od
NPPC vo výške 353 852 EUR

398 758,88

Stravovanie zamestnancov

401 869,76

Špeciálne služby (EK
637005)
Stravovanie (EK
637014)

Suma v EUR
711 208,26
152 478,54

Služby v oblasti
informačných
technológií (EK
637040)

Najväčšiu časť čerpania tvorila úhrada spoločnosti Axasoft a. s.
za servis IS IACS vo výške 1 750 005,40 EUR, spoločnosti Lazar
Consulting s. r. o. za servis IS AGIS vo výške 1 938 307,50 EUR,
spoločnosti SAP Slovensko s. r. o. za servis ISUF vo výške
86 656,80 EUR a spoločnosti InterWay s .r. o. za technickú
podporu Oracle vo výške 1 999 499,28 EUR

5 822 046,03

Údržba výpočtovej
techniky (RP 635002)

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie za servis multifunkčných
zariadení od spoločnosti Autocont s.r.o vo výške 47929,20 EUR

47929,20

SPOLU

9 618 081, 40

Väčšina objemovo významných bežných výdavkov PPA bola realizovaná z dôvodu potreby obnovy
zastarenej technologickej infraštruktúry PPA, zabezpečenia komunikačných služieb alebo
zabezpečenia servisnej podpory informačných systémov. Tieto požiadavky vyplynuli hlavne z potreby
zabezpečiť nevyhnutný rozsah činnosti PPA, ktorý sa týka predovšetkým vyplácania platieb a nutnosti
dodržiavania akreditačných kritérií. Každá činnosť PPA je úzko spojená s riadnym fungovaním
informačných systémov a hardvérovej infraštruktúry, pričom bez zabezpečenia dostatočných
technologických kapacít by nebola PPA schopná zabezpečiť bezproblémové fungovanie kľúčových
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činností spojených s vyplácaním platieb a komunikáciou medzi jednotlivými technologickými
platformami.
Zostávajúce bežné výdavky boli čerpané na cestovné náhrady, prevádzkové náklady (vodné, stočné a
energie), poštovné, interiérové vybavenie, kancelársky a hygienický materiál, ochranné pracovné
pomôcky, tvorba sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, poistenie,
servis a údržba multifunkčných zariadení, nákup pohonných hmôt, servis služobných motorových
vozidiel a iné.
Tabuľka 21: Nákupy realizované z kapitálových výdavkov v roku 2018
Názov položky

Účel použitia

Suma v EUR

Softvér (EK 711003)

Rozvoj IS ISUF od spoločnosti SAP Slovensko s. r. o.

Softvér (EK 711003)

Nákup IS ITMS od spoločnosti Atos IT Solutions
and Services

Výpočtová technika (EK 713002)

Nákup záložných zdrojov od spoločnosti SOFOS a. s.

Spolu

214 998,00
2 177 640,00
49 782,00
2 442 420,00
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6 PERSONÁLNE A ORGANIZAČNÉ OTÁZKY
Organizačné zmeny
V rámci služobného úradu PPA sa rozhodnutím generálneho riaditeľa PPA konalo počas roka 2018
spolu 13 organizačných zmien. Najčastejším dôvodom bola požiadavka zefektívnenia činnosti
organizačných útvarov alebo zmien v organizačných útvaroch na základe požiadaviek vedúcich
štátnych zamestnancov prípadne vykonaných kontrol, požiadaviek auditu, prípadne požiadaviek
nadriadeného služobného úradu. Ďalším častým dôvodom na vykonanie organizačných zmien bolo
sťahovanie pracoviska v rámci služobného úradu a povinnosť zachovať záväzný limit počtu
štátnozamestnaneckých miest.
V roku 2018 PPA osadzovalo voľné štátnozamestnanecké miesta prostredníctvom vyhlasovania na
portáli „open.slovensko.sk“. Z celkového počtu 86 voľných miest, bolo zrealizovaných spolu 164
výberových konaní, z toho 11 na funkciu vedúceho zamestnanca, na ktoré sa prihlásilo spolu 252
uchádzačov, z toho 17 na funkciu vedúceho zamestnanca. Na základe uskutočnených výberových
konaní bolo vybraných 83 uchádzačov, z toho 9 na funkciu vedúceho zamestnanca. Z celkového počtu
164 uskutočnených výberových konaní bolo vyhlásených 89 výberových konaní, do ktorých sa
neprihlásil žiaden uchádzač. Služobný úrad za rok 2018 neprijal žiadnu sťažnosť na priebeh a výsledok
výberového konania a celková fluktuácia zamestnancov služobného úradu sa držala na úrovni 12%.
Organizačná schéma PPA s počtami zamestnancov na ku koncu roku 2018 je prílohe 10.
PPA s platnosťou od 1. septembra 2018 zracionalizovala sieť regionálnych pracovísk tým, že zrušila
regionálne pracoviská v Trebišove, Lučenci a Komárne. Cieľom opatrenia bolo znížiť administratívnu
záťaž v oblasti priamych podpôr a kontroly na mieste a zvýšenie efektívnosti využívania verejných
zdrojov. Aktuálna mapa Slovenska s rozmiestnením RP je uvedená na obrázku 1.

Obrázok 1: Mapa centrály a RP PPA
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Štruktúra zamestnancov
V roku 2018 sa štruktúra zamestnancov PPA výrazne nemenila, najviac zamestnancov pracovalo
na ústredí PPA v Bratislave (graf 7).
Graf 7: Percentuálne zastúpenie zamestnancov PPA na jednotlivých RP

PPA tvorí Ústredie Bratislava a 14 RP v rámci Slovenska. Ústredie PPA Bratislava je zastúpené 56 %
z celkového počtu zamestnancov. Medzi najväčšie RP patria Nitra z 12% z celkového počtu
zamestnancov a Zvolen zo 4%. V ostatných RP pracujú 2% - 3% zamestnancov z celkového počtu.
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Veková a vzdelanostná štruktúra
Graf 8: Veková štruktúra zamestnancov PPA v roku 2018
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V roku 2018 pracovalo na PPA najviac mužov aj žien v produktívnom veku 31-40 rokov, čo prestravuje
31% c celkového počtu. Veková kategória 61 – 65 rokov bola zastúpená na PPA v roku 2018 bola 8%.
Graf 9: Vzdelanostná štruktúra zamestnancov PPA v roku 2018
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Čo sa týka vzdelanostnej štruktúry zamestnancov v PPA, najvyššie percento tvoria zamestnanci
z vysokoškolským vzdelaním II. stupňa čo predstavuje 88,94%. Zamestnanci s úplným stredoškolským
vzdelaním tvoria 9% z celkového počtu zamestnancov.
Odmeňovanie zamestnancov
Priemerný mesačný plat zamestnanca PPA v roku 2018 vrátane náhrady za neaktívnu časť služobnej
alebo pracovnej pohotovosti bol 1379,98 EUR. Z celkového rozpočtu na mzdy v roku 2018 bolo 13,3%
poskytnutých ako odmena zamestnancom za kvalitné vykonávanie služobných úloh.
Vzdelávanie
Účasť zamestnancov PPA na vzdelávacích aktivitách v roku 2018 bola realizovaná v súlade s Plánom
vzdelávania na rok 2018. V roku 2018 absolvovalo adaptačné vzdelávanie 58 zamestnancov. Činnosť
mentora vykonávalo spolu 29 štátnych zamestnancov. Kompetenčné vzdelávanie bolo realizované
formou vzdelávaní počas skupinových a hromadných školení a to najmä v oblasti informačných
systémov, odbornej problematike, v manažérskych zručnostiach a osobnostnom rozvoji (vedúci
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zamestnanci PPA). Okrem uvedeného, boli príslušní zamestnanci PPA preškolení aj v oblastiach
konkrétnej problematiky vyplývajúcej zo zistení auditov.
V roku 2018 takto absolvovalo 514 zamestnancov PPA spolu cca 80 rôznych vzdelávacích aktivít (graf
10). Vzdelávacie aktivity boli organizované interne alebo prostredníctvom externých inštitúcií. PPA
zorganizovala v roku 2018 pre všetkých zamestnancov každoročnú hromadnú vzdelávaciu aktivitu
„Priebežné vzdelávanie zamestnancov PPA pre implementáciu PRV SR 2014-2020.
Graf 10: Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít podľa foriem v roku 2018
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Na vzdelávanie v roku 2018 bolo vyčlenených 7 000 EUR z rozpočtu PPA a 5000 EUR z TP. Celková suma
finančných prostriedkov vyčerpaných na vzdelávanie zamestnancov PPA v roku 2018 predstavovala
sumu 31 645,97 EUR, čo oproti roku 2017 predstavuje zvýšenie čerpania financií na vzdelávacie aktivity
o 4 348,37 EUR. Finančné prostriedky boli čerpané najmä na odborné vzdelávanie a to vo výške 81% .
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7

HODNOTENIE VÝVOJA, RIADENIE A KONTROLA
7.1 Hodnotenie činností súvisiacich s poskytovaním podpôr
7.1.1 Administrovanie žiadostí: prijímanie, kontrola/ hodnotenie

Priame podpory
-

V roku 2018 bol grafický materiál, zoznam poľnohospodárskych pozemkov a zoznam
poľnohospodárskych pozemkov pre oblasť ekologického záujmu ako prílohy k jednotnej žiadosti
predkladaný výlučne elektronicky prostredníctvom aplikácie GSAA.

-

V rámci podávania žiadostí bola žiadateľom, ktorí nemali svoje hranice užívania zakreslené v GSAA
z predchádzajúcich rokov, poskytnutá možnosť využiť technickú pomoc. Z celkového počtu 12 317
žiadateľov sa podarilo kontaktovať 92 % žiadateľov, pričom 60 % z nich požiadalo o pomoc.
Približne 29 % žiadateľov pomoc odmietlo, resp. sa nevedeli rozhodnúť. Žiadatelia, u ktorých
neboli k dispozícii telefonické ani mailové kontakty, boli oboznámení o možnosti využiť technickú
pomoc pri práci v GSAA písomne listom. Technická pomoc bola poskytovaná aj novým žiadateľom,
resp. žiadateľom, ktorí o to požiadali. Ku dňu 15.05.2018 poskytli zamestnanci PPA a zamestnanci
na dohodu technickú pomoc celkom 8 611 žiadateľom.

-

Počas roku 2018 priebežne prebiehala aktualizácia LPIS (aktualizáciu vykonával NPPC-VÚPOP),
ktorá mala dosah na údaje nahlásené v žiadosti po jej podaní. Aktualizáciou dochádza okrem
štandardnej úpravy hranice existujúceho dielu aj k rozdeľovaniu dielov (napr. z dôvodu vyňatia
nespôsobilých plôch – cesty, budovy), čím dochádza k vzniku nezrovnalostí.

-

V snahe predchádzať nezrovnalostiam a vysokej miere chybovosti sekcia priamych podpôr
pripravila dve informácie pre žiadateľov o vykonávaní priebežnej aktualizácie LPIS pre rok 2018
(zverejnené na webovom sídle PPA dňa 30.04.2018 a 18.07.2018), v ktorých špecifikovala postup
pri úprave hraníc užívania mimo LPIS. Pre vytvorenie obrazu uvádzame, že v druhom kole
aktualizácie (júl 2018) bolo dotknutých 6 743 žiadateľov a spolu bolo riešených 9 024 dielov
nahlásených týmito žiadateľmi.

-

Nutnosť priebežne vykonávať aktualizáciu LPIS súvisí aj so zisteniami auditu, keď boli zistené
nedostatky vo včasnom a správnom vynímaní neoprávnených plôch. Negatívnym dôsledkom
nevykonávania týchto činností sú neoprávnene vyplatené platby a následne administratívne
značne náročný proces ich vymáhania (s rizikom nevymoženia finančných prostriedkov).

Projektové podpory
-

PPA v roku 2018 vyplatila príspevky na projektové opatrenia vo výške 134 153 567,96 EUR. Počet
vyplatených ŽOP bol v roku 2018 spolu 1 007. Oproti roku 2017 je to nárast o 32% a oproti roku
2016 nárast o 41%.

-

Podávanie ŽOP malo v roku 2018 tiež vzostupnú tendenciu. Bolo prijatých celkovo 1 078 ŽOP
a oproti predchádzajúcemu roku sme zaznamenali nárast o 41%, v porovnaní s rokom 2016 je
to nárast až o 63% žiadostí.

-

Špecifikom roku 2018 bolo vyplatenie paušálnych platieb pre mladých farmárov, kde sa takto
podporilo 336 prijímateľov.

-

Začali sa vyplácať platby na projekty z opatrenia 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach, kde sa celkovo realizovalo 144 platieb.

-

Podporili sme partnerov z opatrenia 16.4 Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi
subjektmi dodávateľského reťazca, kde sme vyplatili ŽOP pre 8 subjektov z 2 dodávateľských
reťazcov.
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-

V roku 2018 PPA upustila od povinnosti predkladať pri ŽOP originály výpisov z listov vlastníctva
a z registrov právnických osôb.

-

Pokračovali kontroly efektívnosti a hospodárnosti vynaložených finančných prostriedkov
pri stavebných prácach, vykonáva sa dôsledná kontrola plnenia zmluvných povinností zo strany
prijímateľov NFP a na základe zistenia podstatného porušenia zmluvy PPA jednostranne odstupuje
od zmluvy.

Štátna pomoc
-

PPA v roku 2018 poskytla pomoc na opatrenia štátnej pomoci vo výške 4 378 110,24 EUR. Oproti
predchádzajúcemu roku sa jedná o 3 % nárast vyplatenej pomoci. Celkovo bolo vyplatených
203 žiadostí, čo predstavuje takmer 10 % nárast oproti roku 2017.

-

V roku 2018 boli oproti predchádzajúcemu roku vo vyššej miere podporené dve opatrenia, a to
účasť spracovateľov na výstavách a podpora v lesnom hospodárstve na plnenie
mimoprodukčných funkcií lesov, pri oboch opatreniach išlo o 11 % nárast vyplatených finančných
prostriedkov oproti roku 2017.

-

Okrem tzv. základných opatrení štátnej pomoci (zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov
na výstavách, založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie, kontrola úžitkovosti,
testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat a vyššie spomínanej podpore
účasti spracovateľov na výstavách) sa pokračovalo v opatrení podpora na prijímanie
znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií, ktoré bolo začaté v roku 2017, čím sa
podporili subjekty pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktoré si zamestnancov prijatých
v rámci tohto opatrenia v roku 2017 ponechali zamestnaných aj v roku 2018.

Opatrenia spoločnej organizácie trhu
-

V roku 2018 bolo prijatých spolu 390 žiadostí o podporu. Na odbore poľnohospodárskych komodít
sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci boli z hľadiska dĺžky obdobia realizácie žiadateľmi
administrované jednoročné, dvojročné, trojročné aj päťročné opatrenia.

-

Z celkového počtu žiadostí podaných v roku 2018 bolo 41 % podaných na päťročné opatrenia,
13 % na dvoj a trojročné opatrenia a 46 % na jednoročné opatrenia.

-

Počet žiadostí o podporu sa po prudkom náraste v roku 2015 stabilizoval a pohybuje sa na úrovni
okolo 400 podaných žiadostí za rok.

-

PPA v roku 2018 vyplatila podpory na opatrenia spoločnej organizácie trhu s rastlinnými
a živočíšnymi komoditami v celkovej výške 13 061 928,40 EUR.

-

Až 46,1 % zo všetkých vyplatených finančných prostriedkov bolo vyplatených pestovateľom ovocia
a zeleniny vo forme podpôr určených pre organizácie výrobcov a pre dodávateľov ovocia, zeleniny
a výrobkov z nich do škôl.

-

Z hľadiska využitia prostriedkov z rozpočtu EÚ (EPZF) mali najväčší podiel na čerpaní opatrenia
organizácie trhu s vínom, a to až 37,3 %.

-

Najväčší podiel na čerpaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (64,1 %) mal školský program,
v rámci ktorého je podporovaná spotreba ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, mlieka a mliečnych
výrobkov.

Licencie a zábezpeky
-

V roku 2018 bolo vydaných 25 dovozných licencií. V prevažnej miere boli podané žiadosti na dovoz
kvótových komodít. Vo výrobkovej štruktúre dovozu sa zvýšil podiel hydinového mäsa a poklesol
podiel cesnaku. V administrovaní žiadostí o dovozné a vývozné licencie sa naďalej aplikoval
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princíp kontroly štyroch očí. Takto bolo možné eliminovať prípadné nedostatky v spracovaní
žiadostí. Certifikovaný audit v roku 2018 v oblasti licencií a zábezpek nezistil žiadne nedostatky.
7.1.2 Výber vzorky a kontrola na mieste. Delegované kompetencie.
Výber vzorky
Pre výber kontrolných vzoriek pre výkon KNM v zmysle príslušných právne záväzných aktov EÚ
a právnych predpisov SR na základe náhodného výberu a rizikovej analýzy podľa požiadaviek
príslušných organizačných útvarov bol použitý licencovaný analytický nástroj SAS. Využívaním SAS
analytického riešenia zabezpečovala PPA tiež potrebný interný vývoj nových a správu starých
hodnotiacich modelov pre jednotlivé typy podpôr. Oddelenie rizikovej analýzy generovalo vzorky
pre výkon kontrol na mieste pre režim jednotnej platby na plochu, ekologizačnej platby, platby
pre mladých poľnohospodárov a platby na plochu v rámci dobrovoľnej viazanej podpory vrátane
kontrol krížového plnenia. V rámci podpôr PRV 2014 – 2020 boli generované kontrolné vzorky
pre opatrenia súvisiace s plochou a so zvieratami, ako aj kontrolné vzorky pre vybrané projektové
opatrenia na rozvoj vidieka. V rámci rizikovej analýzy sa realizoval výber kontrolných vzoriek pre:
-

výkon KNM v zmysle príslušných právne záväzných aktov EÚ a právnych predpisov SR na základe
náhodného výberu a rizikovej analýzy podľa požiadaviek príslušných organizačných útvarov PPA,

-

pre Školský program, časť ovocie a zelenina,

-

pre Opatrenie organizácie trhu v oblasti živočíšnych komodít včelárstvo, a

-

pre OP RH 2007 – 2013, udržateľnosť projektov.

V roku 2018 PPA vykonala celkovo 5 232 KNM a skontrolovala na mieste 219 226 ha. Z tohto počtu
bolo vykonaných 700 KNM na projektové podpory (z toho 377 pripadá na FKNM z dôvodu
administratívnej kontroly – 100% FKNM pri každej ŽOP kvôli intenzívnejšej kontrole pri vybraných
podopatreniach; 213 na FKNM z dôvodu rizikovej analýzy, 110 FKNM na základe náhodného výberu),
340 KNM na trhové opatrenia a 4 122 KNM na priame podpory a krížové plnenie.
Kontrola na mieste
V oblasti KNM z PRV SR 2014 - 2020 a z OP RH 2014 – 2020 bol v roku 2018 zaznamenaný nárast kontrol
až takmer o 140 % (z 322 na 770) oproti roku 2017. Najviac KNM sa týkalo opatrení súvisiacich so
stavebnými investíciami do modernizácie fariem, nákupom poľnohospodárskej techniky, investíciami
do obstarania nových technológii v spracovateľských podnikoch, do rozvoja lesného hospodárstva,
zalesňovania, nákupu lesnej techniky, budovania lesných ciest a protipožiarnych opatrení v lesoch
(tabuľka 22).
Tabuľka 22: Prehľad KNM v rámci projektových podpôr
Počty kontrol

2017

2018

% rozdiel

PRV SR 2014 - 2020

322

757

+135,09

OP RH 2014 - 2020

0

13

0

322

770

+139,13

Spolu

Okrem opatrení nového programového obdobia PRV SR 2014 – 2020 boli kontrolované aj projekty
z obdobia PRV SR 2007 – 2013. K najzávažnejším zisteniam, ktoré mali za následok neoprávnené
výdavky, patrili najmä nezrealizované položky, či nesúlad medzi fakturovanými a reálne uskutočnenými
prácami. V oblasti trhových opatrení bolo realizovaných 340 KNM, čo je oproti roku 2017 (celkovo 466
kontrol) pokles o 27% (tabuľka 23).
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Tabuľka 23: Prehľad KNM v oblasti trhových opatrení v roku 2018
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Do konca roka 2018 boli zrealizované všetky požiadavky na KNM. Výkon KNM pre oblasť priamych
podpôr je uvedený v tabuľkách 24 a 25 a grafoch 10 a 11.
Tabuľka 24: Prehľad počtu KNM v oblasti priamych podpôr
Počty kontrol

Rok 2017

Rok 2018

% rozdiel

2 693

2 400

-10,88

Krížová kontrola + krížová kontrola na zvieratá

568

560

-1,41

Aktualizácia LPIS

290

403

38,97

Žltá karta

309

253

-18,12

Explicitný výber + ostatné

278

506

82,01

4 138

4 122

-0,39

Riziková analýza + Náhodný výber

Spolu

V rámci kontroly priamych podpôr došlo v roku 2018 oproti roku 2017 k poklesu počtu KNM v hlavnej
vzorke (riziková analýza a náhodný výber) o 10,88%, naopak k nárastu počtu KNM z dôvodu
aktualizácie LPIS – o 39% a explicitného výberu a ostatných KNM – o 82% (požiadavky iných sekcií PPA,
iné,..). Žltá karta je odpustenie časti sankcie za naddeklaráciu, ktorá sa udeľuje za konkrétnych
podmienok. Explicitný výber je výber na KNM, ktorý je mimo hlavnej výberovej vzorky a nespadá
do štandardného výberového procesu.
V celkovom súhrne ide o mierny pokles počtu KNM o 0,38%. Porovnanie rokov 2017 a 2018 je
znázornené v grafe 11.
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Graf 11: Počet kontrol kampane 2018 v porovnaní s rokom 2017
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Tabuľka 25: Prehľad skontrolovaných výmer v oblasti priamych podpôr
Merané výmery (ha)

Rok 2017

Rok 2018

% rozdiel

Riziková analýza/náhodný výber (KNM)

45 989

70 516

+53,33

Riziková analýza/náhodný výber (DPZ)

80 329

87 909

+9,44

Aktualizácia LPIS

1 826

10 421

+470,70

Žltá karta

16 340

50 380

+208,32

Spolu *

144 484

219 226

+51,73

*bez kontrol explicitného výberu a ostatných dôvodov
Zvyšovanie náročnosti kontrol na mieste sa v roku 2018 oproti roku 2017 je zrejmé najmä zo štatistiky
uvedenej v tabuľke 25. Kým v počtoch KNM bol zaznamenaný mierny pokles oproti roku 2017 (uvedený
vyššie), v oblasti skontrolovaných (odmeraných) výmer bol zaznamenaný pomerne veľký nárast, až
o 51,73%, a to hlavne pri kontrolách na mieste (navýšenie o 53,33%). Nárast tejto položky
dokumentuje graf 12.
Graf 12: Meraná výmera (v ha) v kampani 2018 v porovnaní s rokom 2017
250000
200000
150000
100000
50000
0

RA/NV (KNM)

RA/NV (DPZ)

akt. LPIS
Rok 2017

žltá karta

Spolu *

Rok 2018

Delegované kompetencie
V zmysle delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014, príloha I bod 1. C.1, PPA časť svojich úloh
v oblasti KNM delegovala formou uzatvorenia dohôd o delegovaní činnosti, na externé inštitúcie.
Delegované kompetencie sú uvedené v tabuľke 26.
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Tabuľka 26: Kompetencie, delegované v roku 2018 na externé inštitúcie
Externá
inštitúcia

NPPC VÚPOP

ÚKSÚP

ŠVPS SR

NLC

Delegované kompetencie
Výkon delegovania:
• spracovanie a vyhodnocovanie KNM
• kontrola oprávnenosti poberania dotácií na plochu metódou DPZ
• poskytovanie aktuálnych údajov z LPIS
• geografický informačný systém (ďalej len „GIS“) mapový server pre účely PPA
• príprava grafických podkladov pre priame platby
• ostatné služby a kontrola kvality
Výkon kontroly:
• Oblasť vinohradníctva a vinárstva – reštrukturalizácia vinohradov
• Oblasť podpôr vyplývajúcich z PRV SR 2014 – 2020:
- Agroenvironmentálno-klimatické opatrenia (AEKO)
- Ekologické poľnohospodárstvo (EP)
- Platby v rámci sústavy NATURA 2000 (UEV)
• Oddelené priame platby
• Viazané priame platby
Poskytovanie informácií/zistení z KNM vykonávaných na základe originálnych kompetencií
ÚKSÚP (subjekty vyradené z ekologického poľnohospodárstva a subjekty, u ktorých bolo
zistené porušenie podmienok pri prevádzke ekologického poľnohospodárstva; potreba
prípravkov na ochranu rastlín v integrovanej produkcii).
Výkon kontroly:
• Oblasť priamych podpôr vyplývajúcich z PRV SR 2014 – 2020 /Platba na dobré životné
podmienky zvierat
• Oblasť podpôr trhových opatrení – kontrola kvality, odbery a analýzy kontrolných vzoriek
pre opatrenia:
- ovocie a zelenina (v rámci pomoci školského programu), stiahnutie výrobkov z trhu;
- mlieko a mliečne výrobky (v rámci pomoci školského programu, v rámci pomoci na
intervenčný nákup a súkromné skladovanie);
- hovädzie, teľacie, bravčové, ovčie, kozie a hydinové mäso a výrobky
Zabezpečenie kontrolného mechanizmu zameraného na meranie plôch lesných pozemkov
(Platba v rámci sústavy NATURA 2000 na lesný pozemok (LUEV), Platba na lesníckoenvironmentálne a klimatické služby a ochrana lesov (LEKS):
• príprava podkladov, overenie výmery lesných pozemkov oprávnených na podporu
a spracovanie merania
• vytvorenie výstupov: tabuľky s výsledkami meraní, grafické výstupy meraní

V oblasti delegovaných kompetencií boli pri externých inštitúciách identifikované nedostatky, preto
PPA monitoruje a dohliada na kvalitu práce a dodržiavanie stanovených termínov v prípade výkonu
KNM (tabuľka 27). V rámci plánov a nastavenej stratégie bol zvýšený počet supervízií a vyvinutý väčší
tlak na dodržiavanie termínov.
Tabuľka 27: Počet KNM vykonaných kontrolórmi PPA v externých inštitúciách
Delegované činnosti (vykonané PPA)
Kontrola plnenia dohody

3

Sprievodné kontroly (v externých inštitúciách pri výkone KNM)
Supervízia (kontrola kvality výkonu KNM externej inštitúcie)

4
3

Spolu

10
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7.1.3 Správa dlhov a nezrovnalostí
V roku 2018 bolo zaevidovaných 292 nových správ o zistenej nezrovnalosti v celkovom finančnom
vyjadrení 3 858 768,65 EUR, z toho EÚ časť 3 036 770,09 EUR. Podľa zdrojov financovania (fondov) to
predstavuje 334 prípadov, nakoľko v 42 správach o zistenej nezrovnalosti bola identifikovaná
nezrovnalosť na obidvoch fondoch. Prehľad riešených nezrovnalostí v roku 2018 podľa zdrojov
financovania je uvedený v tabuľke 28.
V rámci EPZF bolo identifikovaných spolu 234 nezrovnalostí vo finančnom vyjadrení 536 336,92 EUR.
Z tohto počtu najviac nezrovnalostí bolo zistených za opatrenia priamych podpôr, a to až 230
nezrovnalostí v celkovom finančnom vyjadrení 519 196,97 EUR. Išlo najmä o opatrenia platba
na plochu (SAPS) a greening, ďalej platby na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka.
Nasledovali nezrovnalosti na platby na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka a platby
na chov bahníc jariek a kôz. Zvyšné 4 prípady nezrovnalosti boli vo finančnom vyjadrení 17 139,95 EUR.
V rámci EPFRV (spolufinancované zo ŠR) bolo identifikovaných spolu 100 nezrovnalostí v celkovej
čiastke 3 322 431,73 EUR (z toho EÚ časť 2 500 533,69 EUR). Na tomto fonde bol zaevidovaný najväčší
počet nezrovnalostí na priamych podporách v počte 77 prípadov v celkovej čiastke 381 522,01 EUR
(z toho EÚ časť 294 817,44 EUR). Išlo o podpory na oblasti so znevýhodnenými prírodnými
podmienkami a podpory na agroenvironmentálne opatrenia. Vo finančnom vyjadrení bolo
zaevidovaných najviac nezrovnalostí na projektových podporách, ktoré pri počte 23 prípadov
predstavovali vo finančnom vyjadrení čiastku 2 940 909,72 EUR (z toho EÚ časť 2 205 716,25 EUR).
Tabuľka 28: Prehľad riešených nezrovnalostí v roku 2018 podľa zdrojov financovania

Fond

TRDI
EPZF
EPFRV/ŠR
ŠR
Ostatné
(EPUZF,SA
PARD)
SPOLU

Kumulatívna
evidencia
nezrovnalostí k
31.12.2018
Finančné
Počet vyjadrenie v
EUR
187
4 969 448,11
1 065 2 861 163,67
41 501
1 882
488,75
8
155 639,46

Nové nezrovnalosti
evidované v roku
2018

0

Finančné
vyjadrenie v
EUR
0,00
536 336,92
3 322
431,73
0,00

Počet
0
234
100

Prípady z evidencie
nezrovnalostí 20052018 vyriešené v
roku 2018
Finančné
Počet vyjadrenie v
EUR
0
0,00
221
314 112,49
2 344
92
679,83
0
275,77

Skutočný stav
nevyriešených
nezrovnalostí k
31.12.2018
Finančné
Počet vyjadrenie v
EUR
33
2 427 692,47
42
963 393,23
22 755
224
439,47
0
0,00

69

2 457 457,15

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3 211

51 945
197,14

334

3 858
768,65

313

2 659
068,09

299

26 146
525,17

V priebehu roka 2018 bolo zaevidovaných 292 nových správ o zistenej nezrovnalosti v celkovom
finančnom vyjadrení 3 858 768,65 EUR. Z nich bolo vyriešených 258 prípadov, a 34 prípadov je
v procese spracovania. Z vyriešených prípadov tvoria najväčší podiel prípady, ktoré boli vysporiadané
vrátením finančných prostriedkov. Ide o 232 prípadov v celkovej čiastke 891 586,47 EUR,
čo predstavuje 79,5 % všetkých nových nezrovnalostí.
Vo finančnom vyjadrení to predstavuje 23,1 %. Z toho
V roku 2018 PPA zaevidovala vysokú
je zrejmé, že aj v roku 2018 bola vysoká vymožiteľnosť,
vymožiteľnosť nezrovnalostí.
čo sa týka počtu nezrovnalostí, ale pomerne nízka
Z
292
nových nezrovnalostí (správ)
vo finančnom vyjadrení, nakoľko nezrovnalosti
bolo 258 vyriešených.
s vyšším finančným dopadom sú ťažšie vymožiteľné.
Spôsob riešenia nezrovnalostí v roku 2018 je uvedený
v tabuľke 29.
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Tabuľka 29: Spôsob riešenia správ z nezrovnalostí v roku 2018
Nezrovnalosti evidované
od 1.1.2018 do 31.12.2018

Riešenie prípadov k 31.12.2018

Podľa spracovania

Podľa typu
prípadu

Ukončené prípady

Nepotvrdená
nezrovnalosť
Vrátené
prostriedky
Odstúpené
na odd. právne
Splátkový kalendár

Neukončené
prípady
SPOLU

Počet
prípadov

Prípady v riešení

ES + SR
v EUR

% vyjadrenie
počtu

%
finančné
vyjadrenie

17

228 443,87

5,8

5,9

232

891 586,47

79,5

23,1

4

43 675,86

1,4

1,2

5

158 392,37

1,7

4,1

34

2 536 670,08

11,6

65,7

292

3 858 768,65

100,00

100,00

V procese spracovania je 34 prípadov nezrovnalostí v celkovom finančnom vyjadrení 2 536 670,08 EUR
(z toho EÚ časť 1 987 555,01 EUR). Z nich predstavujú nezrovnalosti na projektových podporách 11
prípadov v celkovom finančnom vyjadrení 2 125 645,09 EUR (z toho EÚ časť 1 594 267,80 EUR),
nezrovnalosti na priamych podporách 22 prípadov v celkovom finančnom vyjadrení 410 823,95 EUR
(z toho EÚ časť 393 186,69 EUR) a nezrovnalosti na opatreniach organizácie trhu jeden prípad v čiastke
201,04 EUR (evidovaný až 7.12.2018 a teda k 31.12.2018 v lehote splatnosti). Z prípadov v riešení je 6
takých, ktoré majú kvalifikáciu IRQ3 – podozrenie z podvodu v celkovej sume 407 558,19 EUR. V týchto
prípadoch prebieha voči prijímateľom trestné stíhanie.
Prehľad evidovaných nezrovnalostí v rokoch 2016 – 2018 podľa typu podpory je uvedený v grafe 12.
V grafe 13 je demonštrovaný stav spôsobov riešenia nezrovnalostí v rokoch 2016 – 2018.
Graf 12: Prehľad evidovaných nezrovnalostí v rokoch 2016 – 2018 podľa typu podpory v miliónoch EUR
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17 139,95
2018

organizácia trhu a štátna pomoc

Graf 13: Prehľad vyriešených nezrovnalostí podľa spôsobu riešenia v EUR v rokoch 2016 - 2018
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Graf 14: Kniha dlžníkov podľa fondov v roku 2018
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16.48

Dlžná čiastka v mil. EUR
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8
5.32
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3.11
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Úrok z omeškania

Kniha dlžníkov reprezentuje účtovný stav pohľadávok PPA voči príjemcom
z poľnohospodárskych fondov a je vedená v informačnom systéme ISUF (graf 14).

podpôr

7.1.4 Vnútorný audit a kontrola, prevencia a riadenie rizík
Vnútorný audit
Počas roku 2018 boli vykonávané audity v zmysle schváleného Plánu odboru vnútorného auditu PPA
na rok 2018, a taktiež prebiehalo ukončovanie auditov začatých v roku 2017. V priebehu roka 2018
bolo ukončených 5 auditov, z ktorých výsledky formou audítorských správ boli predložené
generálnemu riaditeľovi PPA a riaditeľom príslušných dotknutých organizačných útvarov. Prehľad
ukončených auditov je uvedený v tabuľke 30.
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Tabuľka 30: Prehľad vnútorných auditov ukončených v roku 2018 v PPA
Názov auditu
Audit systému riadenia informačnej bezpečnosti ISO 27001
Audit systému riadenia rizík a boja proti podvodom
Audit živočíšnych a rastlinných komodít - školské programy
Audit priamych platieb – schémy oddelených priamych platieb –
GREENING
Audit PRV 2014-2020 – opatrenia nonIACS – investičné opatrenia

Dátum podpísania audítorskej správy
GR PPA
19.01.2018
05.04.2018
04.05.2018
17.09.2018
31.10.2018

Odborom vnútorného auditu PPA bolo počas roka 2018 identifikovaných 67 auditných zistení, z toho
8 zistení s vysokou závažnosťou, 33 zistení so strednou závažnosťou a 26 zistení s nízkou závažnosťou.
Okrem vyššie uvedených auditov prebiehal v roku 2018 aj výkon ďalších vnútorných auditov
zameraných na oblasť dlhov a nezrovnalostí, opatrenia financované z PRV SR 2014-2020, oblasť
vykazovania do EK a viazané priame platby na zvieratá.
OVA za účelom overenia plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich
z jednotlivých auditov ukončených v roku 2018 ako aj z auditov z predchádzajúcich rokov vykonával
následné audity. Výsledky overenia splnenia opatrení boli reportované generálnemu riaditeľovi PPA,
ako aj riaditeľom príslušných organizačných útvarov.
Riziká
V PPA je zavedený systém riadenia rizík v zmysle platnej legislatívy a príslušných vnútorných
organizačno-riadiacich aktov. Organizácia riadi tri skupiny rizík: informačné riziká, organizačné riziká
a riziká podvodov.
Na základe zoznamu rizík boli v roku 2018 v rámci zavedeného systému riadenia informačných aktív
identifikované informačné riziká s vysokou a veľmi vysokou úrovňou závažnosti. Vývoj rizík po ošetrení
v porovnaní s rokom 2017 má pozitívny vývoj. Došlo k významnému poklesu v oblasti stredných a
vysokých rizík. V rámci PPA boli tiež identifikované organizačné riziká v kategórii vysoké a závažné.
Všetky identifikované riziká majú nastavenú cieľovú úroveň po implementácii opatrení na strednú,
resp. nízku úroveň.
V súvislosti s rizikami podvodov boli identifikované riziká v kategóriách s rôznou závažnosťou. Riadenie
rizík podvodov PPA postupne zvyšuje posilňovaním kontrolných procesov.
PPA aj počas roka 2018 používala zavedený systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy
ISO/IEC 27001:2013.
Vnútorná kontrola
PPA v roku 2018 zaznamenala v roku 2018 podnety rôznej závažnosti a v porovnaní s obdobím rokov
2014 až 2017 výrazný nárast doručených dožiadaní od Orgánov činných v trestnom konaní. Spolu bolo
doručených 360 externých podnetov, sťažností a petícií, čo predstavuje nárast oproti roku 2017
o 60,71 % a 437 dožiadaní od Orgánov činných v trestnom konaní, čo predstavuje nárast oproti roku
2017 o 58,91 %. Vzniknutý nárast počtu dožiadaní a podnetov bol sčasti spôsobený aj verejnou
kontrolou.
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Tabuľka 31: Počet riešených spisov v PPA v rokoch 2014 až 2018
Počet riešených spisov za roky 2014 až 2018
Sťažnosti
Podnety
Dožiadania z polície a generálnej prokuratúry
Iné *
Spolu

2014
70
136
139
275
620

2015
24
212
197
384
817

2016
17
306
247
365
935

2017
7
224
275
212
718

2018
1
360
437
321
1 119

Poznámka: * V kategórii iné sú zaradené napr. žiadosti z Úradu vlády SR, MPRV SR, podklady
a vyjadrenia ku kontrolám, interná komunikácia.
Poznámka: ** Od 15.7.2018 vykonávalo súčinnosť pri vybavovaní dožiadaní OČTK, podnetov
a sťažností na základe usmernenia GR PPA aj oddelenie kontroly ústredia a reg. pracovísk - 107, ktorého
činnosť je evidovaná v samostatnej tabuľke
V roku 2018 PPA prijala 5 sťažností, z nich boli 3 vybavené ako opodstatnené a 2 boli odložené podľa
§ 6 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach.
Graf 15: Počet podnetov riešených v sledovanom období 2014 až 2018
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PPA vykonala v roku 2018 spolu 36 plánovaných ex post kontrol a na základe podnetov iných
organizačných zložiek PPA bolo vykonaných 25 iných kontrol (tabuľka 32).
Tabuľka 32: Počet vykonaných vnútorných kontrol v roku 2018
Vykonané vnútorné kontroly v roku 2018

Počet

Plánované ex post kontroly

36

Iné kontroly

25

Spolu

61

7.1.5 Externé audity
Pri realizovaní externých auditov poskytuje PPA spolu s delegovanými organizáciami účinnú
spoluprácu, a to v oblasti personálnej, ako aj v oblasti materiálno-technického zabezpečenia. V roku
2018 prebiehali v PPA externé audity, ktoré sú uvedené v tabuľke 33. V tabuľke 34 sú uvedené všetky
otvorené vyšetrovania alebo audity v roku 2018.
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Tabuľka 33: Vyšetrovania/audity uzavreté v roku 2018
Vyšetrovanie/audity

EK: XC/2016/008/SK
EK: RD3/2016/014/SK

Zameranie
Postupy krížového plnenia, kontrol na mieste, kvality správ a uplatňovania
sankcií - žiadosti o priame platby podané v rokoch 2014, 2015, 2016.
Postupy pri poskytovaní podpôr z PRV SR 2007-2013 (opatrenia 121,123)
a PRV SR 2014-2020 (opatrenia 4 a 6).

Tabuľka 34: Otvorené vyšetrovania/audity v roku 2018
Vyšetrovanie/audity
EDA: DAS 2018 - EPZF
EDA: DAS 2018 – EPFRV
EK: AA/2017/019/SK
EK: RD1/2017/837/SK
EK: RD2/2017/015/SK
EK: LAR/2017/008/SK
EK: CEB/2017/080/SK
EK: CEB/2018/080/SK

Zameranie
Overenie postupov týkajúcich sa platieb poskytovaných z EPZF, postupov
vyplývajúcich z nariadenia Komisie (EÚ) č. 1307/2013.
Audit bol zameraný na overenie postupov týkajúcich sa platieb
poskytovaných z EPFRV, a to postupov vyplývajúcich z nariadenia Komisie
(EÚ) č. 1305/2013.
Postupy poskytovania priamych platieb na plochu, najmä oblasť LPIS a GSAA.
Postupy verejného obstarávania uplatňovaných pri poskytovaní podpôr PRV
SR 2014-2020 na investičné opatrenia.
Overenie súladu systému riadenia, kontroly a znížení, v rámci PRV SR 20072013 (opatrenia 221, 224, 225, 226) a v rámci PRV SR 2014-2020 (opatrenia
8 a 15).
Overenie postupov certifikačného orgánu PPA a postupov PPA pri
poskytovaní viazaných podpôr.
Schválenie účtovnej závierky za finančný rok 2016.
Schválenie účtovnej závierky za finančný rok 2017.

Audity vykonávané certifikačným orgánom
V roku 2018 prebiehali v PPA dva certifikačné audity: za finančný rok 2017 a finančný rok 2018. Tieto
audity podľa článku 9 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vykonal
v PPA certifikačný orgán vymenovaný MPRV SR. Certifikačné audity sa týkali operácií PPA vo vzťahu
k fondom EPZF a EPFRV. Audity boli vykonané v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými
štandardmi a s vyžadovaným posúdením otázok, ako sa uvádza v článku 5 ods. 4 vykonávacieho
nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014.
Akčné plány
V zmysle záverov z externých aj interných auditov a kontrol prijíma PPA opatrenia, ktoré sú
zosumarizované v Akčných plánoch. Akčné plány sú pravidelne monitorované a vyhodnocované.
Prijaté opatrenia sa plnia v stanovených termínoch. Výsledky z vyhodnotenia Akčných plánov sú
v pravidelných intervaloch predkladané aj EK.
7.1.6 Činnosť certifikačného orgánu
Počas roku 2018 vykonával certifikačný orgán (audítorská spoločnosť Deloitte) certifikačný audit
v súlade s nariadením Komisie (EU) č. 908/2014, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania
nariadenia (EU) č. 1306/2013, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov
a zúčtovania EPZF a EPFRV vo vzťahu k jej postaveniu ako platobnej agentúry. Auditom bol
preverovaný stav a činnosti PPA v oblasti EPZF a EPFRV za finančný rok začínajúci 16. októbra 2017
a končiaci 15. októbra 2018. Overovaný bol súlad platobnej agentúry s akreditačnými kritériami,
existencia a fungovanie hlavných vnútorných kontrol a postup na zabezpečenie súladu s pravidlami EÚ,
zákonnosť a správnosť výdavkov vykázaných na náhradu z EK a postup na ochranu finančných záujmov
EÚ.
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Správa za finančný rok 2018 bola zaslaná na EK. Certifikačný orgán v nej vyjadril názor nasledovne:
Ročná účtovná závierka EPZF
Základ pre podmienený názor
Maximálna úroveň rizika pre fond EPZF je vyššia ako 2 % ročných výdavkov EPZF, takže nemožno
potvrdiť zákonnosť a správnosť výdavkov EPZF zo všetkých významných aspektov. Preto názor
certifikačného orgánu na zákonnosť a správnosť výdavkov fondu uvedený v nasledujúcom odseku je
podmienený (s výhradou).
Podmienený názor na ročnú účtovnú závierku
Podľa názoru certifikačného orgánu, okrem vplyvu skutočnosti uvedenej v odseku Základ
pre podmienený názor:
účtovná závierka, ktorá sa má odovzdať Komisii za rozpočtový rok 2018 pre EPZF zostavená
k 15.10.2018, je pravdivá, úplná a presná vo všetkých významných aspektoch, pokiaľ ide o celkové
čisté výdavky účtované EPZF;
na základe našej práce hodnotiacej plnenie akreditačných kritérií platobnou agentúrou, pokiaľ ide
o EPZF, platobná agentúra uspokojivo vykonávala postupy vnútornej kontroly okrem výkonu
monitorovania rizika podvodov a výkonu KNM v prípade EPZF IACS;
výdavky EPZF, v prípade ktorých sa od Komisie žiada náhrada, sú vo všetkých významných
aspektoch zákonné a správne.

•
•
•

Ročná účtovná závierka EPFRV
Názor na ročnú účtovnú závierku
Podľa názoru certifikačného orgánu:
účtovná závierka, ktorá sa má odovzdať Komisii za rozpočtový rok 2018 pre EPFRV zostavená
k 15.10.2018, je pravdivá, úplná a presná vo všetkých významných aspektoch, pokiaľ ide o celkové
čisté výdavky účtované EPFRV;
na základe našej práce hodnotiacej plnenie akreditačných kritérií platobnou agentúrou, pokiaľ ide
o EPFRV, platobná agentúra uspokojivo vykonávala postupy vnútornej kontroly okrem výkonu
monitorovania rizika podvodov;
výdavky EPFRV, v prípade ktorých sa od Komisie žiada náhrada, sú vo všetkých významných
aspektoch zákonné a správne.

•
•
•

7.2 Obslužné činnosti
7.2.1 Prevádzka a materiálne a informačno – komunikačné zabezpečenie
V roku 2018 sa v PPA pokračovalo v jej postupnej obnove kľúčovej technickej infraštruktúry. Každá
obnova infraštruktúry vyplýva hlavne z nutnej potreby zabezpečiť nevyhnutný rozsah činnosti PPA,
ktoré súvisia predovšetkým s vyplácaním platieb a povinností vyplývajúcich z akreditačných kritérií.
Popis aktivít vykonaných v roku 2018:
-

implementácia nových sieťových zariadení – switche na regionálnych pracoviskách a firewall,

-

implementácia nových serverov a diskových polí pre potreby zavedenia elektronickej
registratúry,

-

implementácia nových serverov pre potreby manažérskeho reportingu,

-

vykonali sa základné prípravné práce na infraštruktúre potrebné k oddeleniu prostredí IS IACS
a IS AGIS,

-

čiastočne sa pristúpilo k obmene stolovej výpočtovej techniky (PC),
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-

prebiehali práce súvisiace s rozvojom platformy SharePoint za účelom znižovania
administratívnej záťaže zamestnancov a elektronizácie interných procesov PPA,

-

vykonávali sa prípravné práce na sťahovanie kľúčovej infraštruktúry.

Pretrvávajúce problémy na kľúčovej infraštruktúre PPA:
-

nedostatok výpočtových kapacít serverov,

-

nedostatok diskových kapacít,

-

stolové PC zostavy pre zamestnancov, a

-

sieťové zariadenia. Pre korektné fungovanie infraštruktúry je potrebné obmeniť sieťové
zariadenia používané na centrále PPA, ktoré sú zastarané a môžu byť problémovým miestom
a dôvodom, prečo v roku 2018 dochádzalo k sieťovým výpadkom a problémom na sieti.
7.2.2 Vonkajšie vzťahy

Komunikácia s verejnosťou
PPA sa podieľala na vykonávaní informačných aktivít v súlade s ustanoveniami programových
dokumentov a s požiadavkami na implementáciu SPP v oblasti informovanosti. V roku 2018 PPA
v súčinnosti s MPRV SR poskytovali informácie pre denníky a elektronické médiá, ktoré potom
priebežne informovali
o výsledkoch dosiahnutých pri realizácii programov a schém
PRV SR 2014 – 2020.
Každodennou súčasťou informačných aktivít PPA bola komunikácia so širokou verejnosťou, osobne,
telefonicky, elektronickou aj klasickou poštou. Žiadatelia požadovali sprístupniť informácie taktiež
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. Na referát komunikácie bolo v roku 2018 doručených a vybavených
spolu 2976 žiadostí, z toho bolo prijatých a vybavených 351 žiadostí o sprístupnenie informácií podľa
zákona č. 211/2000 Z. z., 42 listov, 2583 e-mailov a taktiež bolo zodpovedaných cca 3900 telefonátov.
Žiadateľmi o informácie bola odborná a laická verejnosť, podnikateľské subjekty, mimovládny sektor,
profesijné organizácie, štátna správa a samospráva, ďalej žiadatelia o podpory a koneční užívatelia,
potenciálni žiadatelia, mikropodniky, malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach, profesijné
organizácie, certifikovaní poradcovia, novinári a ďalšie inštitúcie a jednotlivci. PPA poskytla všetky
požadované informácie o cieľoch, opatreniach, prioritách, možnostiach a realizácií jednotlivých
projektov z pomoci poskytovanej z EPZF a EPFRV, prezentovať opatrenia PRV SR na roky 2014 – 2020
tak, aby cieľové skupiny dostali požadované informácie a mali príležitosť využiť získanie týchto
finančných prostriedkov. Verejnosť
taktiež privítala proaktívne
zverejnenie informácií
o poskytovaných podporách na webovom sídle PPA, a to najmä aplikácie - prehľad o nahlásených
pozemkoch v jednotných žiadostiach a žiadosti o projektové podpory, vzory tlačív a tiež sprehľadnenie
aktuálnych výziev z PRV SR 2014 – 2020.
Komunikácia so zahraničím a zahraničné pracovné cesty
Zahraničná spolupráca PPA bola v roku 2018 vo zvýšenej miere zameraná na budúce nastavenie SPP
po roku 2020, tiež na komunikáciu s orgánmi EÚ ohľadne výkonu auditov, podávania zákonných
štatistických hlásení, prípravy podkladov pre koordináciu stanovísk SR na rokovania orgánov EÚ
a účasti v prípravných orgánoch Rady EÚ a EK.
Zástupcovia PPA sa v roku 2018 zúčastnili na 43. a 44. Konferencii riaditeľov platobných agentúr EÚ,
ktoré sa konali v predsedníckych krajinách EÚ, v Bulharsku a Rakúsku. Cieľom konferencií je podporiť
spoluprácu a vzájomnú výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi jednotlivými PA
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s prihliadnutím na priority predsedníctva, rozvíjanie zručností a vedomostí potrebných na úspešné
spravovanie podpôr EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka medzi PA. PPA sa v roku 2018 aktívne
zapájala aj v rámci platformy Learning Network (ďalej len „LN“), ktorá sa stretáva na úrovni
generálnych riaditeľov PA. LN sa zameriava na koordináciu postupov, výmenu skúseností, dobrú prax
a zároveň komunikuje s EK. Riešeniu problematiky platobných agentúr na expertnej úrovni sa venuje
platforma Panta Rhei, kde sa PPA aktívne zapojila aj v roku 2018. Cieľom tejto platformy je výmena
skúsenosti v oblasti technickej implementácie a informatizácie.
V roku 2018 PPA prijala českých partnerov zo SZIF za účelom vzájomnej výmeny skúseností, zástupcov
EK – DG AGRI z dôvodu odbornej pomoci pri administrovaní podpôr a zástupcov Európskeho
parlamentu.
Zamestnanci PPA sa počas roka 2018 zúčastnili 140 zahraničných pracovných ciest (ďalej len „ZPC“).
Účelom uskutočnených ZPC bola najmä účasť zástupcov PPA na zasadnutiach v prípravných orgánoch
Rady EÚ a EK, účasť na konferenciách, na stretnutiach členov LN, bilaterálnych stretnutiach, študijných
návštevách, workshopoch, seminároch a ďalších rokovaniach. Výdavky na ZPC predstavovali spolu
32 917,95 EUR.
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8 HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Pre PRV SR 2014 – 2020 boli v roku 2018 žiadatelia presne definovaní v príručke pre žiadateľa,
a to v závislosti od konkrétneho opatrenia. V rámci projektovo orientovaných opatrení ide
o nasledovné hlavné skupiny konečných prijímateľov:
A. fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe,
B. fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej
prvovýroby, alebo spracovania lesných produktov,
C. MPRV SR, a to najmä v prípade projektov pozemkových úprav; priamymi užívateľmi sú okresné
pozemkové úrady zodpovedné za pozemkové úpravy a nepriamymi užívateľmi sú všetci
vlastníci pôdy v SR,
D. fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy,
E. inštitúcie pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania,
F. fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu a právnické osoby
združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu,
G. obce, občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov.
Pre OP RH 2014 – 2020 sú žiadatelia presne definovaní v príručke pre žiadateľa, a to v závislosti
od konkrétneho opatrenia. V rámci projektovo orientovaných opatrení ide o nasledovné hlavné
skupiny konečných prijímateľov:
A. fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa akvakultúrou,
B. fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry,
C. MPRV SR, MF SR (CO, orgán auditu).

Aj v roku 2018 boli žiadatelia pre priame podpory presne definovaní legislatívou EÚ a SR.
Základnou požiadavkou na poskytnutie priamych podpôr uvedeným skupinám užívateľov
je, že pôda, na ktorú sa požaduje podpora, musí byť poľnohospodársky využívaná,
vedená v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov, musí mať veľkosť
najmenej 1 ha (pričom tento 1 ha môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdneho bloku
jednej kultúry – orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávnatý porast o výmere
najmenej 0,3 hektára). Užívatelia sú tiež povinní túto pôdu udržiavať v súlade
s podmienkami jednotlivých podporných schém a pravidlami krížového plnenia.

V rámci priamych podpôr boli v roku 2018 užívateľmi výstupov žiadatelia, ktorí prostredníctvom PPA
požiadali o jednotlivé podpory v zmysle nariadenia vlády SR (ďalej len „NV SR“) č. 342/2014 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami
oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov a v zmysle NV SR č. 36/2015 Z. z., ktorým
sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných
priamych platieb v znení neskorších predpisov.
Žiadateľmi sú akékoľvek fyzické osoby alebo právnické osoby, alebo skupiny fyzických alebo
právnických osôb bez ohľadu na právne postavenie takýchto skupín a ich členov, ktoré obhospodarujú
v žiadosti nahlásenú poľnohospodársku plochu, ktorá je súčasne vedená v evidencii dielov pôdnych
blokov v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov na území SR a súčasne majú spôsobilosť
na právne úkony v plnom rozsahu. Žiadateľ o túto platbu musí spĺňať podmienky aktívneho
poľnohospodára podľa § 3 NV SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p., spĺňať pravidlá krížového plnenia podľa
§ 4 NV SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p. ako aj podmienky podľa § 5 a § 6 NV SR č. 342/2015 Z. z. v zn. n.
p.
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Žiadateľmi v zmysle NV SR č. 342/2014 Z. z., v zn. n. p. môže byť aj žiadateľ v rámci podpory Platba
pre mladých poľnohospodárov, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb
podľa § 2 a požiadavky podľa § 7 ods. 2, spĺňa požiadavky podľa čl. 50 ods. 2 nariadenia (EÚ)
č. 1307/2013 v platnom znení.
Žiadateľom v zmysle NV SR č. 36/2015 Z. z. môže byť žiadateľ, ktorý spĺňa špecifické podmienky
na poskytnutie jednotlivých typov viazaných podpôr. Napríklad platba na dojnice sa poskytne, ak sú
dojnice registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat. Žiadateľ musí byť držiteľom
nahlásených dojníc najmenej počas 2 mesiacov odo dňa predloženia žiadosti a chov je registrovaný
na držiteľa. Žiadateľ je povinný spĺňať požiadavky identifikácie a registrácie dojníc.
V rámci poskytovania podpôr v poľnohospodárstve formou doplnkových vnútroštátnych platieb
podľa NV SR č. 152/2013 Z. z. v zn. n. p. sú žiadateľmi subjekty, ktoré musia spĺňať podmienky
oprávnenosti podľa NV SR č. 342/2015 Z. z.
V zmysle § 1 ods. 13 NV SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory
v súvislosti s opatreniami PRV v zn. n. p. boli v roku 2017 administrované podpory v rámci operácií PRV
SR 2014 – 2020 prostredníctvom IACS zadefinované v nariadení.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

pre oblasti s prírodnými obmedzeniami, alebo inými osobitnými obmedzeniami
v rámci sústavy NATURA 2000
na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie
na ekologické poľnohospodárstvo
na dobré životné podmienky zvierat
lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov
na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Platby podľa § 1 ods. 1 písm. b) poľnohospodársky pozemok podľa § 7 až 10 a podporu podľa § 1 ods.
1 písm. a), c) a e) možno poskytnúť len žiadateľovi podľa § 2 ods. 2 písm. a) a d) Obchodného zákonníka
a platby podľa pís. 1 ods. písm. f) možno poskytnúť len súkromnému alebo verejnému
obhospodarovateľovi lesného pozemku alebo združeniu súkromných alebo verejných
obhospodarovateľov lesných pozemkov.
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Organizácie a inštitúcie, ktoré využívali výstupy a/alebo kontrolujú činnosť
Medzi týchto užívateľov patrí najmä:
A.
B.
C.
D.
E.

F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

EK DG AGRI: zasielanie štatistických hlásení, konzultácie, audit,
EDA: audit,
OLAF: vyšetrovanie podozrení z podvodov,
EP: poskytovanie informácií a kontrola,
MPRV SR: napr. vypracovanie hodnotiacich správ pre analytické a štatistické účely, prehľady
realizácie jednotlivých podporných opatrení, rámcové pozície, mandáty a stanoviská,
pripomienky k materiálom, činnosť riadiaceho a príslušného orgánu, koordinácia EÚ záležitostí
a pod.,
MF SR: audit, konzultácie,
NPPC: podklady pre analytické a koncepčné práce, poskytovanie dát,
kontrolné orgány SR, napr. NKÚ,
orgány činné v trestnom konaní
inštitúcie, na ktoré PPA delegovala kompetencie;
certifikačný orgán,
iné výskumné a vzdelávacie organizácie (napr. vzájomná výmena informácií),
spracovateľské a obchodné organizácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
profesijné zväzy a združenia,
mimovládne organizácie a verejnosť,
žiadatelia,
Finančná správa SR: informácie o vydaných dovozných a vývozných licenciách.

Podrobnejšia spolupráca PPA s konkrétnymi inštitúciami je uvedená v texte tejto správy.
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9 ZOZNAM SKRATIEK
AGIS
AEKO
AEZ
AGIS
AK
AKZ
ANC
ASSR
ATIS
CC
CCB
CEHZ
CO
DG AGRI
DJ
DMS
DPZ
EDA
EK
EKO
eKNM
ENRF
EP
EPFRV
EPZF
EÚ
EV
EXT
GIS
GR
GRE
GSAA
ha
HD
HW
IACS
INE
IS
ISAMM
ISMS
ISUF
IT

Agrárny informačný systém
Agroenvironmantálno-klimatické opatrenie
Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
Systém pre trhové opatrenia
Administratívny zápis po krížovej kontrole
Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie: operácia chov a udržanie ohrozených
druhov zvierat
Platba pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými
obmedzeniami
Automatizovaný systém správy registratúry
Agrárne trhové informácie Slovenska
Krížové plnenie
Krížové plnenie, „biela“ oblasť (krížové plnenie u zvierat)
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat
Certifikačný orgán
Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie
Dobytčia jednotka
Systému riadenia dokumentov
Diaľkový prieskum Zeme
Európsky dvor audítorov
Európska komisia
Opatrenie ekologické poľnohospodárstvo
Modul pre administrovanie KNM
Európsky námorný a rybársky fond (European Maritime and Fisheries Fund)
Ekologické poľnohospodárstvo
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (European Agriculture Fund
for Rural Development)
Európsky poľnohospodársky záručný fornd (European Agriculture Guarantee
Fund)
Európska únia
Explicitný výber
Rozpor pri externých kontrolách
Geografický informačný systém
Generálny riaditeľ PPA
Platba pre poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie
The geospatial aid applications - geopriestorová žiadosť o podporu
hektár
Hovädzí dobytok
Hardvér
Integrated Administration and Control System – Integrovaný administratívny a
kontrolný systém
Iný dôvod kontroly na mieste
Informačný systém
Informačný systém pre monitorovanie a organizáciu poľnohospodárskych trhov
Systém riadenia informačnej bezpečnosti
Informačný systém účtovníctva fondov
Informačné technológie
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JŽ
KK
KKA
KKZ
KNM
LEKS
LN
LPIS
LUEV
MF SR
MFR
MP
MPRV SR
MZV SR
NFP
NK
NKÚ SR
NLC
NPPCVÚPOP
NV
NV SR
O
OČTK
OLAF
OOV
OP
OP RH
ORA
OVA
OVK
OZ
PA
PP
PPA
PRV SR
PZ SR
PZPP
RA
RFD
RIS
RO
RP PPA
SAPS
SCSM
SOT
SPP
SR
ST

Jednotná žiadosť
Krížová kontrola
Administratívny zápis po krížovej kontrole
Rozpor pri krížových kontrolách na zvieratá
Kontrola na mieste
Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov
Learning Network
Land parcel identification system – Register pôdy
Platba v rámci sústavy NATURA 2000 na lesný pozemok
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Modul finančného riadenia
Platba pre mladých poľnohospodárov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Nenávratný finančný príspevok
Následná kontrola
Najvyšší kontrolný úrad SR
Národné lesnícke centrum
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum –
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Náhodný výber
Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Obstarávanie
Orgány činné v trestnom konaní
Európsky úrad pre boj proti podvodom
Ostatné osobné výdavky
Opakovaná kontrola
Operačný program Rybné hospodárstvo
Organizačno-riadiaci akt
Odbor vnútorného auditu
Odbor vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ
Ovocie a zelenina
Platobná agentúra
Priame podpory
Pôdohospodárska platobná agentúra
Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Policajný zbor SR
Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
Riziková analýza
Refundácia finančnej disciplíny
Rozpočtový informačný systém
Riadiaci orgán
Regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Jednotná platba na plochu
System Center Service Manager
Spoločná organizácia trhu EÚ
Spoločná poľnohospodárska politika
Slovenská republika
Sťažnosť
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SW
SZIF
ŠP
ŠR
ŠR SR
ŠRV
ŠVPS SR
ŠVPÚ
TOV
TRDI
UEV
ÚKSÚP
ÚV SR
ÚVO
VBJK
VCR
VDJ
VDOJ
VCHM
VO
VOP
VOV
VPP
VR
VVD
VZP
VZV
ZAK
ZPC
ZPZP
ŽoNFP
ŽOP
ŽV

Softvér
Státní zemědělský intervenční fond
Štátna pomoc
Štátny rozpočet
Štátny rozpočet SR
Špeciálna rastlinná výroba
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Trhovo orientované výdavky
Transitional Rural Development Instrument
Územia európskeho významu
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky SR
Úrad vlády SR
Úrad pre verejné obstarávanie
Platba na chov bahníc, jariek a kôz
Platba na pestovanie cukrovej repy
Platba na dobytčie jednotky
Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka
Platba na pestovanie chmeľu
Verejné obstarávanie
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou
Viazané priame platby
Platba na pestovanie rajčiakov
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou
Záznam z administratívnej kontroly
Zahraničná pracovná cesta
Platba na dobré životné podmienky zvierat
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Žiadosť o platbu
Živočíšna výroba
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10 PRÍLOHY
Príloha 1: Hodnotenie zo strany ústredného orgánu MPRV SR
PPA je rozpočtová organizácia, napojená na štátny rozpočet SR prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly MPRV SR. Úlohou PPA je zabezpečovanie administratívnej a kontrolnej činnosti
pri poskytovaní podpôr v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, rybnom
hospodárstve a pri rozvoji vidieka z prostriedkov fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR.
V roku 2018 mala PPA na výkon činností súvisiacich s poskytovaním podpôr z EPZF a EPFRV
plnú akreditáciu udelenú MPRV SR, ako príslušným orgánom v zmysle legislatívy EÚ.
V roku 2018 bol certifikačným orgánom (CO) vykonaný certifikačný audit za rozpočtový rok
2018, z ktorého bola vypracovaná certifikačná správa. Z uvedenej správy vyplynulo, že nie všetky
zistenia certifikačných auditov z predchádzajúcich rokov boli odstránené a boli presunuté na riešenie
do ďalšieho obdobia. V rámci auditu boli identifikované aj nové zistenia, medzi ktorými boli
2 akreditačné zistenia s vysokou významnosťou. Zároveň bol identifikovaný zvýšený počet stredných
zistení a rovnako sa vyskytli aj zistenia nízkej významnosti. Taktiež boli identifikované aj vysoké,
stredné a nízke zistenia týkajúce sa zákonnosti a správnosti výdavkov.
V rámci hodnotenia plnenia akreditačných kritérií PPA má na výslednú známku jednotlivých oblastí
a následne na celkovú hodnotiacu známku posúdenia systému vnútornej kontroly v procese
poskytovania podpôr vplyv aj počet podpôr a stupeň významnosti jednotlivých zistení. Na zhoršenie
hodnotenia má v niektorých prípadoch vplyv aj neodstránenie zistení z predchádzajúcich rokov.
Zároveň, finančný dopad zistení má vplyv na zúčtovanie finančných prostriedkov poskytovaných z EÚ.
Na základe vykonaného auditu a identifikovaných zistení, CO pre fond EPZF vyjadril podmienený názor
(s výhradou) na zákonnosť a správnosť výdavkov. Dôvodom je skutočnosť, že maximálna úroveň rizika
pre fond EPFZ je vyššia ako 2 % ročných výdavkov fondu.
CO súčasne vyjadril podmienený názor k manažérskemu vyhláseniu GR PPA týkajúceho sa EPZF
a EPFRV z dôvodu nedodržiavania viacerých bodov Smernice PPA – Politika boja proti podvodom, ani
postupov na prevenciu a monitorovanie rizika podvodu. Zároveň z dôvodu vyššej maximálnej úrovne
rizika pre EPZF IACS ako 2 % ročných výdavkov EPZF, CO uviedol, že kontrolné údaje/štatistiky, ako aj
údaje nahlásené v manažérskom vyhlásení za režimy EPZF IACS nemožno potvrdiť vo všetkých
významných aspektoch.
V rámci hodnotenia plnenia akreditačných kritérií CO skonštatoval, že PPA v prípade EPZF uspokojivo
vykonáva postupy vnútornej kontroly, s výnimkou výkonu monitorovania rizika podvodov a výkonu
kontrol na mieste (KNM) v prípade KNM IACS. CO v prípade EPFRV skonštatoval, že PPA uspokojivo
vykonáva postupy vnútornej kontroly, s výnimkou výkonu monitorovania rizika podvodov. Výnimky
pri uvedených postupoch znamenajú hodnotenie týchto oblastí stupňom 1, čo znamená, že systém
nefunguje. Zároveň v rámci hodnotenia zákonnosti a správnosti výdavkov boli systémy vnútornej
kontroly pre EPZF pre režim IACS a EPFRV pre režimy IACS aj mimo IACS vyhodnotené stupňom 2, ako
čiastočne fungujúce.
Na základe uvedených skutočností je potrebné na úrovni PPA, ale aj na úrovni ministerstva
venovať neodkladnú pozornosť akreditačným kritériám (ľudské zdroje, delegovanie, kontrolná činnosť
a priebežné monitorovanie), ktorých stupeň hodnotenia ovplyvnil hodnotenie jednotlivých systémov
vnútornej kontroly v rámci činnosti PPA. Súčasne s tým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť
zisteniam CO s vysokou a strednou významnosťou, pretože majú vplyv na hodnotenie jednotlivých
akreditačných kritérií. V súvislosti s tým je potrebné prijať nevyhnutné opatrenia
na odstránenie
identifikovaných zistení v čo najkratšom čase, bez zbytočného odďaľovania termínov ich odstránenia.
V záujme plnenia akreditačných kritérií je potrebné v roku 2019 zabezpečiť aj realizáciu ostatných
odporúčaní certifikačnej správy bez rozdielu stupňa zistenia.
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Obsah výročnej správy vychádza z publikovaného manuálu pre vypracovanie výročných správ
a v jednotlivých častiach hodnotí činnosť organizácie.
MPRV SR odporúča Výročnú správu PPA za rok 2018 na prerokovanie v rámci verejného
odpočtu.
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Príloha 2: Priame platby poskytnuté z EPZF (schémy oddelených a viazaných priamych platieb)
za rok podania žiadostí 2018.
Názov podpory

Legislatívny
základ

Charakteristika podpory

Schémy oddelených priamych platieb
Poskytuje sa na plochu pôdy poľnohospodársky využívanej jedným žiadateľom
vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1
ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho
Jednotná
bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny porast) o
§ 7 NV SR
platba
výmere najmenej 0,3 ha, je žiadateľovi k dispozícii k 31. máju príslušného roka, má
č. 342/2014
na plochu –
viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničený.
Z. z. v z. n. p.
SAPS
Žiadateľ o túto platbu musí spĺňať podmienky aktívneho poľnohospodára podľa §
3 NV SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p., spĺňať pravidlá krížového plnenia podľa § 4 NV
SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p. ako aj podmienky podľa § 5 a § 6 NV SR č. 342/2014
Z. z. v zn. n. p.
Poskytuje sa žiadateľovi, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie
Platba
priamych platieb podľa § 2 a požiadavky podľa § 7 ods. 2, na poľnohospodárskej
na poľnohospo
ploche dodržiava poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné
dárske postupy
§ 8 NV SR
prostredie podľa odseku 2 nariadenia, ak je to v súlade s osobitným predpisom.
prospešné
č. 342/2014
Postupy zahŕňajú:
pre klímu
Z. z. v z. n. p.
a) diverzifikáciu plodín podľa § 9 NV SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p.,
a životné
b) zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu podľa § 10 NV SR č.
prostredie 342/2014 v zn. n. p.,
GRE
c) existenciu oblasti ekologického záujmu podľa § 11 NV SR č. 342/2014 v zn. n. p.
Poskytuje sa žiadateľovi, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie
priamych platieb podľa § 2 a požiadavky podľa § 7 ods. 2, spĺňa požiadavky podľa
čl. 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení a má ukončené stredné
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie alebo obdobné vzdelanie v inom
členskom štáte EÚ s poľnohospodárskym, potravinárskym alebo veterinárnym
zameraním.
Túto podmienku nie je nutné spĺňať, ak má žiadateľ najmenej 18 mesiacov praxe
v poľnohospodárskej prvovýrobe a absolvoval akreditovaný vzdelávací kurz alebo
obdobný kurz v inom členskom štáte. V prípade, že žiadateľ je PO, mladý
Platba pre
§ 12 NV SR č.
poľnohospodár má v prvom roku podania žiadosti o túto platbu nad touto PO
mladých
342/2014 Z.
účinnú a dlhodobú kontrolu z hľadiska rozhodnutí týkajúcich sa riadenia, zisku
poľnohospodár
z. v z. n. p.
a finančných rizík. Účinnú kontrolu má v prípade, ak je oprávnený konať za PO sám
ov – MP
alebo spoločne s ďalšími osobami v závislosti od právnej formy PO a zároveň má
sám alebo spoločne s ďalšími mladými poľnohospodármi, oprávnenými konať za
PO, právo najmenej na 50 % ziskov spoločnosti. Dlhodobou kontrolou sa rozumie,
ak spĺňa podmienky podľa odseku 4 počas kalendárneho roka.
Ak sa na PO kapitálovo alebo riadením podieľa viacero FO vrátane jednej alebo
viacerých osôb, ktoré nie sú mladými poľnohospodármi, mladý poľnohospodár
musí mať účinnú a dlhodobú kontrolu podľa odseku 3 sám alebo spolu s ďalšími
osobami. Platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytne najviac na prvých 28
ha, na ktoré možno poskytnúť podporu.
Refundácia finančnej disciplíny sa poskytuje žiadateľom v zmysle refundácie
Refundácia
čl. 26 ods. 5
prostriedkov prenesených podľa článku 26 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1306/2013
finančnej
NEPR (EÚ) č.
na základe žiadostí o priame podpory predložených na kalendárny rok 2017 a ktorá
disciplíny – RFD 1306/2013
je určená koeficientom úhrady finančnej disciplíny.
Schémy viazaných priamych platieb
Podpora sa poskytuje žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu,
na ktorú možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov
na území SR o výmere najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať
Platba na
viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé
§ 3 NV SR
pestovanie
kultúry, záhradky, trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 ha a na ktorej
č. 36/2015 Z.
cukrovej repy –
žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje cukrovú repu.
z. v z. n. p.
VCR
Žiadosť môže predložiť PPA žiadateľ, dodávajúci cukrovú repu, v príslušnom
kalendárnom roku cukrovarníckemu podniku. Žiadateľ musí spĺňať požiadavky na
aktívneho poľnohospodára podľa § 3 NV SR č. 342/2014 Z. z. a pravidlá krížového
plnenia podľa prílohy č. 4 k NV SR č. 342/2014 Z. z.
Poskytne sa žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú
možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území SR
o výmere najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé
Platba na
§ 4 NV SR
diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky,
pestovanie
č. 36/2015 Z.
trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 ha a na ktorej žiadateľ v príslušnom
chmeľu – VCH
z. v z. n. p.
kalendárnom roku pestuje chmeľ.
Platba sa poskytne na výmeru chmeľnice, ktorá je vedená v registri chmeľníc.
Žiadateľ musí spĺňať podmienky aktívneho poľnohospodára podľa § 3 NV SR č.
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Sadzba v EUR
/ha ak nie je
uvedené inak

140,37

72,53

63,75

1,348051 %

370,38

414,13

Názov podpory

Platba na
pestovanie
vybraných
druhov ovocia s
vysokou
prácnosťou –
VOV

Legislatívny
základ

§ 5 NV SR č.
36/2015 Z. z.
v z. n. p.

Platba na
pestovanie
vybraných
druhov ovocia s
veľmi vysokou
prácnosťou –
VOP

§ 6 NV SR č.
36/2015 Z. z.
v z. n. p.

Platba na
pestovanie
vybraných
druhov
zeleniny s
vysokou
prácnosťou –
VZV

§ 7 NV SR č.
36/2015 Z. z.
v z. n. p.

Platba na
pestovanie
vybraných
druhov
zeleniny s
veľmi vysokou
prácnosťou –
VZP

§ 8 NV SR č.
36/2015 Z. z.
v z. n. p.

Platba na
pestovanie
rajčiakov – VR

§ 9 NV SR č.
36/2015 Z. z.
v z. n. p.

Platba na chov
bahníc, jariek
a kôz – VBJK

§ 10 odsek 1)
NV SR č.
36/2015 Z. z.
v z. n. p.

Charakteristika podpory
342/2014 Z. z. a pravidlá krížového plnenia podľa prílohy č. 4 k NV SR č. 342/2014
Z. z.
Poskytne sa žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú
možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území SR
o výmere najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé
diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky,
trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 ha a na ktorej žiadateľ v príslušnom
kalendárnom roku pestuje vybraný druh ovocia s vysokou prácnosťou. Vybranými
druhmi ovocia sa rozumejú plodiny podľa § 5 ods. 2) nariadenia. Platba sa poskytne
na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá je vedená v registri ovocných sadov a
spĺňa podmienku minimálneho počtu životaschopných jedincov na 1 ha ovocného
sadu podľa § 5 ods. 3) písm. b) nariadenia. Žiadateľ musí spĺňať podmienky
aktívneho poľnohospodára podľa § 3 NV SR č. 342/2014 Z. z. a pravidlá krížového
plnenia podľa prílohy č. 2 k NV SR č. 342/2014 Z. z.
Poskytne sa žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú
možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území SR
o výmere najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé
diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky,
trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 ha a na ktorej žiadateľ v príslušnom
kalendárnom roku pestuje vybraný druh ovocia s veľmi vysokou prácnosťou.
Vybranými druhmi ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sú jablká a hrušky a platba
sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej pôdy ak je vedená v registri ovocných
sadov a spĺňa podmienky minimálneho počtu 400 ks/ha ovocného sadu
životaschopných jedincov. Žiadateľ musí spĺňať podmienky aktívneho
poľnohospodára podľa § 3 NV SR č. 342/2014 Z. z. a pravidlá krížového plnenia
podľa prílohy č. 4 k NV SR č. 342/2014 Z. z.
Poskytuje sa žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú
možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území SR
o výmere najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé
diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky,
trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 ha a na ktorej žiadateľ v príslušnom
kalendárnom roku pestuje vybraný druh zeleniny s vysokou prácnosťou.
Vybranými druhmi zeleniny sú listová zelenina (šalát a špenát) a struková zelenina
(fazuľa a hrach). Platba sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá
spĺňa podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov
zeleniny na 1 ha, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 k nariadeniu. Žiadateľ musí spĺňať
podmienky aktívneho poľnohospodára podľa § 3 NV SR č. 342/2014 Z. z. a pravidlá
krížového plnenia podľa prílohy č. 2 k NV SR č. 342/2014 Z. z.
Poskytne sa žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú
možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území SR
o výmere najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé
diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky,
trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 ha a na ktorej žiadateľ v príslušnom
kalendárnom roku pestuje vybraný druh zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou.
Vybranými druhmi zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou sa chápe zelenina podľa
§ 8 ods. 2) nariadenia. Platba sa poskytne na poľnohospodársku plochu, ktorá
spĺňa podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov na 1 ha
podľa prílohy č. 4 nariadenia. Žiadateľ musí spĺňať podmienky aktívneho
poľnohospodára podľa § 3 NV SR č. 342/2014 Z. z. a pravidlá krížového plnenia
podľa prílohy č. 2 k NV SR č. 342/2014 Z. z.
Poskytne sa žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú
možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území SR
o výmere najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé
diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky,
trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 ha a na ktorej žiadateľ v príslušnom
kalendárnom roku pestuje rajčiaky. Výmera na poskytnutie platby musí spĺňať
podmienky minimálneho počtu 8 000 ks/ha. Žiadateľ musí spĺňať podmienky
aktívneho poľnohospodára podľa § 3 NV SR č. 342/2014 Z. z. a pravidlá krížového
plnenia podľa prílohy č. 2 k NV SR č. 342/2014 Z. z.
Poskytuje sa žiadateľovi, ak bahnice, jarky a kozy podľa zoznamu § 13 ods. 4 písm.
b) sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat. Žiadateľ musí byť
držiteľom nahlásených bahníc, jariek a kôz počas najmenej 2. mesiacov odo dňa
predloženia žiadosti a chov je registrovaný na držiteľa. Žiadateľ je povinný spĺňať
požiadavky identifikácie a registrácie vybraných kategórií hovädzieho dobytka.
Vybrané druhy hovädzieho dobytka sú hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo
veku od 6 mesiacov, vo veku od 6 mesiacov do 2. rokov alebo nad 2 roky. Platba
sa poskytne žiadateľovi v prípade, ak celkové platby presahujú minimálne 100
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Sadzba v EUR
/ha ak nie je
uvedené inak

135,63

262,67

45,44

101,87

568,73

18,04 EUR/ks

Legislatívny
základ

Názov podpory

Platba na
výkrm
vybraných
kategórií
hovädzieho
dobytka – VVD

Platba na kravy
chované v
systéme
s trhovou
produkciou
mlieka – VDOJ

§ 11 NV SR č.
36/2015 Z. z.
v z. n. p.

§ 12 NV SR č.
36/2015 Z. z.
v z. n. p.

Charakteristika podpory
EUR. Žiadateľ musí spĺňať podmienky aktívneho poľnohospodára podľa § 3 NV SR
č. 342/2014 Z. z. a pravidlá krížového plnenia podľa prílohy č. 2 k NV SR č.
342/2014 Z. z.
Poskytuje sa žiadateľovi v zmysle § 11 NV SR č. 36/2015 Z. z. z 18. februára 2015,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb. Žiadateľovi sa poskytne
platba ak vybrané kategórie hovädzieho dobytka podľa zoznamu § 13 ods. 4 písm.
b) sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat. Žiadateľ musí byť
držiteľom nahlásených kategórií hovädzieho dobytka počas najmenej 2 mesiacov
odo dňa predloženia žiadosti a chov je registrovaný na držiteľa. Žiadateľ je povinný
spĺňať požiadavky identifikácie a registrácie vybraných kategórií hovädzieho
dobytka. Vybrané druhy hovädzieho dobytka sú hovädzí dobytok samčieho
pohlavia vo veku od 6 mesiacov, vo veku od 6 mesiacov do 2. rokov alebo nad 2
roky. Platba sa poskytne žiadateľovi v prípade, ak celkové platby presahujú
minimálne 100 EUR. Žiadateľ musí spĺňať podmienky aktívneho poľnohospodára
podľa § 3 NV SR č. 342/2014 Z. z. a pravidlá krížového plnenia podľa prílohy č. 2
k NV SR č. 342/2014 Z. z.
Poskytuje sa žiadateľovi v zmysle § 12 NV SR č. 36/2015 Z. z. z 18. februára 2015,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb. Žiadateľovi sa poskytne
platba, ak dojnice podľa zoznamu § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v centrálnom
registri hospodárskych zvierat. Žiadateľ musí byť držiteľom nahlásených dojníc
počas najmenej 2. mesiacov odo dňa predloženia žiadosti a chov je registrovaný na
držiteľa. Žiadateľ je povinný spĺňať požiadavky identifikácie a registrácie dojníc.
Dojnicou sa rozumie samica hovädzieho dobytka vhodná na produkciu mlieka na
trhové účely, ktorá sa aspoň raz otelila. Žiadateľ musí spĺňať podmienky aktívneho
poľnohospodára podľa § 3 NV SR č. 342/2014 Z. z. a pravidlá krížového plnenia
podľa prílohy č. 2 k NV SR č. 342/2014 Z. z.

Sadzba v EUR
/ha ak nie je
uvedené inak

227,23
EUR/DJ

288,95
EUR/ks

Príloha 3: Charakteristika podpôr na neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 za rok
podania žiadostí 2018.
Názov podpory

Prvé zalesnenie
poľnohospodárskej
pôdy – PZPP
Opatrenie 8.1
PRV SR 2014 – 2020

Agroenvironmentálno
-klimatické opatrenie
– AEKO
Opatrenie 10
PRV SR 2014 – 2020

Legislatívny
základ

Charakteristika podpory

§ 55 NV SR
č. 75/2015
Z. z. v z. n. p.

V zmysle § 55 NV SR č. 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá
poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka možno poskytnúť
podľa čl. 43 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a čl. 88 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom
znení podporu na prvé zalesnenie na poľnohospodársku pôdu, ktorá je vedená v evidencii
dielov pôdnych blokov. Žiadosť o podporu na udržiavanie zalesneného pozemku podáva
žiadateľ každoročne počas 5 rokov, počnúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia do 15.
mája kalendárneho roka spolu s identifikačným listom. Žiadosť o podporu na úhradu straty
príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti podáva žiadateľ každoročne počas 15 rokov,
počnúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia do 15. mája kalendárneho roka spolu s
identifikačným listom. Žiadateľ musí zabezpečiť, aby v jednotlivých rokoch neklesol počet
lesných drevín na zalesnenom pozemku pod 80 % pôvodne vysadených lesných drevín,
pričom ich druhové zloženie musí zostať zachované a zabezpečí, aby do konca záväzku bol
lesný porast zabezpečený bez výrazného poškodenia, dostatočne sa prispôsobil
podmienkam stanovišťa a mal viditeľný výškový prírastok (pokračujúce záväzky z PRV SR
2007 – 2013).

§ 15 – 30 NV
SR č. 75/2015
Z. z. v z. n. p.

V zmysle § 15 NV SR č. 75/2015 Z. z. agroenvironmentálno-klimatické opatrenia zahŕňajú
nasledovné operácie:
a) integrovaná produkcia v ovocinárstve pri pestovaní druhov ovocia uvedených v § 19 ods. 4,
b) integrovaná produkcia v zeleninárstve,
c) integrovaná produkcia vo vinohradníctve,
d) multifunkčné okraje polí – biopásy na ornej pôde (ďalej len „multifunkčné pásy“),
e) ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov,
f) ochrana biotopu sysľa pasienkového,
g) ochrana biotopu dropa fúzatého,
h) ochrana vodných zdrojov – Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov,
i) chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.
Žiadosť o poskytnutie podpory na AEKO si podáva žiadateľ, ktorý sa zaviaže plniť podmienky
operácií podľa § 15 počas piatich rokov a a) vykonáva poľnohospodársku činnosť na ploche
poľnohospodárskej pôdy s výmerou najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať
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Názov podpory

Ekologické
poľnohospodárstvo –
EKO
Opatrenie 11
PRV SR 2014 – 2020

Platba v rámci sústavy
Natura 2000
na poľnohospodársky
pozemok – UEV
Opatrenie 12.1
PRV SR 2014 – 2020

Legislatívny
základ

§ 31 – 38 NV
SR č. 75/2015
Z. z. v z. n. p.

§ 7 – 10 NV
SR č. 75/2015
Z. z. v z. n. p.

Charakteristika podpory
viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha
poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej jedným žiadateľom, ak ide o operácie podľa
§ 15 písm. a) až h), alebo b) chová zvieratá patriace k plemenám zvierat podľa § 19 ods. 13
registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat a je ich držiteľom, ak ide o
operáciu podľa § 15 písm. i). Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa odseku 1 podáva žiadosť
o poskytnutie podpory v termíne určenom vo výzve zverejnenej PPA na jej webovom sídle
najneskôr do 15. mája formou a) jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu, ak ide o
operácie podľa § 15 písm. a) až h), alebo b) samostatnou žiadosťou, ak ide o operáciu podľa
§ 15 písm. i).
Podľa § 31 NV SR č. 75/2015 Z. z. podpora na ekologické poľnohospodárstvo zahŕňa
a) platby na prechod na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva (ďalej len
„konverzia“),
b) platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva.
(2) Podpora podľa § 1 ods. 1 písm. d) sa neposkytuje na rastlinné komodity pestované
v ekologickom poľnohospodárstve na iné ako potravinové účely alebo kŕmne účely, ktorými
sú najmä produkcia bioplynu, biopalív, kúrenia a paliet.
Podpora sa poskytne žiadateľovi, ktorý sa zaviaže plniť podmienky opatrenia a
a) je zaregistrovaný v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby počas celého trvania
záväzku; žiadateľ musí byť zaregistrovaný najneskôr do 31. januára prvého roku trvania
záväzku a mať počas trvania záväzku uzatvorenú zmluvu s inšpekčnou organizáciou pričom
v prvom roku najneskôr do 1. marca,
b) vykonáva poľnohospodársku činnosť podľa § 35 na ploche poľnohospodárskej pôdy
s výmerou najmenej 1 ha,
c) má v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby registrovaných najmenej 51 % výmery
poľnohospodárskej pôdy v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, ak zároveň
hospodári aj neekologickým spôsobom. Záväzok žiadateľovi plynie od 1. januára roku,
v ktorom bola predložená žiadosť pričom operácie podľa § 1 ods. 1 možno na tej istej ploche
poľnohospodárskej pôdy kombinovať podľa prílohy č. 4. k NV SR č. 75/2015 Z. z.
Platba na ekologické poľnohospodárstvo sa poskytuje na:
a) poľnohospodársku výrobu na ornej pôde alebo na trvalom trávnom poraste,
b) pestovanie zeleniny, jahôd, liečivých, koreninových a aromatických rastlín alebo zemiakov,
c) pestovanie ovocných rastlín v intenzívne rodiacom ovocnom sade, mladom ovocnom sade
alebo v ostatnom ovocnom sade,
d) pestovanie viniča v mladom vinohrade alebo rodiacom vinohrade.
(2) Mladým ovocným sadom je ovocný sad v prvom až treťom roku od jeho výsadby; to sa
nevzťahuje na jahody.
(3) Rodiacim ovocným sadom je ovocný sad od štvrtého roku po jeho výsadbe.
(4) Mladým vinohradom je vinohrad v prvom až treťom roku od jeho výsadby.
(5) Rodiacim vinohradom je vinohrad od štvrtého roku po jeho výsadbe.
Platbu možno poskytnúť na
a) ornú pôdu,
b) zeleninu, jahody, liečivé rastliny, koreninové rastliny alebo aromatické rastliny,
c) zemiaky,
d) ovocné sady intenzívne,
1. mladé,
2. rodiace,
e) ovocné sady ostatné,
f) vinohrady,
1. mladé,
2. rodiace,
g) trvalý trávny porast.
V zmysle § 7 NV SR č. 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá
poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka sa poskytuje na
diel pôdneho bloku poľnohospodárskej pôdy na územiach európskeho významu
nachádzajúceho sa vo 4. a 5. stupni ochrany podľa § 15 a § 16 zákona č. 543/2002 Z. z.
Zoznam území európskeho významu je prílohou č. 3 NV SR č. 75/2015 Z. z. V prípade,
že žiadateľ má diel pôdneho bloku len sčasti na území európskeho významu alebo v 4. a 5.
stupni ochrany, platba sa poskytne len na túto výmeru časti dielu pôdneho bloku.
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Názov podpory

Platba v rámci sústavy
Natura 2000 na lesný
pozemok – LUEV
Opatrenie 12.2
PRV SR 2014 – 2020

Platba pre oblasti
s prírodnými
obmedzeniami alebo
inými osobitnými
obmedzeniami – ANC

Legislatívny
základ

§ 11 – 13 NV
SR č. 75/2015
Z. z. v z. n. p.

Opatrenie 14
PRV SR 2014 – 2020

Platba na lesníckoenvironmentálne
a klimatické služby
a ochranu lesov –
LEKS
Opatrenie 15
PRV SR 2014 – 2020

V zmysle § 11 NV SR č. 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá
poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka sa poskytuje na
lesný pozemok vedený v evidencii lesných pozemkov nachádzajúceho sa v 5. stupni ochrany
podľa § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. a to na území európskeho významu alebo mimo územia
európskeho významu. Zoznam území európskeho významu je prílohou č. 5 a zoznam území
nachádzajúcich sa mimo území európskeho významu je uvedení v prílohe č. 6 NV SR
č. 75/2015 Z. z. v znení NV SR č. 163/2015.
V prípade, ak sa lesný pozemok nachádza len sčasti na území európskeho významu, platba
sa poskytne len na túto výmeru časti lesného pozemku. Platba sa neposkytuje na lesný
pozemok, na ktorý orgán ochrany prírody vydal výnimku na výkon činností podľa osobitného
predpisu umožňujúci zásah do lesného porastu a poškodenie pôdneho krytu a vegetačného
krytu. Tento lesný pozemok už ale nemôže byť zaradený do podpory do konca
programového obdobia. Žiadosť môže podať žiadateľ, ktorý obhospodaruje najmenej 1 ha
lesného pozemku a zaviaže sa plniť podmienku podľa § 13 ods. 1 počas doby trvania
záväzku.

§ 3 – 6 NV SR
č. 75/2015 Z.
z. v z. n. p.

V zmysle § 3 NV SR č. 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá
poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka sa poskytuje
na horské oblasti 1 – 4, oblasti čeliace významným prírodným obmedzeniam 1 – 5 alebo
oblasti postihnuté špecifickými obmedzeniami 1 – 3. Diely pôdnych blokov sa zaraďujú do
oblastí podľa katastrálneho územia obce.
Ak sa diel pôdneho bloku nachádza len sčasti na území zaradenom do oblasti, platba sa
poskytne len na túto časť dielu pôdneho bloku. Zoznam katastrálnych území zaradených do
jednotlivých oblastí je uvedený v prílohe č. 2 k NV SR č. 75/2015 Z. z.

§ 39 – 46 NV
SR č. 75/2015
Z. z. v z. n. p.

Dobré životné podmienky zvierat zahŕňajú tieto operácie:
a) zlepšenie starostlivosti o dojnice,
b) zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných,
c) zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení,
d) zlepšenie životných podmienok v chove hydiny.
Po splnení požiadaviek zadefinovaných v NV SR č. 75/2015 sa poskytne žiadateľovi podpora.

§ 47 – 53 NV
SR č. 75/2015
Z. z. v z. n. p.

V zmysle § 47 NV SR č. 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá
poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka zahŕňa tieto
operácie: platby na lesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach a
platby na lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu. Tieto operácie
je možné vykonávať na lesných pozemkoch s lesným porastom vedeným v evidencii lesných
pozemkov. Operáciu 1) možno vykonávať na chránených vtáčích územiach, uvedených
v prílohe č. 19 NV SR č. 75/2015 Z. z. na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality vybraných
druhov vtákov. Operáciu 2) možno vykonávať na územiach európskeho významu s 3. a 4.
stupňom ochrany, ktoré sú prílohou č. 20 NV SR č. 75/2015 Z. z.
Ak počas trvania záväzku skončí na lesnom pozemku platnosť programu starostlivosti o les a
vyhotoví sa nový program starostlivosti o les, žiadateľ je povinný požiadať o úpravu záväzku
bez zmeny výmery najneskôr do 10 dní odo dňa ukončenia platnosti programu starostlivosti
o les. Žiadateľ musí obhospodarovať najmenej 1 ha lesného pozemku a musí mať schválený
program starostlivosti o les.

Opatrenie 13
PRV SR 2014 – 2020
Platba na dobré
životné podmienky
zvierat – ZPZP

Charakteristika podpory
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Príloha 4: Ciele výziev PRV SR 2014 – 2020 vyhlásených v roku 2018
Číslo výzvy

Ciele výzvy

27/PRV/2018

Podpora v rámci operácie bude poskytovaná na prevádzkovú a administratívnu činnosť schválených miestnych
akčných skupín ako aj na náklady v súvislosti s oživovaním stratégie miestneho rozvoja, t.j. propagácia stratégie
a informovanosť o dotknutom území.

28/PRV/2018

Vzdelávanie, odborná príprava a cielené činnosti budú slúžiť k dlhodobejšiemu alebo opakovanému prehlbovaniu,
obnovovaniu a šíreniu vedomostí, zručností a schopností jednotlivých pracovníkov v pôdohospodárstve alebo
v rozvoji vidieka formou prezenčných vzdelávacích kurzov, seminárov, školení, workshopov, tréningov, koučingu
a e-learningu.

29/PRV/2018

Investície do hmotného majetku, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku
ako aj činnosti týkajúce sa využívania obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou vodnej, veternej a solárnej energie
a činnosti týkajúce sa výroby biomasy a zakladania porastov rýchlorastúcich drevín. Investície do výroby,
spracovania a využívania OZE, pričom všetku vyrobenú energiu spotrebuje podnik na vlastnú činnosť.

32/PRV/2018

Podpora predaja domácej produkcie cez odbytové organizácie výrobcov a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov.
Zvýšiť efektivitu všetkých výrobných faktorov a dosiahnuť nárast pridanej hodnoty v poľnohospodárstve,
potravinárstve. Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie
do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym
produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín výrobcov
a medziodvetvových organizácií

33/PRV/2018

cieľom podpory poradcov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve je zabezpečiť odbornosť, profesionalitu
a schopnosť zvládnuť prácu na projekte vo svojej oblasti, ponúkajúc nové špeciálne služby, špecializujúc sa
na určité odbory, a taktiež poskytnúť i tým najnáročnejším zákazníkom obsiahly súbor služieb s aplikovaním
nových metód intervencie s maximálnou profesionalitou, s ohľadom na kvalitu služieb a štábnu integritu a na to,
aby zákazník vždy dostal to, za čo platí. Odborné vzdelávanie poradcov je zamerané na pomoc poľnohospodárom
a obhospodarovateľom lesa využívať poradenské služby na zlepšenie ekonomickej a environmentálnej výkonnosti,
zlepšenie klimatických podmienok a pružnosti hospodárstva, podnikania a investícií.

34/PRV/2018

krátkodobé, resp. jednorazové odborné informačné a demonštračné činnosti adresované pre pôdohospodárov
a prijímateľov pomoci v rámci rozvoja vidieka, zamerané na poskytnutie informácií a odovzdanie skúseností
pre pracujúcich v pôdohospodárstve najmä v oblastiach: informácie o cieľoch spoločnej poľnohospodárskej politiky
a nastavenia systému, dodržiavania jeho podmienok, ďalej v oblastiach: cross-compliance, biodiverzity,
klimatických zmien, priaznivých vplyvov na životné prostredie, ekologickom poľnohospodárstve, informovaní
o eko-friendly poľnohospodárskych postupoch, o ochrane podzemných vôd ako aj o uskladňovaní hnojív
a zaobchádzaní s nimi;
o udržateľnej a efektívnej poľnohospodárskej a lesníckej výrobe ako aj o zapájaní sa do krátkych
potravinárskych/dodávateľských reťazcov, o bezpečnosti potravín a o manipulácii s nimi ako aj o množstve ďalších
podstatných tém spojených výlučne so spomenutými prioritami a fokusovými oblasťami napĺňajúcimi cieľ tohto
opatrenia, ktorým je prehlbovanie vedomostí.

30/PRV/2018

investície v súvislosti s využívaním závlah, realizáciou investícií do existujúcich a nových závlahových systémov
(infraštruktúry ako aj koncových zariadení) s cieľom ich výstavby, rekonštrukcie, modernizácie a efektívnejšieho
nakladania so závlahovou vodou a energiou obmedzením ich strát, všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu

36/PRV/2018

Vzdelávanie, odborná príprava a cielené činnosti budú slúžiť k dlhodobejšiemu alebo opakovanému prehlbovaniu,
obnovovaniu a šíreniu vedomostí, zručností a schopností jednotlivých pracovníkov v pôdohospodárstve alebo
v rozvoji vidieka formou prezenčných vzdelávacích kurzov, seminárov, školení, workshopov, tréningov, koučingu
a e-learningu.

37/PRV/2018

krátkodobé, resp. jednorazové odborné informačné a demonštračné činnosti adresované pre pôdohospodárov
a prijímateľov pomoci v rámci rozvoja vidieka, zamerané na poskytnutie informácií a odovzdanie skúseností
pre pracujúcich v pôdohospodárstve najmä v oblastiach: informácie o cieľoch spoločnej poľnohospodárskej politiky
a nastavenia systému, dodržiavania jeho podmienok, ďalej v oblastiach: cross-compliance, biodiverzity,
klimatických zmien, priaznivých vplyvov na životné prostredie, ekologickom poľnohospodárstve, informovaní
o eko-friendly poľnohospodárskych postupoch, o ochrane podzemných vôd ako aj o uskladňovaní hnojív
a zaobchádzaní s nimi;
o udržateľnej a efektívnej poľnohospodárskej a lesníckej výrobe ako aj o zapájaní sa do krátkych
potravinárskych/dodávateľských reťazcov, o bezpečnosti potravín a o manipulácii s nimi ako aj o množstve ďalších
podstatných tém spojených výlučne so spomenutými prioritami a fokusovými oblasťami napĺňajúcimi cieľ tohto
opatrenia, ktorým je prehlbovanie vedomostí.
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2/PRV
/2015

Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch
Zlepšenie
ochrannej
protipožiarnej
infraštruktúry

4/PRV
/2015
5/PRV
/2015

6/PRV
/2015

65

48,41

17

34,62

31

49,30

17

15

2

88,24

114

64

50

56,14

180

67

113

37,22

180

67

113

37,22

127

116

10

91,34

127

116

10

51,38

109

56

52

37,50

109

56

52

8.3.3

Zlepšenie zdravotného stavu lesov
Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených
lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a
katastrofickými udalosťami
Prípravná podpora

celkom za výzvu 4/PRV/2015
4.3.2

Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení

celkom za výzvu 5/PRV/2015
4.1.1

Špeciálna rastlinná výroba

328

123

193

37,50

4.1.2

Živočíšna výroba

682

291

371

42,67

4.1.4

Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii
na znižovanie emisií skleníkových plynov

38

16

6

42,11

4.1.5

Skladovacie kapacity a pozberová úprava a oblasť odbytu

161

87

34

54,04

129

85

1

65,89

3

1

2

33,33

202

100

102

49,50

1 543

703

709

45,56

4.1.6

Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s
variabilnou aplikáciou organických a anorganických
(priemyselných) hnojív a ostatných substrátov s cieľom
zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a
ochrany pred jej degradáciou
Biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín
a iných trvalých energetických plodín, investície súvisiace
s energetickým využitím biomasy v spojitosti
s investíciami v ostatných oblastiach
Projekty zamerané na oblasti 1 až 7 s výškou
deklarovaných oprávnených výdavkov nad úrovňou 60 %
maximálnych oprávnených výdavkov pre podopatrenie

celkom za výzvu 6/PRV/2015
6.4.1

Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a
agroturistikou

477

153

322

32,08

6.4.2

Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú
skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou
pohybu a spracovanie a uvádzanie na trh produktov,
ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ
vrátane OZE a poskytovania služieb

48

20

27

41,67

525

173

349

32,95

27

22

5

81,48

77

50

26

64,94

celkom za výzvu 7/PRV/2015
4.2.1.A
4.2.1.B
4.2

61
9

4.1.8

8/PRV
/2015

126

40

19.1

6.4

48,41

71

4.1.7

7/PRV
/2015

65

26

celkom za výzvu 3/PRV/2015

4.1

61

8.3.2

8.4

4.3

126

8.3.1

celkom za výzvu 2/PRV/2015
3/PRV
/2015

Úspešnosť
žiadateľov v %

Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej
pôde

Vyradené ŽoNFP

4.3.3

Počet zmlúv

4.3

Názov podopatrenia/činnosti

Počet ŽoNFP
registrovaných v
IS

1/PRV
/2015

Činnosť

Výzva

Podopatrenie

Príloha 5: Úspešnosť žiadateľov vo vyhodnotených výzvach PRV SR 2014 – 2020 v roku 2018

Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie
vajec
Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie
vajec

4.2.2.A

Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov

23

22

0

95,65

4.2.2.B

Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov

26

22

4

84,62

4.2.3.A

Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky
priemysel

33

31

2

93,94

69

Počet ŽoNFP
registrovaných v
IS

Počet zmlúv

Vyradené ŽoNFP

Úspešnosť
žiadateľov v %

4.2.3.B

Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky
priemysel

64

44

20

68,75

4.2.4.A

Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel
vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových
jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov,
džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín

7

6

1

85,71

4.2.4.B

Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel
vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových
jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov,
džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín

27

20

7

74,07

4.2.5.A

Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane
spracovania olejnín a strukovín

1

1

0

100,00

4.2.5.B

Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane
spracovania olejnín a strukovín

17

12

5

70,59

4.2.6.A

Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky
priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov
a škrobárenský priemysel

29

24

5

82,76

4.2.6.B

Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky
priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov
a škrobárenský priemysel

158

64

93

40,51

4.2.7.A

Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo
uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch,
napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín,
osív a sadív a pod.

25

23

2

92,00

4.2.7.B

Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo
uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch,
napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín,
osív a sadív a pod.

59

45

13

76,27

573

386

183

67,36

2 029

486

1 328

23,95

2 029

486

1 328

23,95

20

8

12

40,00

20

8

12

40,00

Činnosť

Podopatrenie

Výzva

Názov podopatrenia/činnosti

celkom za výzvu 8/PRV/2015
9/PRV
/2015

11/PR
V/2015

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov

6.1.
celkom za výzvu 9/PRV/2015

Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi
subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a
rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych
trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte,
ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských
reťazcov a miestnych trhov

16.4.

celkom za výzvu 11/PRV/2015

13/PR
V/2015

7.2

7.2.1

výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok,
mostov, chodníkov a záchytných parkovísk,
autobusových zastávok,

649

362

218

55,78

7.2.2

výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba
kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;

61

27

31

44,26

7.2.3

zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných
priestranstiev, námestí, parkov a pod.

225

110

94

48,89

70

Činnosť

Názov podopatrenia/činnosti

Počet ŽoNFP
registrovaných v
IS

Počet zmlúv

Vyradené ŽoNFP

Úspešnosť
žiadateľov v %

Podopatrenie

Výzva

7.2.4

výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov,
prehlbovanie existujúcich obecných studní.

35

22

11

62,86

970

521

354

53,71

77

43

33

55,84

77

43

33

55,84

2

2

0

100,00

2

2

0

100,00

4

0

4

0,00

4

0

4

0,00

7

7

0

100,00

7

7

0

100,00

121

0

0

0,00

121

0

0

0,00

7.4.1

investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie
voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr.
výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a
detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie
nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú
činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych
domov

807

0

0

0,00

7.4.2

investície zamerané na zriadenie nových, prístavba,
prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich
domov smútku vrátane ich okolia

274

95

44

34,67

7.4.3

investície súvisiace so zvyšovaním kvality života
obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých
tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu

26

14

4

53,85

7.4.4

investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj
podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v
obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia
tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.

24

7

5

29,17

7.4.5

investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými
s úsporou energie – len ako súčasť investícií do
miestnych služieb

149

55

19

36,91

7.4.6

investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup
prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie,
údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych
komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície
súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti
vandalizmu na verejných priestoroch (montáž
kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)

-

-

-

-

celkom za výzvu 13/PRV/2015

14/PR
V/2015

Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,
turistických informácií a do turistickej infraštruktúry
malých rozmerov na verejné využitie.

7.5.
celkom za výzvu 14/PRV/2015

15/PR
V/2015

16/PR
V/2015

8.5

8.5.4

Vypracovanie Programov starostlivosti o lesy

celkom za výzvu 15/PRV/2015
Podpora na investície do preventívnych opatrení
zameraných na zníženie následkov pravdepodobných
prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných
udalostí a katastrofických udalostí

5.1
celkom za výzvu 16/PRV/2015

17/PR
V/2015

21/PR
V/2017

22/PR
V/2017

4.3

4.3.1

Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav

celkom za výzvu 17/PRV/2015
Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou

19.2+19.4
celkom za
výzvu
21/PRV/2017

7.4

71

25/PR
V/2017

Úspešnosť
žiadateľov v %

24/PR
V/2017

Vyradené ŽoNFP

23/PR
V/2017

Počet zmlúv

celkom za
výzvu
22/PRV/2017

Počet ŽoNFP
registrovaných v
IS

Činnosť

Podopatrenie

Výzva

1 280

171

72

13,36

31

2

0

6,45

31

2

0

6,45

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

4

0

0

0,00

4

0

0

0,00

185

0

37

0,00

185

0

37

0,00

146

84

34

57,53

146

84

34

57,53

31

0

0

0,00

31

0

0

0,00

11

0

0

0,00

11

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

Podpora na odbornú prípravu poradcov

2

0

0

0,00

2

0

0

0,00

Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

18

0

0

0,00

18

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

Názov podopatrenia/činnosti

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj
malých poľnohospodárskych podnikov

6.3
celkom za výzvu 23/PRV/2017
4.3

4.3.1

celkom za
výzvu
24/PRV/2017
5.1

Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav

Podpora na investície do preventívnych opatrení
zameraných
na zníženie následkov pravdepodobných prírodných
katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a
katastrofických udalostí

celkom za výzvu 25/PRV/2017
26/PR
V/2017

27/PR
V/2018
28/PR
V/2018
29/PR
V/2018

32/PR
V/2018

8.6

Podpora investícií do lesníckych technológií a
spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich
uvádzania na trh

celkom za výzvu 26/PRV/2017
19.4

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

celkom za výzvu 27/PRV/2018
1.1

Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania
zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18
mesiacov

celkom za výzvu 28/PRV/2018
4.1

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

celkom za výzvu 29/PRV/2018

16.4

Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi
subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a
rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych
trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte,
ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských
reťazcov a miestnych trhov

celkom za výzvu 32/PRV/2018
33/PR
V/2018
34/PR
V/2018
30/PR
V/2018

36/PR
V/2018

2.3
celkom za výzvu 33/PRV/2018
1.2
celkom za výzvu 34/PRV/2018
4.1

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikovzavlažovanie

celkom za výzvu 30/PRV/2018
1.1

Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania
zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18
mesiacov

celkom za výzvu 36/PRV/2018
1.2

Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

72

Vyradené ŽoNFP

Úspešnosť
žiadateľov v %

celkom za výzvu 37/PRV/2018

Počet zmlúv

Činnosť

Názov podopatrenia/činnosti

Počet ŽoNFP
registrovaných v
IS

37/PR
V/2018

Podopatrenie

Výzva

0

0

0

0,00

Príloha 6: Ciele, činnosti a prehľad plnenia štátnej pomoci a pomoci de minimis v roku 2018
Názov opatrenia

Dotácia na
zabezpečenie účasti
chovateľov a
pestovateľov na
výstavách

Dotácia na založenie a
vedenie plemennej
knihy a plemenárskej
evidencie

Charakteristika opatrenia/podmienky
poskytnutia

Legislatíva

Výnos MPRV SR z 10. decembra 2014 č.
660/2014-100 o poskytovaní podpory v
poľnohospodárstve, potravinárstve,
lesnom hospodárstve a rybnom
hospodárstve.
Nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014 z
25. júna 2014, ktorým sa určité
kategórie pomoci v odvetví
poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva a vo vidieckych oblastiach
vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným
trhom pri uplatňovaní článkov 107 a
108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Výnos MPRV SR z 10. decembra 2014 č.
660/2014-100 o poskytovaní podpory v
poľnohospodárstve, potravinárstve,
lesnom hospodárstve a rybnom
hospodárstve.
Nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014 z
25. júna 2014, ktorým sa určité
kategórie pomoci v odvetví
poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva a vo vidieckych oblastiach
vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným
trhom pri uplatňovaní článkov 107 a
108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

73

Účelom poskytovania pomoci je podporiť
sektor poľnohospodárskej prvovýroby
prostredníctvom zabezpečenia účasti farmy
na výstave a území SR a v zahraničí.
Oprávneným príjemcom dotácie ( t. j.
uznaná chovateľská, poverená plemenárska
organizácia) poskytuje pomoc (dotovanú
službu - zabezpečenie účasti farmy na
výstave za účelom) oprávnenému príjemcovi
pomoci, ktorým je farma (chovateľ
hospodárskych zvierat alebo pestovateľ
poľnohospodárskych plodín) pôsobiaci v
sektore poľnohospodárskej prvovýroby so
sídlom v SR, ktorým môže byť fyzická alebo
právnická osoba podnikajúca podľa § 2, ods.
2 Obchodného zákonníka.
Schéma ŠP v znení Dodatku č. 1
SA.46904(2016/XA)
Účelom poskytovania pomoci je podporiť
sektor chovu hospodárskych zvierat
prostredníctvom dotácie na založenie a
vedenie plemennej knihy a plemenárskej
evidencie. Oprávnený príjemca dotácie ( t. j.
uznaná chovateľská, alebo poverená
plemenárska organizácia) poskytuje pomoc
(dotovanú službu – založenie a vedenie
plemennej knihy a plemenárskej evidencie)
oprávnenému príjemcovi pomoci.
Oprávneným príjemcom dotácie je chovateľ
hospodárskych zvierat pôsobiaci v sektore
poľnohospodárskej prvovýroby so sídlom v
SR, ktorým môže byť fyzická alebo právnická
osoba podnikajúca podľa § 2, ods. 2
Obchodného zákonníka.
Schéma ŠP v znení Dodatku č. 1
SA.46903(2016/XA)

Poskytnutá
dotácia/podpora
zo zdrojov SR
(EUR)

104 000,00

449 994,70

Názov opatrenia

Dotácia na kontrolu
úžitkovosti, testovanie a
odhad plemennej
hodnoty hospodárskych
zvierat

Dotácia na účasť
spracovateľa na výstave
(pomoc de minimis)

Dotácia na prijímanie
znevýhodnených
pracovníkov vo forme
mzdových dotácií

Podpora v lesnom
hospodárstve na
plnenie
mimoprodukčných
funkcií lesov
(pomoc de minimis)

Legislatíva

Charakteristika opatrenia/podmienky
poskytnutia

Výnos MPRV SR z 10. decembra 2014 č.
660/2014-100 o poskytovaní podpory v
poľnohospodárstve, potravinárstve,
lesnom hospodárstve a rybnom
hospodárstve.
Nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014 z
25. júna 2014, ktorým sa určité
kategórie pomoci v odvetví
poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva a vo vidieckych oblastiach
vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným
trhom pri uplatňovaní článkov 107 a
108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Účelom poskytovania pomoci je podporiť
sektor chovu hospodárskych zvierat
prostredníctvom dotácie na kontrolu
úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej
hodnoty zvierat. Oprávneným príjemcom
dotácie ( t. j. uznaná chovateľská, alebo
poverená plemenárska organizácia)
poskytuje pomoc (dotovanú službu kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad
plemennej hodnoty zvierat) oprávnenému
príjemcovi pomoci, ktorý je chovateľom
hospodárskych zvierat pôsobiaci v sektore
poľnohospodárskej prvovýroby so sídlom v
SR, ktorým môže byť fyzická alebo právnická
osoba podnikajúca podľa § 2, ods. 2
Obchodného zákonníka. Oprávnené náklady
sa týkajú len šľachtiteľských chovov a iných
šľachtiteľských jednotiek. Oprávnené
náklady sú bližšie špecifikované podľa
jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.
Schéma ŠP v znení Dodatku č. 1
SA.46905(2016/XA)

Výnos MPRV SR z 10. decembra 2014 č.
660/2014-100 o poskytovaní podpory v
poľnohospodárstve, potravinárstve,
lesnom hospodárstve a rybnom
hospodárstve.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
z 18. decembra 2013 o uplatňovaní
článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie na pomoc de minimis.

Výnos MPRV SR z 10. decembra 2014 č.
660/2014-100 o poskytovaní podpory v
poľnohospodárstve, potravinárstve,
lesnom hospodárstve a rybnom
hospodárstve.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo
17. júna 2014 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné
s vnútorným trhom podľa článkov 107
a 108 zmluvy.

Výnos MPRV SR z 10. decembra 2014 č.
660/2014-100 o poskytovaní podpory v
poľnohospodárstve, potravinárstve,
lesnom hospodárstve a rybnom
hospodárstve.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
z 18. decembra 2013 o uplatňovaní
článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie na pomoc de minimis.
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Cieľom poskytovania pomoci spracovateľovi
je podporiť jeho účasť na výstave v SR a v
zahraničí schválenej MPRV SR, ktorá je
uvedená v kalendári výstav MPRV SR v
príslušnom rozpočtovom roku. Oprávnený
príjemca pomoci je spracovateľ
poľnohospodárskych výrobkov uvedených v
prílohe I Zmluvy o fungovaní EU, ktorým je
slovenská alebo zahraničná fyzická alebo
právnická osoba so sídlom v SR.
Schéma minimálnej pomoci v znení Dodatku
č. 3 DM – 3/2014
Účelom schémy je poskytovanie pomoci na
prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo
forme mzdových dotácií. Pomoc sa môže
poskytovať príjemcovi pomoci, ktorý
zamestná v poľnohospodárskej prvovýrobe
znevýhodnených alebo značne
znevýhodnených zamestnancov. Príjemcom
pomoci je podnik pôsobiaci v sektore
poľnohospodárskej prvovýroby.
Schéma štátnej pomoci na prijímanie
znevýhodnených pracovníkov vo forme
mzdových dotácií v znení Dodatku č.1
SA:46931
Cieľom poskytovania pomoci je podporiť
plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.
Príjemcom je podnik - obhospodarovateľ lesa
vykonávajúci hospodársku činnosť nezávisle od
jeho právneho postavenia (právnej formy) a
spôsobu financovania. Oprávnené sú projekty
zamerané na podporu plnenia
mimoprodukčných funkcií lesov na lesných
pozemkoch, ktoré boli vedené ako lesný
porast v programe starostlivosti o lesy. Pomoc
sa poskytuje na základe paušálnej sadzby
v eurách na jeden hektár lesného porastu
podľa hospodárskych súborov lesných typov.
Schéma minimálnej pomoci na poskytovanie
podpory v lesnom hospodárstve na plnenie
mimoprodukčných funkcií lesov
č. DM – 12/2017

Poskytnutá
dotácia/podpora
zo zdrojov SR
(EUR)

1 182 150,13

299 999,70

45 952,71

2 296 013,00

Príloha 7: Podpory v oblasti SOT poskytnuté v roku 2018
Názov podpory

Reštrukturalizácia
vinohradov

Investície
do podnikov

Poistenie úrody
vinohradov

Propagácia na trhoch
tretích štátov

Propagácia
v členskom štáte

Školský program, časť
mlieko
Školský program, časť
ovocie a zelenina

Operačné programy
v sektore OZ

Mimoriadna podpora
v sektore ovocia a
zeleniny
Podpora včelárov

Charakteristika podpory/podmienky poskytnutia
Podpora sa poskytuje pre opatrenia:
•
zmena odrôd,
•
zmena sponu,
•
presun vinohradu a
•
vyklčovanie resp. ich možné kombinácie.
Pre žiadosti prijaté v roku 2018 sa podpora poskytuje na investície:
•
na nákup nových drevených sudov alebo drevených nádob určených na
skladovanie vína,
•
do označovania vinárskych produktov novými etiketami s QR kódom a
•
do označovania nových korkových alebo sklenených uzáverov.
Podpora sa poskytuje na poistenie úrody vinohradov proti:
•
prírodným katastrofám,
•
nepriaznivým poveternostným udalostiam,
•
proti škode na úrode spôsobenej zvieratami, chorobou viniča alebo
zamorením škodcami.
Podpora sa poskytuje na:
•
nadviazanie vzťahov s verejnosťou formou propagácie alebo reklamy a
•
rozvíjanie informovanosti cieľových skupín,
•
účasť na podujatiach, veľtrhoch alebo výstavách s medzinárodným
významom,
•
vykonávanie informačných kampaní zameraných na systémy Spoločenstva
vzťahujúce sa na označenie pôvodu, zemepisné označenie a ekologickú
výrobu, vykonávanie prieskumov nových trhov potrebných pre rozširovanie
odbytísk.
Podpora sa poskytuje na: poskytovanie informácií spotrebiteľom vzhľadom na
systém Únie vzťahujúci sa na chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné
označenia, predovšetkým podmienky a účinky v súvislosti s osobitnou kvalitou,
povesťou alebo inými charakteristickými črtami vína vyplývajúcimi z konkrétneho
zemepisného prostredia alebo pôvodu; na zodpovednú konzumáciu vína a na riziká
spojené s konzumáciou alkoholu, a to prostredníctvom informačných kampaní,
resp. prostredníctvom účasti na podujatiach, veľtrhoch a výstavách na
vnútroštátnej úrovni, alebo na úrovni EÚ konaných na území SR, alebo území inej
členskej krajiny EÚ.
Podpora sa poskytuje žiadateľom o poskytnutie pomoci v rámci Školského
programu na podporu dodávania alebo distribúciu mlieka, mliečnych výrobkov a
výrobkov z nich pre deti a žiakov v materských, základných a stredných školách.
Podpora sa poskytuje žiadateľom o poskytnutie pomoci v rámci Školského
programu na podporu dodávania alebo distribúciu ovocia, zeleniny a výrobkov z
nich pre deti a žiakov v materských, základných školách.
Žiadateľom o podporu môžu byť len uznané organizácie výrobcov alebo združenia
organizácií výrobcov so schváleným operačným programom. Podpora je za účelom
zvyšovania kúpnej sily, konkurencieschopnosti prvovýrobcov v sektore ovocia
a zeleniny na trhu. Refundujú sa výdavky ohľadom opatrení:
• propagácie
• zlepšovanie kvality
• zlepšovania predaja
• poistenia úrody
• poradenstva
• investícií pre pozberovú úpravu výrobkov
• a iné.
V dôsledku zákazu importu poľnohospodárskych plodín do Ruskej federácie boli
prijaté dočasné opatrenia v rámci mimoriadnej podpory pre určité druhy ovocia,
zamerané na stabilizáciu trhov s poľnohospodárskymi komoditami.
Pomoc bola poskytnutá na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a
obchodovaní s včelími produktmi.
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Vyplatená suma
k 31.12.2018
(EUR)
EÚ: 2 514 779,97
SR: 0,00

EÚ: 630 488,62
SR: 0,00

EÚ: 315 885,05
SR: 0,00

EÚ: 28 500,00
SR: 0,00

EÚ: 0,00
SR: 0,00

EÚ: 1 114 765,00
SR: 1 329 715,31
EÚ: 2 195 912,82
SR: 1 037 117,11

EÚ: 1 991 535,55
SR: 776 246,10

EÚ: 23 606,02
SR: 0,00
EÚ: 551 688,42
SR: 551 688,43

Príloha 8: Prehľad výdavkov PPA v roku 2018 (sumy sú znížené o započítania sankcií budúcich období
a nezrovnalostí, pri opatrení 8 sú uvádzané projektové aj neprojektové podpory)
Schválený
rozpočet
k 31.12.2018
v EUR
806 436 687,0

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
v EUR
755 892 413,0

755 865 598,61

Tvorba, regulácia a implementácia politik

0,00

2 994 714,77

2 974 581,13

99,33

Realizácia a administrácia finančných schém

0,00

2 994 714,77

2 974 581,13

99,33

0900208

Štátna pomoc

0,00

2 901 820,34

2 881 686,70

99,31

0900201

Administrácia podporných schém

0,00

92 894,43

92 894,43

100,00

484 773 946,0

461 292 922,28

461 292 922,28

100,00

Kód
programu

Názov programu/podprogramu
Spolu

090
09002

0CC
0CC01

Spolu program:
"Stabilizácia poľnohospodárstva a trhov s
poľnohospodárskymi komoditami" (fondy
EPZF a ENRF)

Skutočnosť
k 31.12.2018
v EUR

%
čerpania

Spolu fond EPZF:

483 560 159,00

461 268 655,28

461 268 655,28

100,00

0CC0101

Priame platby 2014-2020

467 160 159,00

448 206 726,88

448 206 726,88

100,00

0CC0102

Trhovo orientované výdavky (TOV) 2014 -2020

16 400 000,00

13 061 928,40

13 061 928,40

100,00

0CC03

Operačný program rybné hospodárstvo 20142020 (fond ENRF)

1 213 787,00

24 267,00

24 267,00

100,00

309 440 402,0

267 783 318,6

267 783 318,64

100,00

1 763 222,00

0,00

0,00

322 933,00

0,00

0,00

0CD

Spolu program:
"Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR
2014-2020" (fond EPFRV)

0CD01

1. Prenos znalostí a informačné akcie

0CD02

2. Poradenské služby

0CD03

4. Investície do hmotného majetku

61 609 420,00

76 754 299,58

76 754 299,58

0CD04

5. Obnova potenciálu poľnohospodárskej
výroby zničeného prírodnými pohromami

20 603 213,00

0,00

0,00

0CD05

6. Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a
podnikania

14 467 459,00

23 615 691,50

23 615 691,50

100,00

0CD06

7. Základné služby a obnova dedín vo
vidieckych oblastiach

17 567 631,00

8 952 150,39

8 952 150,39

100,00

0CD07

8. Investície do rozvoja lesných oblastí a
zlepšenia životaschopnosti lesov

30 527 954,00

22 853 613,97

22 853 613,97

100,00

0CD09

10. Agroenviromentálno-klimatické opatrenia

17 705 000,00

19 815 078,35

19 815 078,35

100,00

0CD0A

11. Ekologické poľnohospodárstvo

18 978 000,00

18 080 061,82

18 080 061,82

100,00

0CD0B

12. Platby v rámci sústavy NATURA 2000

967 600,00

729 633,04

729 633,04

100,00

0CD0C

13. Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými
obmedzeniami

71 700 000,00

64 691 836,79

64 691 836,79

100,00

0CD0D

14. Dobré životné podmienky zvierat

21 100 000,00

25 470 752,03

25 470 752,03

100,00

0CD0E

15. Lesnícko-enviromentálne a klimatické
služby a ochrana lesov

380 000,00

937 495,50

937 495,50

100,00

0CD0F

16. Spolupráca

11 302 705,00

1 620 618,32

1 620 618,32

100,00

0CD0H

19. LEADER

11 707 846,00

212 279,43

212 279,43

100,00

0CD0I

20. Technická pomoc vrátane NSRV

8 737 419,00

4 049 807,92

4 049 807,92

100,00

12 222 339,00

23 821 457,33

23 814 776,56

99,97

Prevádzka
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100,00

Príloha 9: Prehľad výdavkov PPA financovaných zo štátneho rozpočtu v roku 2018
Kategória
610 - mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV
620 - poistné a príspevok do
poisťovní
630 - tovary a služby

Zdroj

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie k
31.12.2018

% čerpanie/
upravený
rozpočet

% čerpanie/
schválený
rozpočet

111

6 361 080,00

7 659 326,00

7 654 054,84

99,93

120,32

111

2 023 812,00

2 912 547,42

2 912 169,98

99,98

143,89

111

3 687 447,00

10 653 726,91

10 652 914,74

99,99

288,89

640 - bežné transfery

111

150 000,00

153 217,00

153 217,00

100,00

102,14

700 - kapitálové výdavky

111

0,00

2 177 640,00

2 177 640,00

100,00

0,00

Spolu zdroj:

111

12 222 339,00

23 556 457,33

23 549 996,56

99,97

192,67

700 - kapitálové výdavky

131G

0,00

50 000,00

49 782,00

99,56

0,00

700 - kapitálové výdavky
Spolu zdroje z roku 2016
a 2017:
610 - mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV
610 - mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV
620 - poistné a príspevok do
poisťovní
620 - poistné a príspevok do
poisťovní
630 - tovary a služby

131H
131G
131H

0,00

215 000,00

214 998,00

99,99

0,00

0,00

265 000,00

264 780,00

99,91

0,00

3AG1

0,00

1 667 072,10

1 667 072,10

100,00

0,00

3AG2

0,00

555 690,70

555 690,70

100,00

0,00

3AG1

0,00

582 921,23

582 921,23

100,00

0,00

3AG2

0,00

194 307,09

194 307,09

100,00

0,00

3AG1

0,00

34 262,78

34 262,78

100,00

0,00

630 - tovary a služby

3AG2

0,00

11 420,94

11 420,94

100,00

0,00

700 - kapitálové výdavky

3AG1

0,00

75 501,36

75 501,36

100,00

0,00

700 - kapitálové výdavky
Spolu refundované zdroje
z PRV:

3AG2
3AG1
3AG2

0,00

25 167,12

25 167,12

100,00

0,00

0,00

3 146 343,32

3 146 343,32

100,00

0,00

12 222 339,00

26 967 800,65

26 961 119,88

99,97

220,58

SPOLU ZA VŠETKY ZDROJE:
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312
Referát OPRH SR

230
Odbor prevádzky a podpory
IKT

220
Odbor informačnej
bezpečnosti, správy a ochrany
kmeňových dát

210
Odbor implementácie
projektového riadenia,
metodiky, rozvoja IS a
elektronizácie služieb

200
Sekcia informačných
technológií

314
Oddelenie eKNM, kontrol DPZ a
GIS

313
Oddelenie kontroly priamych
podpôr, krížového plnenia a
organizácie trhu

311
Oddelenie metodického riadenia a
koordinácie kontrolnej činnosti
projektových podpôr

310
Odbor metodického riadenia
kontrol

304
Oddelenie výkonu KNM
Košice

303
Oddelenie výkonu KNM
Zvolen

302
Oddelenie výkonu KNM
Nitra

Oddelenie regionálnych
pracovísk
a správnych činností

301

300
Sekcia
kontroly

460
Odbor
autorizácie projektových
podpôr a OPRH

450
Odbor
dodatkov a zmluvných
vzťahov

451

520
Odbor systému a
monitoringu
priamych podpôr

551
Referát regionálnych
pracovísk

550
Odbor riadenia
administrátorov priamych
podpôr

540
Odbor schvaľovania
platieb a nezrovnalostí
priamych podpôr

530
Odbor rozhodovacích a
správnych činností
priamych podpôr

Referát vyhodnocovania
projektov a OPRH

433
Referát podpôr
investícií na vidieku

500
Sekcia
priamych podpôr

650
Odbor monitoringu

640
Odbor účtovníctva a
výkazníctva EÚ

630
Odbor nezrovnalostí a
finančných vyrovnaní

620
Odbor finančnej
kontroly a rozpočtu

610
Odbor platieb

722
Oddelenie živočíšnych
komodít a školských
programov

721
Oddelenie rastlinných
komodít

720
Odbor
poľnohospodárskych
komodít

710
Odbor štátnej pomoci

702
Oddelenie agrárnych
informácií - ATIS

701
Oddelenie obchodných
mechanizmov

700
Sekcia
organizácie trhu a štátnej
pomoci

144
Referát správy registratúry

143
Oddelenie autoprevádzky
a správy majetku

142
Odbor rozpočtu a správy
budov

600
Sekcia financovania
podpôr

123
Oddelenie pracovnoprávne

122
Oddelenie odmeňovania a
refundácii miezd

121
Oddelenie personálnej agendy

141
Sekretariát výkonného
riaditeľa a námestníka GR
pre RP PPA

140

Výkonný riaditeľ

510
Odbor priamych podpôr
a krížového plnenia

120
Osobný úrad

130
Námestník GR
pre RP PPA

432
Referát
administratívnej
podpory hodnotenia

440
Oddelenie vyhodnocovania
projektov LEADER Nitra

431
Oddelenie podpôr
investícií v
pôdohospodárstve

430
Odbor vyhodnocovania
projektov Nitra

420
Oddelenie právnych služieb

Oddelenie metodiky

410

401
Referát koordinácie

400
Sekcia projektových
podpôr

106
Odbor prierezových
činností

105
Odbor vnútorného auditu

100
Generálny riaditeľ

111
Sekretariát riaditeľa
kancelárie generálneho
riaditeľa

110
Kancelária generálneho
riaditeľa

116
Oddelenie právne

154
Referát riadenia rizík
podvodov a supervízie

150
Odbor vnútornej kontroly,
supervízie a ochrany
finančných záujmov EÚ

101
Sekretariát GR

Regionálne pracoviská PPA:
802 Trnava, 803 D. Streda, 804 Trenčín, 805 Nitra, 806 N. Zámky, 808 Levice, 809 Žilina,
810 D. Kubín, 811 Zvolen, 813 R. Sobota, 814 Košice, 816 Michalovce, 817 Prešov, 818
Poprad.

233
Referát podpory IKT
regionálnych pracovísk

232
Oddelenie prevádzky IKT

231
Oddelenie podpory IKT
(helpdesk)

222
Oddelenie správy a ochrany
kmeňových dát

221
Oddelenie informačnej
bezpečnosti

212
Oddelenie metodiky, rozvoja IS a
elektronizácie služieb

211
Referát projektového riadenia IS

115
Referát komunikácie

114
Oddelenie verejného
obstarávania

113
Referát krízového riadenia

112
Oddelenie rizikovej analýzy

153
Referát finančnej kontroly

PPA

152
Referát kontroly ústredia a RP

151
Oddelenie vnútornej kontroly a
prevencie podvodov

Príloha 10: Organizačná schéma PPA a počet zamestnancov na útvaroch k 1.1.2019

Poznámky
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