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Hlavné činnosti
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) bola zriadená 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 1. decembra 2003. PPA
zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie
a s finančnými prostriedkami národnej podpory.
Hlavné činnosti PPA ako akreditovaného orgánu štátnej správy ustanovuje zákon č. 543/2007 Z.z.
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 543/2007 Z.z.). Z nich najdôležitejšie sú:
• rozhodovanie o poskytovaní podpory a o poskytovaní zálohovej platby,
• rozhodovanie o poskytovaní štátnej pomoci v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom
hospodárstve a rybnom hospodárstve,
• rozhodovanie o zaradení žiadosti o poskytnutie podpory do opatrení s viacročnými záväzkami,
• rozhodovanie o poskytovaní podpory na projekty,
• rozhodovanie o pridelení prémiových práv, ich spravovaní a vyhodnocovaní,
• realizácia intervenčných opatrení vybraných poľnohospodárskych výrobkov,
• vydávanie povolení na dovoz a vývoz výrobkov,
• výber finančných zábezpek, ich vracanie a rozhodovanie o ich prepadnutí,
• úhrada vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky,
• spracúvanie a kontrola agrárnych cenových informácií, agrárnych trhových informácií a ich
poskytovanie Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR)
a Európskej komisii (ďalej len EK),
• zverejňovanie cenového spravodajstva,
• prideľovanie identifikačného čísla pôdnym blokom a dielom pôdnych blokov a vedenie ich
evidencie,
• výber odvodov a poplatkov v sektore cukru a vymáhanie zadržaných odvodov a poplatkov,
• rozhodovanie v konaní o porušení finančnej disciplíny,
• ukladanie a vymáhanie odvodov, pokút a penále za porušenie finančnej disciplíny prijímateľov
pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie a s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky (ďalej len SR) a Európskej únie (ďalej len EÚ)
poskytnutými platobnou agentúrou z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len EPFRV) a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len EPZF),
• spravovanie národných a individuálnych kvót, prideľovanie kvót z národnej rezervy a stanovovanie poplatku za ich prekročenie,
• predkladanie informácií o vyhodnotení kontrolnej činnosti na MPRV SR a nahlasovanie nezrovnalostí na MPRV SR, Úrad vlády Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej
republiky (ďalej len MF SR),
• poskytovanie informácií o realizácii programov propagácie poľnohospodárskych výrobkov
pre MPRV SR, ich účinnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov a zabezpečovanie finančnej realizácie prijatých programov,
• zabezpečovanie činností a príprava metodických postupov pre žiadateľov,
• zverejňovanie výziev, prijímanie a kontrola vecnej stránky prijatých programov propagácie
poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v krajinách, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie,
• spravovanie národných programov stabilizácie a rozvoja jednotlivých odvetví,



•
•
•
•
•
•
•

ukladanie pokút za správne delikty,
zabezpečovanie ďalších činností podľa osobitného predpisu,
poskytovanie informácií, dokladov a vysvetlení súvisiacich s činnosťou certifikačného orgánu,
poskytovanie prístupu k informačným systémom na požiadanie certifikačného orgánu,
zabezpečovanie uzatvárania dohôd o delegovaní činností s externými inštitúciami,
výkon a zúčtovanie platieb zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR) a rozpočtu EÚ,
výkon vnútorného auditu v rámci svojej pôsobnosti a podľa zásad medzinárodných audítorských štandardov,
• rozhodovanie o poskytnutí podpory na základe žiadostí o poskytnutie podpory.
Pri plnení úloh sa PPA riadi platnou legislatívou EÚ a SR. Zoznam právnych predpisov je zverejnený na internetovej stránke PPA.



2. Poslanie a strednodobý
výhľad organizácie
2.1. Poslanie organizácie a prínos pre užívateľov
PPA je akreditovaným orgánom štátnej správy, ktorý zabezpečuje implementáciu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len SPP) EÚ, Spoločnej politiky rybného hospodárstva (ďalej len
SPRH) EÚ a administráciu štátnej pomoci SR v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Na
základe právnych predpisov SR a EÚ a schválených programových dokumentov a vykonávacích
predpisov poskytuje podpory pre podnikateľské subjekty, zväzy a združenia a verejnoprávne a štátne
inštitúcie pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva, rozvoja vidieka, vedy,
výskumu a vzdelávania. Poskytnuté podpory prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju pôdohospodárstva a vidieka a k jeho konkurencieschopnosti.

2.2. Najdôležitejšie úlohy PPA
PPA v súlade so zákonom č. 543/2007 Z. z. v roku 2011 naďalej zabezpečovala administratívne
činnosti súvisiace s čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ a finančných prostriedkov
národnej podpory v podmienkach nového programovacieho obdobia 2007 – 2013 v súlade so
zákonom č. 528/2008 Z. z. zo 4. novembra 2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Poskytovanie európskych aj národných dotácií je v súlade s prijatou reformou SPP, ktorú je SR povinná uplatňovať od 1. januára
2007.
Pri vypracovaní národných legislatívnych predpisov a aktualizácii metodík pre administráciu a distribúciu finančných prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR) ako aj pre reguláciu trhu s vybranými poľnohospodárskymi produktmi PPA spolupracovala s MPRV SR v súlade
s prijatými dokumentmi platnými pre rozpočtové obdobie 2007 – 2013.
Podpory boli poskytované z nasledovných zdrojov:
2.2.1. Európsky poľnohospodársky a záručný fond (EPZF)
PPA v roku 2011 poskytovala z EPZF podpory pre priame platby a trhové opatrenia.
Priame platby boli poskytnuté na nasledovné tituly:
•
•
•
•
•

jednotná platba na plochu
platba na dojnice
osobitná platba na ovocie a zeleninu
osobitná platba na cukor
prechodná platba na rajčiaky

V oblasti trhovo orientovaných opatrení PPA v roku 2011 plnila nasledujúce úlohy:
• Vydávala povolenia na dovoz a vývoz výrobkov, vyberala finančné zábezpeky, vracala finančné


zábezpeky alebo ich časti, rozhodovala o prepadnutí finančnej zábezpeky, alebo jej časti, uhrádzala vývozné náhrady na poľnohospodárske výrobky.
• V rámci opatrenia „verejné skladovanie“ skladovala obilniny jačmeň a pšenicu obyčajnú, z ktorých bola časť predaná na vnútornom trhu a časť sa realizovala ako náhrada za dodávky potravín
v prospech najodkázanejších osôb v EÚ.
• Po prvýkrát realizovala Program potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby v SR prostredníctvom charitatívnych organizácií.
• Administrovala procesy poskytovania podpôr na:
➢ reštrukturalizáciu vinohradov,
➢ poistenie úrody vinohradov,
➢ investície do podnikov (víno),
➢ trvalé ukončenie výsadby vinohradov a propagáciu na trhoch tretích krajín,
➢ spracovanie sušeného krmiva uznaným spracovateľským podnikom,
➢ dodatočnú pomoc na diverzifikáciu (cukor),
➢ školské ovocie a školské mlieko,
➢ akčné plány a operačné programy (ovocie a zelenina),
➢ mimoriadnu podporu v sektore ovocia a zeleniny,
➢ vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími
produktmi,
➢ informačné a propagačné programy na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.
• Stanovila výrobnú kvótu na cukor a izoglukózu, výrobné poplatky za cukor a izoglukózu, poplatky za uvoľnenie nadbytočného množstva cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh Únie.
• Administrovala procesy pre:
➢ súkromné skladovanie bravčového mäsa,
➢ súkromné skladovanie masla,
➢ intervenciu mliečnych výrobkov,
➢ schvaľovanie združení organizácie výrobcov akvakultúry,
➢ správu systému mliečnej kvóty,
➢ cenový monitoring – spracovanie cenových a trhových informácií pre komodity rastlinného a živočíšneho pôvodu.
2.2.2. Európsky poľnohospodársky fond rozvoja vidieka
V rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka (ďalej len EPFRV) PPA v roku
2011 poskytovala podpory Programu rozvoja vidieka (ďalej len PRV) SR 2007 – 2013, ktorý bol
schválený EK 4. decembra 2007.
Základným rámcom PRV SR 2007 – 2013 je Národný strategický plán SR 2007 – 2013, ktorý
schválila vláda SR 6. decembra 2006 uznesením č. 1016/2006. Program je dokumentom národného charakteru, ktorého globálnym cieľom je multifunkčné poľnohospodárstvo, potravinárstvo,
lesníctvo a udržateľný rozvoj vidieka. Na realizáciu jeho cieľov slúžia osi a v rámci nich opatrenia,
ktoré sú v pláne schválené nasledovne:
Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Opatrenie 1.1 Modernizácia fariem
Opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva
Opatrenie 1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
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Opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
Opatrenie 1.5 Odbytové organizácie výrobcov
Opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
Opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb
Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny
Opatrenie 2.1. Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
Opatrenie 5.3.2.1. Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby
v ostatných znevýhodnených oblastiach (ďalej len LFA)
Opatrenie 5.3.2.1.2 Platby v rámci sústavy Natura 2000 a platby súvisiace so smernicou 2000/608/
ES (ďalej UEV)
Opatrenie 5.3.2.1.3 Agroenvironmentálne platby (ďalej len AE)
Opatrenie 5.3.2.1.4 Platby za životné podmienky zvierat (ďalej len ZPZ)
Opatrenie 5.3.2.2.1 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy (ďalej len PZPP)
Opatrenie 5.3.2.2.2 Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda (ďalej len LUEV)
Opatrenie 5.3.2.2.3 Lesnícko-environmentálne platby (ďalej len LEPP)
Opatrenie 5.3.2.2.4 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
Os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
Opatrenie 3.2A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – Časť A
Opatrenie 3.2B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – Časť B
Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
Opatrenie 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia
Os 4: LEADER
Opatrenie 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia
Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny
Os 5: Operácie technickej pomoci
Opatrenie 5.1.1 Technická pomoc (ďalej len TP)
Opatrenie 5.1.2 Národná sieť rozvoja vidieka (ďalej len NSRV)
Z uvedených opatrení sa v rámci osi 2 vyplácali nasledovné príspevky na plochu podliehajúce IACS:
•
•
•
•
•
•
•

vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti
agroenvironmentálne platby
platba na územia európskeho významu na poľnohospodárskej pôde
platba na životné podmienky zvierat
platba na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
lesnícko-environmentálne platby
platby na územia európskeho významu na lesnom pozemku

2.2.3. Európsky fond pre rybné hospodárstvo
Podpora z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (ďalej len EFRH) sa realizuje prostredníctvom Operačného programu rybné hospodárstvo (ďalej len OP RH) SR 2007 – 2013, ktorý je
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jedným z hlavných nástrojov na podporu a udržanie rozvoja odvetvia rybného hospodárstva a ktorý
bol schválený EK dňa 4. decembra 2007. Jeho celkový cieľ vychádza z Národného strategického
plánu rybného hospodárstva 2007 – 2013 schváleného Uznesením vlády SR č. 933 z 8. novembra
2006. Na realizáciu cieľov OP RH SR 2007 – 2013 sú schválené nasledovné osi a opatrenia:
Prioritná os 2: Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh
Opatrenie č.2.1 Investície do akvakultúry
Opatrenie č. 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
Prioritná os 3 Opatrenia spoločného záujmu
Opatrenie č. 3.1 Organizácie výrobcov
Opatrenie č. 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov
Prioritná os 5: Technická pomoc
2.2.4. Štátny rozpočet SR
PPA je poverená poskytovaním štátnej pomoci v súlade s legislatívnymi predpismi EÚ a SR podľa
nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
podľa vyhlášky MPRV SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania
podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka a podľa Usmernenia MPRV SR č. 488/2011-100
o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam.
Podporné opatrenia sú zamerané predovšetkým na rozvoj malých a stredných podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe a v spracovaní poľnohospodárskych produktov, a to formou
poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci.
Okrem toho PPA z národných zdrojov administruje priame podpory v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR formou doplnkových priamych platieb: doplnková platba na plochu (ďalej len
DPP), platba na chmeľ (ďalej len CHM), platba na veľké dobytčie jednotky (ďalej len VDJ).
2.2.5. Ostatné činnosti súvisiace s poskytovaním podpôr
Dôležitým nástrojom na administrovanie podpôr sú informačné systémy. Najdôležitejší je integrovaný administratívny a kontrolný systém (ďalej IACS) pre poskytovanie priamych podpôr. Systém
zabezpečuje centralizáciu údajov o žiadateľoch a o forme poskytnutej podpory ako aj výkon krížových kontrol a kontrol krížového plnenia. V prípade zistenia nezrovnalosti vypracováva správy
o nezrovnalostiach identifikovaných v systéme priamych podpôr.
Pre administrovanie trhových opatrení a štátnej pomoci sa využíva Agrárny informačný systém
(ďalej AGIS). V roku 2011 sa začalo s budovaním podporných administratívnych systémov na báze
Integrovaného ekonomického systému SAP (ďalej IES SAP) formou projektu „Technická asistencia
pri zabezpečení harmonizácie systémov úkonov MP SR a PPA s požiadavkami EÚ“.
Vyplácanie podpôr podlieha kontrole v zmysle platných právnych predpisov. Systém porovnávacích kontrolných mechanizmov zabezpečuje vylúčenie duplicity rovnakých podpôr, pričom žiadateľ
musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Oprávnenosť poskytnutia podpôr je kontrolovaná aj na mieste. Výber kontrolných
vzoriek je zabezpečovaný na základe výsledkov rizikovej analýzy a náhodného výberu.
Plán kontrolnej činnosti na kalendárny rok a informácie o vyhodnotení kontrolnej činnosti sú
predkladané riadiacemu orgánu.
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Dôležitou činnosťou PPA, ktorá napomáha obhajovaniu plnenia akreditačného kritéria organizácie
(bod 4 B) prílohy č. 1 nariadenia EK (ES) 885/2006 „Samostatné hodnotenia prostredníctvom
útvaru vnútorného auditu“), identifikácii rizík a monitorovaniu ich odstraňovania je výkon vnútorného auditu.
K znižovaniu rizík pri administrovaní prispieva aj vnútorná kontrola organizácie. Jej činnosť bola
v roku 2011 zameraná prevažne na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných smerníc PPA pri plnení pracovných povinností s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť
a racionálnosť využívania verejných zdrojov a pracovného času na jednotlivých regionálnych pracoviskách PPA a v ústredí. Ďalšími činnosťami bolo vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov
v PPA a ex post kontrola investičných operácií ukončených v roku 2010.
PPA sa podieľa aj na vykonávaní informačných aktivít a kampaní rezortu v súlade s ustanoveniami
programových dokumentov a s požiadavkami na implementáciu SPP a SPRH v oblasti informovanosti. Každodennou súčasťou informačných aktivít PPA je komunikácia so žiadateľmi, odbornou
a laickou verejnosťou aj s novinármi, a to osobne, telefonicky, elektronickou aj klasickou poštou,
zabezpečovaná zamestnancami ústredia a regionálnych pracovísk PPA.

2.3. Strednodobý výhľad organizácie do r. 2014
Činnosť organizácie časovo súvisí s programovacím obdobím EÚ. V súčasnosti sa orientuje na plnenie úloh súvisiacich s programovacím obdobím 2007 – 2013 a s prípravou na programovacie obdobie po roku 2013. Najdôležitejšie ciele pre jednotlivé oblasti v nastávajúcich dvoch rokoch sú:
1. Plnenie akreditačných kritérií a opatrenia na zníženie rizík.
Aby agentúra mohla plniť svoje poslanie, naďalej bude venovať pozornosť plneniu akreditačných
kritérií v súlade so zásadami medzinárodných audítorských štandardov a v súlade s všeobecne
záväznými právnymi predpismi SR a právne záväznými aktmi EÚ.
Zistenia z vyšetrení audítorov a kontrolórov budú pravidelne analyzované a zistené nedostatky
odstraňované, na zníženie identifikovaných rizík budú prijaté opatrenia. Poznatky z auditov
a z kontrolnej činnosti budú premietnuté do aktualizovaných interných metodických predpisov.
2. Rozvoj ľudských zdrojov.
V oblasti rozvoja ľudských zdrojov a pri výberových konaniach sa bude klásť dôraz najmä na odbornosť a kompetencie zamestnancov. Zvyšovanie kvalifikácie sa bude realizovať podľa ročných
plánov s dôrazom na nové právne normy a informačnú bezpečnosť.
3. Materiálne a technické vybavenie.
Všetky výdavky organizácie sa budú prísne riadiť pravidlami efektívnosti a hospodárnosti. Zastarané a nefunkčné materiálne a technické vybavenie bude postupne obmieňané s cieľom odstrániť bezpečnostné riziká a zvýšiť efektívnosť činnosti organizácie (kontrola na mieste, administrovanie podpôr). Prioritou je najmä technické zabezpečenie súvisiace s konsolidáciou
informačných systémov a prípravou na nové programovacie obdobie.
4. Zefektívnenie procesov.
Procesy a súvisiace pracovné postupy v rámci organizácie budú sprehľadnené a zracionalizované (výkon kontroly na mieste, administrovanie nezrovnalostí, kompetencie delegované na
externé organizácie a pod.). To následne umožní prispôsobiť štruktúru organizácie, revíziu
organizačno-riadiacich aktov (ďalej ORA), jednoduchšie plánovanie a realizáciu opatrení TP
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z PRV a postupné zavádzanie manažérskeho informačného systému. Štruktúru organizácie
bude potrebné prispôsobiť tak, aby sa dosiahla vyššia efektívnosť najmä pri výkone tých činností, kde boli zistené nedostatky. S tým súvisí aj prebudovanie informačných systémov (bod
5) a iniciovanie návrhu zmien národnej legislatívy (riešenie nezrovnalostí). S cieľom zabezpečiť hlavné činnosti organizácie a jej plynulý chod, bude potrebné skonsolidovať rozpočet
na prevádzku organizácie, zefektívniť hospodárenie a v maximálnej možnej miere využiť TP
PRV na refundáciu nákladov. Vzhľadom k tomu, že poddimenzovaný rozpočet vytvára riziko pre plnenie hlavných úloh PPA, bude potrebné navýšenie bežných výdavkov aj bežných
transferov.
5. Rozvoj informačných a komunikačných systémov.
Integrácia a dobudovanie informačných systémov je dôležitým strategickým cieľom organizácie.
Plnenie tohto cieľa sa bude realizovať podľa Strednodobej stratégie rozvoja informačných systémov v PPA, ktorá bude spracovaná v roku 2012. Jej financovanie sa predpokladá zo zdrojov
operačného programu pre informatizáciu spoločnosti (ďalej OPIS), TP PRV SR 2007 – 2013
a dofinancovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu (podľa možností rozpočtu PPA). Informačné systémy (ďalej IS) sa budú postupne konsolidovať, dobudovávať a integrovať tak, aby boli zohľadnené nálezy z vyšetrovaní EK a zmeny SPP EÚ po roku 2013. Zastarané platformy jestvujúcich
aplikácií IACS a AGIS budú zmenené. IS bude doplnený o jednotný register žiadateľov a iné
požadované registre, systém riadenia dokumentov (Document Mangement System, DMS), registratúru, elektronickú podateľňu a elektronickú kontrolu na mieste. S cieľom zvýšiť komfort
užívateľov služieb PPA bude existujúci internetový portál rozšírený o ďalšie funkcionality pre
poskytovanie elektronických služieb PPA.
6. Administrovanie podpôr programovacieho obdobia 2007 – 2013.
S cieľom vyčerpať alokované prostriedky PRV SR 2007 – 2013 v maximálnej možnej miere
bude pokračovať zverejňovanie výziev. Budú prijaté opatrenia na urýchlenie uzatvárania zmlúv
a realizácie platieb. Priame platby a trhové podpory sa budú realizovať v zmysle platných právnych noriem.
7. Príprava na administrovanie podpôr po roku 2013.
Legislatívne zmeny v SPP EÚ, ktorých schválenie sa predpokladá v rokoch 2012 – 2013 si budú
vyžadovať rozpracovanie na národnej úrovni. Pre administrovanie podpôr bude spracovaný plán
zmien spolu s ich dopadom na rozpočet organizácie (zmeny procesov, manuálov, informačných
systémov, požiadavky na investície a pod.).
2.3.1. Činnosti, ktoré bude organizácia v budúcnosti vykonávať
V súvislosti s administráciou priamych a projektových podpôr programovacie dokumenty ako aj
legislatívny rámec na európskej aj národnej úrovni sú schválené a platné pre programovacie obdobie
2007 – 2013, preto sa v období najbližších dvoch rokov neočakávajú závažnejšie zmeny v systéme.
V oblasti trhových opatrení bude činnosť PPA v budúcnosti zameraná na:
• vydávanie dovozných, vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady,
• prijímanie žiadostí o vývozné náhrady na základné a spracované poľnohospodárske výrobky,
vyplácanie vývozných náhrad,
• prijímanie finančných zábezpek na zabezpečenie splnenia podmienok v rámci podpôr organizácie trhu, na ktoré sa vyžaduje zloženie zábezpeky,
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• administráciu hlásení pre prijaté podpory z EPZF cez informačný systém hlásení ISAMM,
AMIS kvóta, DEX,
• intervenčný nákup, skladovanie a predaj komodít rastlinného a živočíšneho pôvodu,
• dodávka intervenčných zásob obilnín v prospech najodkázanejších osôb v EÚ,
• spracovanie sušeného krmiva uznaným spracovateľským podnikom,
• reštrukturalizácia vinohradov, poistenie úrody vinohradov, investície do podnikov, propagáciu na trhoch tretích krajín,
• školské ovocie a školské mlieko,
• organizácie výrobcov a operačné programy pre ovocie a zeleninu,
• skupiny výrobcov a akčné plány pre ovocie a zeleninu,
• stanovenie výrobnej kvóty na cukor a izoglukózu,
• výrobné poplatky za cukor a izoglukózu,
• poplatky za uvoľnenie nadbytočného množstva cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh EÚ,
• administrovanie procesov poskytovania podpôr pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na základe schváleného národného
programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva pre obdobie 2011 – 2013,
• administrovanie informačných a propagačných programov na podporu poľnohospodárskych
výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách,
• administrácia pri schvaľovaní združení organizácie výrobcov akvakultúry,
• administrácia a správa systému mliečnej kvóty,
• cenový monitoring – spracovanie cenových a trhových informácií pre komodity rastlinného
a živočíšneho pôvodu.
V roku 2012 sa predpokladá schválenie nových právne záväzných aktov EÚ, ktoré budú zohľadňovať zmeny v SPP po roku 2013. V súlade s prijatými dokumentmi pre nové programovacie
obdobie 2014 – 2020 bude PPA spolupracovať s MPRV SR pri vypracovaní právnych predpisov
SR a metodík pre poskytovanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR na podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Súčasne bude pripravovať zmeny v IS PPA tak, aby vyhovovali novým
požiadavkám.
2.3.2.Plánované použitie finančných zdrojov
V roku 2012 je plánované čerpať kapitálové výdavky, ktoré sú účelovo viazané na nákup informačných technológií, predovšetkým na úpravy a prepojenia informačných systémov. Rovnako sa
plánuje obstaranie softvéru, obnova a nákup kancelárskej techniky a automobilov pre účely administrovania PRV SR 2007 – 2013 a kontrolu na mieste z prostriedkov technickej pomoci.
2.3.3. Personálne plány do budúcnosti
PPA bude naďalej zohľadňovať v personálnej politike vyváženosť stavu zamestnancov a personálne
obsadenie na jednotlivých organizačných útvaroch na základe potrieb plnenia úloh tak, aby administrovanie pôdohospodárskych podpôr bolo v súlade s právne záväznými aktmi EÚ a právnymi
predpismi SR, najmä vo vzťahu k plneniu akreditačných kritérií a efektivite čerpania rozpočtových prostriedkov SR. Plán prijímania nových zamestnancov je založený na kvalitatívnom posilnení
agentúry vytváraním podmienok pre ich stabilizáciu a profesionálnom obsadení voľných pozícií
zamestnancami s osobnostnými a kvalifikačnými predpokladmi pre výkon služby. V pracovnom
procese bude kladený dôraz na zvyšovanie kvalifikácie a odbornú prípravu.
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Z dôvodu finančnej krízy a v rámci úsporných opatrení sa nepredpokladá zvyšovanie stavu zamestnancov. Bude však potrebné ďalej vytvárať podmienky na ich stabilizáciu a kvalitatívne posilnenie, s cieľom vykonávať štátnu službu na princípoch etiky a vysokej profesionality. Organizácia
bude klásť dôraz na permanentné rozvíjanie schopností a kompetencií zamestnancov s perspektívou
uplatnenia sa najschopnejších jednotlivcov v orgánoch EÚ.
2.3.4. Opatrenia na zvýšenie efektívnosti organizácie
Prvoradým cieľom PPA je zabezpečenie ľudských a finančných zdrojov nevyhnutných na riadenie
a kontrolu výdavkov na podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka z SPP EÚ a zo ŠR tak, aby
mohla plniť akreditačné kritériá a vykonávať kontroly jednotlivých podporných opatrení v súlade
s právne záväznými aktmi EÚ a právnymi predpismi SR.
V kontexte súčasnej finančnej a hospodárskej krízy PPA pracuje s úsporným rozpočtom, ktorý sa
odzrkadľuje v limitovaných personálnych a technických kapacitách. Ďalšie rozpočtové škrty by
mohli vážne ohroziť plnenie akreditačných kritérií organizácie.
Aby mohla PPA v budúcnosti lepšie plniť svoje poslanie, plánuje prijať predovšetkým opatrenia na
zvýšenie efektívnosti a produktivity práce, ktoré súvisia najmä so zlepšením technickej vybavenosti,
budovaním a využívaním informačných technológií a obnovou techniky a tým aj znížením nákladov na opravy a údržbu. Podrobnejšie sú rozpísané v úvode tejto kapitoly.
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3. Činnosti/produkty organizácie
a ich náklady
3.1. Podpory poskytované v roku 2011
V roku 2011 PPA poskytovala pôdohospodárske podpory v štruktúre uvedenej v prílohe č.2. V prílohe je prehľadným spôsobom uvedená aj legislatíva, ktorou sa poskytovanie podpory riadi.

3.2. Činnosti organizácie v roku 2011
PPA vykonávala v roku 2011 prostredníctvom príslušných sekcií a samostatných odborov špecifické, stále, krátkodobé a dlhodobé činnosti, ktoré sú uvedené v nasledujúcom texte. Pred názvami
útvarov je uvedené ich číslo podľa organizačného poriadku platného k 31. 12. 2011. Za názvom
útvaru je uvedený priemerný počet zamestnancov v roku 2011.
110 kancelária generálneho riaditeľa (11 vrátane úseku generálneho riaditeľa)
Koordinácia a zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z pokynov generálneho riaditeľa (ďalej len
GR), sprístupňovanie a zverejňovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
na webovom sídle PPA vrátane vybavovania žiadostí o informácie a vydávania rozhodnutí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, plnenie úloh na úseku komunikácie PPA s verejnosťou
a masmédiami, organizačné zabezpečenie zasadnutí porady vedenia PPA vrátane sledovania plnenia
úloh a príkazných listov GR, zabezpečovanie a koordinácia úloh v oblasti tvorby, implementácie
a realizácie politiky informačnej bezpečnosti a riadenia rizík v rámci PPA, koordinácia spolupráce
s orgánmi EÚ, zabezpečovanie spolupráce PPA so zahraničnými partnermi a inštitúciami, koordinácia twinningových projektov, organizácia medzinárodných podujatí.
120 osobný úrad (7)
Zabezpečovanie úloh služobného úradu vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov, personálnej a mzdovej politiky, rozvoja ľudských zdrojov, vzdelávania zamestnancov, prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie a starostlivosti o zamestnancov vrátane sociálnej
starostlivosti.
130 odbor vnútornej kontroly (8)
Zabezpečovanie úloh vnútornej kontroly, vybavovanie sťažností, podnetov a petícií, koordinácia
úloh PPA k externým kontrolným orgánom SR a orgánom činným v trestnom konaní, vykonávanie ex post kontrol investičných operácií financovaných z EPFRV a  následnej finančnej kontroly,
koordinácia agendy prevencie kriminality.
Krátkodobé úlohy v roku 2011 boli zamerané na špecifické kontroly RP, riešenie podaní, ktoré
spĺňali zákonné podmienky evidovania sťažností. Riešenie požiadaviek občanov, žiadateľov o podporu, verejného ochrancu práv ako aj MPRV SR orientované na stanoviská, vysvetlenia, informácie
a pod. súvisiace s podporami v pôsobnosti PPA.
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140 odbor vnútorného auditu (12)
Zabezpečovanie výkonu vnútorného auditu v rámci poskytovaných dotácií zo štátneho rozpočtu
a podpory poskytovanej z rozpočtu EÚ na programy v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom
hospodárstve a rozvoji vidieka podľa zásad medzinárodných audítorských štandardov; poskytovanie
poradenských a konzultačných služieb pre organizačné útvary PPA, vypracovávanie námetov a odporúčaní zameraných na odstránenie nedostatkov a minimalizáciu rizík vyplývajúcich zo zistení,
vypracovávanie podkladov pre tvorbu vyhlásenia o vierohodnosti.
Krátkodobé činnosti boli zamerané na vypracovanie metodiky a interných noriem v súlade s právne
záväznými aktmi EÚ a právnymi predpismi SR, vypracovanie podkladov a analýz, stanovísk a správ
pre MF SR, MPRV SR, Najvyšší kontrolný úrad SR, EK, Európsky dvor audítorov (ďalej len EDA),
vypracovanie podkladov a materiálov pre prezentáciu činnosti odboru, pre oblasť plánu vzdelávania,
rozpočtu, zahraničných pracovných ciest a ďalších plánovacích dokumentov v súlade s požiadavkami kompetentných organizačných útvarov.
200 sekcia organizačného a technického zabezpečenia (35)
Zabezpečovanie plnenia úloh na úseku hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany v rámci prípravy na obranu štátu a ochrany utajovaných skutočností, vykonávanie komplexnej hospodárskej
správy, autoprevádzky a distribúcie poštových zásielok, spravovanie majetku štátu zvereného do
správy PPA, zabezpečovanie verejného obstarávania, pre potreby PPA, správa registratúry, predarchívna služba a vyraďovanie registratúrnych záznamov, zabezpečovanie plnenia úloh súvisiacich
s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a požiarnou ochranou, poskytovanie právnych služieb
pre potreby PPA, zastupovanie PPA v konaniach pred súdom a iných konaniach, uplatňovanie pohľadávok v konkurznom konaní, reštrukturalizácii a likvidácii a vymáhanie pohľadávok v  súdnom
konaní a exekučnom konaní, uzatváranie dohôd o splátkach dlhov na základe žiadostí vecne príslušných organizačných útvarov, zabezpečovanie normotvorného procesu v PPA a tvorba základných
ORA PPA a procesu uzatvárania prevádzkových zmlúv a dohôd PPA vrátane vedenia centrálnej
evidencie, monitorovanie právne záväzných aktov EÚ a všeobecne záväzných právnych predpisov
SR, zabezpečovanie výberu kontrolných vzoriek pre výkon kontroly na mieste v zmysle príslušných
právne záväzných aktov EÚ a právnych predpisov SR na základe rizikovej analýzy, zabezpečovanie
návrhu rozpočtu prevádzky PPA a jeho čerpania, výkon účtovníctva prevádzky PPA vrátane mzdovej a pokladničnej agendy, sledovanie, analýza a vyhodnocovanie použitia finančných prostriedkov
na prevádzku PPA a vypracovávanie účtovných a štatistických výkazov.
V roku 2011 boli vykonávané krátkodobé úlohy súvisiace s vyraďovaním neupotrebiteľnej výpočtovej techniky z dlhodobého majetku PPA, zabezpečovaním výberu kontrolných vzoriek pre výkon
kontroly na mieste a kontrolu formou diaľkového prieskumu zeme na základe rizikovej analýzy
a náhodného výberu vo vlastnej réžii PPA.
300 sekcia kontroly na mieste (136)
Zabezpečovanie koncepčnej činnosti a tvorba materiálov v oblasti kontrol na mieste (ďalej len
KNM) rozhodujúcich pre kontrolu efektívneho využívania prostriedkov EPFRV, EPZF, EFRH
a štátneho rozpočtu SR v súlade so schválenými programovými dokumentmi v rámci jednotlivých
podporných schém a trhových opatrení v rámci PPA, v súčinnosti s vecne príslušnými sekciami, zabezpečovanie výkonu technickej služby/kontroly pre sekciu projektových podpôr a štátnej pomoci,
sekciu priamych podpôr a sekciu organizácie trhu, po metodickej a odbornej stránke, koordinácia
a kontrola externých inštitúcií v rozsahu delegovaných činností z PPA v zmysle nariadenia Komisie
(ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariade-
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nia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov zúčtovania EPZF a EPFRV, zabezpečovanie monitorovacieho procesu v rámci sekcie kontroly na mieste,
plnenie oznamovacej povinnosti v prípadoch predpísaných zákonom.
400 sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci (108)
Zabezpečovanie registrácie, spracovania, výberu a kontrahovania žiadostí v rámci PRV SR 20072013 a OP RH SR 2007 – 2013 a elektronického spracovávania projektov prostredníctvom Informačného a monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy ITMS pre OP RH SR 2007 – 2013,
sledovanie limitov kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov v rámci PRV SR 2007 – 2013
a OP RH SR 2007-2013, prijímanie žiadostí o platbu a schvaľovanie výšky oprávnených výdavkov
na základe výsledkov administratívnej kontroly a kontroly na mieste vykonanej sekciou kontroly,
zadávanie údajov do IES SAP modul CRP pre výkon ďalších postupov na platobnej sekcii, príprava metodiky pre žiadateľov a interných manuálov v rámci programov, vypracovanie podkladov
a správ o implementácii PRV SR 2007 – 2013 a OP RH SR 2007 – 2013, príjem a spracovanie
žiadostí o štátne dotácie, príprava zmluvného vzťahu na poskytnutie štátnej pomoci a vypracovanie
platobných príkazov, spracovanie stanovísk ku kontrolným zisteniam, spracovávanie nezrovnalostí
zistených počas administrácie a kontroly jednotlivých podporných programov, výkon priebežnej
kontroly pri štátnych dotáciách, kontrola žiadostí o platbu a navrhnutie povolenia resp. zamietnutia
platby beneficientovi v súlade s internými manuálmi sekcie, právne záväznými aktmi EÚ a právnymi predpismi SR, tvorba mesačných prehľadov o projektoch v rámci PRV SR 2007 – 2013 a OP
RH SR 2007 – 2013, štatistické hlásenia a vypracovanie správ o poskytnutej štátnej pomoci, aktualizácia interných manuálov sekcie pre spracovanie žiadostí o štátnu pomoc, implementácia, autorizácia a kontrola systému štátnej pomoci a minimálnej pomoci a úloh súvisiacich s usmerňovaním,
koordináciou a kontrolou systému prijímania, kontroly a spracovania žiadostí o štátne dotácie.
V roku 2011 sekcia testovala IS, prostredníctvom ktorého bude prebiehať elektronické spracovávanie prijatých žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a k nim prislúchajúcich
žiadostí o platbu v rámci PRV SR 2007 – 2013.
500 sekcia priamych podpôr (119)
Realizácia opatrení spojených s poskytovaním priamych platieb a podpôr hradených z prostriedkov EPZF, EPFRV a ŠR (spracovanie, kontrola a schvaľovanie žiadostí), výkon kontrol na krížové
plnenie za všetky priame podpory, zabezpečovanie prípravy návrhov a podkladov pre vývoj, resp.
úpravy systému IACS a IACS CC (príprava podkladov pre komunikáciu, špecifikácia požiadaviek
na zmeny, testovanie a zabezpečenie nasadenia úprav v produkčnom prostredí IS PPA), zabezpečovanie spracovania manuálov, ich zmien a doplnkov pre poskytovanie priamych platieb a podpôr
hradených z prostriedkov EPZF, EPFRV a ŠR v rezorte pôdohospodárstva, agenda súvisiaca s regionálnymi pracoviskami (ďalej len RP) PPA prostredníctvom referátu regionálnych pracovísk, vypracovanie správ o nezrovnalostiach v systéme priamych platieb poskytovaných z prostriedkov EPZF
a ŠR a podpôr na opatrenia osi 2 PRV SR 2007 – 2013 poskytovaných z prostriedkov EPFRV
s využitím IS IACS, administrovanie agendy súvisiacej s korešpondenciou a komunikáciou so žiadateľmi, zabezpečenie procesných úkonov v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (správny poriadok). Krátkodobo sekcia plnila úlohy v oblasti výkonu
špecifických kontrol.
600 platobná sekcia (43)
Realizácia platobného styku – úhrady finančných prostriedkov v prospech konečných prijímateľov/
žiadateľov schválených príslušnými sekciami PPA zo ŠR SR a z fondov EÚ prostredníctvom Štátnej

19

pokladnice, vypracovávanie správ, hlásení a výkazov k uzávierke finančného roku EK a štatistických
prehľadov o implementácii PRV SR 2007 – 2013 a OP RH 2007 – 2013, správa pohľadávok a záväzkov PPA voči konečným prijímateľom/žiadateľom finančných prostriedkov zo ŠR SR a z fondov
EÚ, vedenie účtovníctva, zabezpečovanie návrhu rozpočtu PPA, zostavovanie záverečného účtu
a konsolidovanej účtovnej závierky, koordinácia vypracovávania správ, výkazov, hlásení, štatistík,
prehľadov vyžadovaných EK, MPRV SR, EDA a ďalšími orgánmi a kontrola ich odosielania, vymáhanie pohľadávok a nezrovnalostí v administratívnom, resp. správnom konaní, monitorovanie PRV
SR 2007 – 2013 v súlade s požiadavkami Spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie EK
a OP RH 2007 – 2013, programov z obdobia 2004 – 2006 (SOP a PRV).
700 sekcia organizácie trhu (49)
Vydávanie dovozných, vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady,
prijímanie žiadostí o vývozné náhrady na základné a spracované poľnohospodárske výrobky, vyplácanie vývozných náhrad, prijímanie finančných zábezpek na zabezpečenie splnenia podmienok
v rámci podpôr organizácie trhu, na ktoré sa vyžaduje zloženie zábezpeky, administrácia hlásení pre
prijaté podpory z EPZF prostredníctvom informačných systémov ISAMM, AMIS kvóta, DEX,
administrovanie opatrení spojených s reguláciou trhu – intervenčný nákup, skladovanie a predaj
obilnín, odvody z produkcie cukru, registrácia výrobcov cukru, registrácia nákupcov a spracovateľov energetických plodín, priemyselného cukru, registrácie organizácií výrobcov, spracovateľov,
uchádzačov o podpory, operačné programy, akčné plány, školské ovocie, podpory na reštrukturalizáciu vinohradov, podpora na poistenie úrody vinohradov, podpora na investície do vinárskych
podnikov, podpora za trvalé ukončenie výsadby vinohradov, podpora na propagáciu na trhoch
tretích krajín, podpory spracovateľským podnikom na sušené krmivo, realizácia dodávok potravín
z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v EÚ (Program potravinovej pomoci),
dodatočná pomoc na diverzifikáciu cukrovarníckeho priemyslu, administrovanie a správa systému mliečnej kvóty, administrovanie opatrení spojených s reguláciou trhu – intervenčný nákup,
skladovanie a predaj živočíšnych komodít (maslo, sušené odstredené mlieko), podpora spotreby
mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou (ďalej len „školské mlieko“), podpora opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelárskymi pro‑
duktmi, súkromné skladovanie bravčového mäsa a masla, administrovanie informačných a propagačných programov na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu, administrácia pri
schvaľovaní združení organizácie výrobcov akvakultúry, cenový monitoring – spracovanie cenových
a trhových informácií pre komodity rastlinného a živočíšneho pôvodu.
Z krátkodobých činností sekcia vykonávala pravidelný monitoring a štúdium legislatívy EÚ/SR,
pripravovala metodické pokyny a informácie pre verejnosť, spolupracovala s externými inštitúciami
(MPRV SR, ŠVPS SR, FR SR, ÚKSUP), zúčastňovala sa na riadiacich výboroch organizovaných
EK, pripravovala metodiky, pripravovala a aktualizovala manuály na základe zmien v právnych
predpisoch SR a právne záväzných aktoch EÚ, pripravovala nové manuály potrebné k administrácii nových podporných programov, administrovala nezrovnalosti a administratívne chyby, systém
ISAMM pre komunikáciu s EK, koordinovala jeho implementáciu v SR a odstraňovala nedostatky
zistené auditmi.
900 sekcia informačných technológií (23)
Plnenie úloh na úseku údržby, správy a rozvoja IT v PPA, stratégie a koncepcie rozvoja IT v PPA
v spolupráci s ďalšími útvarmi PPA, koordinácia projektovej komunikácie medzi jednotlivými organizačnými útvarmi PPA, riadenie zmien projektov v rámci IS PPA, zabezpečovanie integrácie
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informačných systémov PPA, vybavenie PPA potrebným hardvérom a softvérom vrátane servisnej činnosti, elektronické spracovanie informácií, ich ochrana a uchovávanie, zabezpečovanie úloh
vyplývajúcich z požiadaviek EÚ za oblasť informatiky, úloh na úseku tvorby, rozvoja a prevádzky
vnútorného informačného systému v PPA a jeho prepojenia na RP PPA a vo vybranom rozsahu na
rozpočtové a príspevkové organizácie a celoštátny informačný systém, kontrola kvality projektov
v rámci celého životného cyklu komponentov IS PPA, realizácia procesu informatizácie v PPA, bezpečnosť informačných systémov, kontrola a evidencia licencií softvéru a správy Definitive Software
Library, bezpečné fyzické miesto na uloženie autorizovaných verzií softvéru a s ním bezprostredne
súvisiacej dokumentácie.
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4. Rozpočet
organizácie
4.1. Rozpočet PPA na podporné mechanizmy
MPRV SR rozpísalo PPA záväzné ukazovatele schváleného štátneho rozpočtu za prostriedky na
spoločné programy SR a EÚ z rozpočtu EÚ a na spolufinancovanie so ŠR SR na rok 2011 v súlade
so zákonom NR SR č. 498/2010 o štátnom rozpočte v príjmovej časti rozpočtu vo výške 635 621
tisíc Eur a vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 829 623 tisíc Eur.
Financovanie podpôr v oblasti pôdohospodárstva bolo v roku 2011 realizované v rámci rozpočtu
PPA z prostriedkov EÚ (EPFRV, EPZF, EFRH) a spolufinancovanie zo ŠR.
4.1.1. Prehľad príjmov PPA v roku 2011
Prehľad príjmov fondov v roku 2011 je v prílohe č. 3. Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu
v príjmovej časti rozpočtu PPA boli v priebehu roka 2011 upravované rozpočtovými opatreniami
v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. a k 31. 12. 2011 predstavovali výšku 861 208 tisíc Eur. Úprava
rozpočtu príjmov bola realizovaná nadväzne na úpravu rozpočtu výdavkov EÚ z MPRV SR, pričom
sa dodržuje zásada kompatibility výšky príjmov a výdavkov EÚ.
Aktuálny rozpočet prostriedkov zaradených do príjmov EÚ bol upravený v mesiaci marec o finančné prostriedky EÚ z roku 2010 vo výške +59 433 tisíc Eur, z toho v kóde 13J7 Ostatné priame
platby, v objeme 2 380 tisíc Eur a v kóde zdroja 13K1 (Rozvoj vidieka) vo výške 57 053 tisíc Eur.
V mesiaci december bol upravený o finančné prostriedky z  roku 2010 vo výške +249 864 tisíc Eur,
z toho v kóde zdroja 13K1 vo výške 238 115 tisíc Eur, v kóde zdroja 13L1 (EFF) vo výške 2 996 tisíc Eur a v kóde zdroja 1371 vo výške 8 753 tisíc Eur.
Príjmy z roku 2011 v nadväznosti na §8 a §6 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli viazané do roku 2012 vo výške 83 709 tisíc Eur, z toho v kóde zdroja 11K1 vo výške 82 371 tisíc Eur
a v kóde zdroja 11L1 vo výške 1 338 tisíc Eur.
Aktuálny rozpočet prostriedkov zaradených do príjmov ŠR, z toho z produkcie cukru a ostatné
príjmy bol v roku 2011 vo výške 597 tisíc Eur bez úprav rozpočtovými opatreniami.
Celkové dosiahnuté príjmy PPA boli za rok 2011 vo výške 615 228 tisíc Eur t.j. na 71,44 % upraveného rozpočtu.
Príjmy z rozpočtu EÚ
Plnenie prostriedkov prijatých z rozpočtu EÚ a zaradených do príjmov EÚ bolo dosiahnuté za rok
2011 vo výške 611 544 tisíc Eur, čo vo vzťahu k upravenému rozpočtu 860 611 tisíc Eur predstavuje plnenie na 71,06 %.
Príjmy na EPUZF boli rozpočtované v roku 2011 v kóde zdroja 1371 SOP PaRV 2004 – 2006
vo výške 8 753 tisíc Eur. Plnenie bolo dosiahnuté v kóde zdroja 1141 PRV 2004 – 2006
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vo výške 19 848 tisíc Eur, t.j. na 226,76 %. Čerpanie výdavkov bolo ukončené n+2, t.j. v roku
2010.
Príjmy na EPZF boli rozpočtované v roku 2011 na priame platby a trhovo orientované výdavky
v objeme 309 404 tisíc Eur. Plnenie bolo dosiahnuté vo výške 290 354 tisíc Eur t.j. 93,84 % upraveného rozpočtu.
Príjmy na priame platby boli rozpočtované v roku 2011 v kóde zdroja 11J1, 11J7 a 13J7 vo výške 280 739 tisíc Eur. Príjmy boli naplnené v objeme 281 780 tisíc Eur, v kóde zdroja 11J1, 11J7
a 13J7 z dôvodu pridelenia prostriedkov z mimorozpočtového účtu MPRV SR na príjmový účet
PPA pre prostriedky z EPZF, čo je plnenie na 100,37 %.
Príjmy na trhovo orientované výdavky boli rozpočtované v roku 2011 v kóde zdroja 11J4 vo výške
28 665 tisíc Eur. Príjmy na Trhovo orientované výdavky (ďalej len TOV) boli dosiahnuté v objeme
8 574 tisíc Eur, z dôvodu poukázania prostriedkov, čo je plnenie na 29,91%.
Príjmy na EPFRV boli rozpočtované v roku 2011 v kóde zdroja 11K1 a 13K1 vo výške 538 200 tisíc Eur a boli dosiahnuté v kóde zdroja 11K1 vo výške 300 085 tisíc Eur t.j. na 55,76 % poukázaním finančných prostriedkov z mimorozpočtového účtu MPRV SR na príjmový účet PPA pre
prostriedky z EPFRV.
Príjmy pre OP RH 2007 – 2013 v roku 2011 boli rozpočtované v kóde zdroja 11L1 a 13L1 vo výške 4 254 tisíc Eur. Plnenie príjmov bolo dosiahnuté v kóde zdroja 11L1 vo výške 1 257 tisíc Eur,
t.j. na 29,56 %.
Nenaplnenie príjmov z rozpočtu EÚ a zaradených do príjmov EÚ v roku 2011 súvisí s úpravou rozpočtu na finančné prostriedky z roku 2010, bez pokynu z MPRV SR na ich presun do roku 2012.
Príjmy z rozpočtu SR
Plnenie prostriedkov prijatých z rozpočtu SR a zaradených do rozpočtu SR bolo dosiahnuté za rok
2011 vo výške 865 tisíc Eur, čo vo vzťahu k upravenému rozpočtu 597 tisíc Eur predstavuje plnenie
na 144,77 %.
Príjmy štátneho rozpočtu z produkcie cukru a izoglukózy rozpočtované v kóde zdroja 111 vo výške
439 tisíc Eur boli dosiahnuté vo výške 439 tisíc Eur, t.j. plnenie na 100%.
Ostatné rozpočtované príjmy v kóde zdroja 111 vo výške 158 tisíc Eur boli naplnené z iných nedaňových príjmov a z vrátených platieb vo výške 217 tisíc Eur, t.j. plnenie na 136,75 %.
Ostatné nerozpočtované príjmy z rozpočtu SR vo výške 209 tisíc Eur boli dosiahnuté z nezrovnalostí v roku 2011 z dôvodu nesplnenia podmienok konečných prijímateľov podpôr na priznanie oprávnených výdavkov z fondov podľa jednotlivých zdrojov spolufinancovania zo ŠR.
Mimorozpočtové príjmy
Mimorozpočtové finančné prostriedky ešte v roku 2010 MPRV SR previedlo vo výške 3 284 tisíc
Eur na mimorozpočtový účet PPA. V nadväznosti na rozhodnutie ministra pôdohospodárstva a úpravu Rozhodnutia č.1 zo dňa 20. apríla 2011 MPRV SR poukázalo na mimorozpočtový účet PPA
ďalšie finančné prostriedky vo výške 51 tisíc Eur.
Nakoľko všetky finančné prostriedky na tento účel neboli z mimorozpočtového účtu PPA vyčerpané v roku 2010, PPA uskutočnila prevody na príjmový účet PPA vo výške 2 784 tisíc Eur postupne
na základe žiadostí takto:
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dňa 1. 3. 2011 navýšenie príjmov vo výške
dňa 18. 3. 2011 navýšenie príjmov vo výške
dňa 16. 5. 2011 navýšenie príjmov vo výške
dňa 20. 5. 2011 navýšenie príjmov vo výške
dňa 25. 7. 2011 navýšenie príjmov vo výške

2 032 tisíc Eur,
539 tisíc Eur,
131 tisíc Eur,
23 tisíc Eur,
59 tisíc Eur,

Mimorozpočtové príjmy PPA v roku 2011 boli prijaté v kóde zdroja 72 v objeme 2 784 tisíc Eur
v kategórii bežných transferov a boli určené na vyplatenie kompenzačných platieb za straty na poľnohospodárskej produkcii v dôsledku záplav v roku 2010 - §6 a §7 zákona č. 267/2010 Z. z. a na
prevádzke boli prijaté v kóde zdroja 35 v sume 34 tisíc Eur na refundáciu zahraničných pracovných
ciest.
4.1.2 Prehľad výdavkov PPA v roku 2011
Prehľad výdavkov PPA na podpory v pôdohospodárstve v roku 2011 je v prílohe č. 4. Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu PPA vo výške 829 623 tisíc
Eur boli v priebehu roka 2011 upravované rozpočtovými opatreniami v zmysle zákona č. 523/2004
Z. z. a k 31. 12. 2011 a predstavovali výšku 1 138 757 tisíc Eur. Úprava rozpočtu výdavkov bola
realizovaná vlastnými rozpočtovými opatreniami podľa druhu platby a z úrovne MPRV SR a MF
SR podľa schválených požiadaviek PPA.
Schválený rozpočet prostriedkov fondov na rok 2011 zaradených do výdavkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR vo výške 818 430 tisíc Eur bol upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 1 110 553
tisíc Eur.
Výdavky EÚ a ŠR z roku 2011 v nadväznosti na §8 a §6 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
boli viazané do roku 2012 vo výške 57 030 tisíc Eur, z toho:
Priame platby z EPZF zdroj 11J a 13J spolu vo výške
29 436 tisíc Eur,
PRV SR 2007 – 13 z EPFRV zdroj 11K a 13K spolu vo výške 17 742 tisíc Eur,
TOV z EPZF zdroj 11J a 13J spolu vo výške 7 970 tisíc Eur,
OP RH 2007 – 13 zdroj 11L a 13L vo výške
1 882 tisíc Eur.
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov v rozpočte výdavkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR
k 31. 12. 2011 predstavuje výšku 337 416 tisíc Eur, z toho finančné prostriedky na fonde EPZF
v kóde zdroja 11J4 vo výške 18 801 tisíc Eur (TOV, prostriedky EÚ), ktoré sa neviažu a finančné
prostriedky vo výške 318 614 tisíc Eur, z toho 314 378 tisíc Eur v kóde zdroja 13K a 4 236 tisíc
Eur v kóde zdroja 13L, ktoré súvisia s úpravou rozpočtu z roku 2010, bez pokynu MPRV SR na ich
viazanosť do roku 2012.
Aktuálny rozpočet prostriedkov pridelených z rozpočtu SR a zaradených do výdavkov ŠR bol v roku 2011 vo výške 15 669 tisíc Eur, z toho Štátna pomoc v kóde zdroja 111 vo výške 1 819 tisíc Eur
a DPH obciam v kóde zdroja 111 a 131A vo výške 13 850 tisíc Eur. Finančné prostriedky na DPH
pre obce uvoľnené z roku 2010 v kóde zdroja 131A vo výške + 2 719 tisíc Eur považuje MF SR za
trvalú úsporu. Nie sú určené na ďalšie použitie. V decembri boli viazané finančné prostriedky na
DPH obciam vo výške 689 tisíc Eur.
Celkové rozpočtované výdavky PPA boli vyčerpané v roku 2011 vo výške 801 439 tisíc Eur t.j. na
70,38 % upraveného rozpočtu.
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Prehľad výdavkov PPA je rozčlenený podľa programov, fondov a zdrojov financovania priradených
k jednotlivým programom, obsahuje výšku prostriedkov použitú na financovanie štrukturálnych
zložiek programu, výšku schváleného rozpočtu, výšku upraveného rozpočtu, výšku čerpania výdavkov a stav plnenia v percentách k 31. 12. 2011 na jednotlivých programoch a zdrojoch voči
upravenému rozpočtu.
Čerpanie výdavkov z rozpočtu EÚ a spolufinancovania zo ŠR SR
Čerpanie výdavkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR SR bolo v PPA realizované v roku 2011 vo výške 773 137 tisíc Eur, t.j. na 69,62 % upraveného rozpočtu, z toho prostriedky EÚ boli vo výške
535 961 tisíc Eur a prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR vo výške 237 176 tisíc Eur.
Program 091 Podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a potravinárstva je financovaný
z dvoch fondov. Jedným je Európsky poľnohospodársky záručný fond a druhým je Európsky fond
pre rybné hospodárstvo.
Prostredníctvom EPZF na programe 091, boli financované v roku 2011 len bežné výdavky v rozpočte PPA vo výške 378 271 tisíc Eur, t. j. na 95,26 % voči upravenému rozpočtu. Z toho na podprograme 09102 boli čerpané finančné prostriedky na priame platby vo výške 365 203 tisíc Eur, čo
bolo čerpanie na 100 % a na podprograme 09104 na trhovo orientované výdavky (TOV) vo výške
13 068 tisíc Eur, t.j. na 41,01 % voči upravenému rozpočtu.
Priame platby boli vyplatené podľa žiadostí z roku 2010, z roku 2009 a schválených žiadostí v roku
2011.
Čerpanie rozpočtu výdavkov priamych platieb bolo podľa výkazu FIN 1-04 a podľa zdrojov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

na jednotnú platbu na plochu spolu (SAPS) v objeme 285 864 tisíc Eur,
na dojnice v objeme (DOJ) 10 280 tisíc Eur,
na veľké dobytčie jednotky (VDJ) spolu v objeme 48 874 tisíc Eur,
na doplnkovú platbu na plochu (DPP) v objeme 7 tisíc Eur,
na chmeľ (CHM) v objeme 107 tisíc Eur,
na osobitnú platbu na cukor (CUK) v objeme 19 075 tisíc Eur,
na osobitnú platbu na ovocie a zeleninu (ZELO) v objeme 670 tisíc Eur,
na pestovanie energetických plodín (EN) v objeme 3 tisíc Eur (doplatok z roku 2007),
na prechodnú platbu na rajčiaky (RAJ) v objeme 323 tisíc Eur.

Prostredníctvom EPFRV v roku 2011 boli financované výdavky bežné a kapitálové v rozpočte PPA
na opatrenia programu 092 Rozvoj vidieka 2007 – 2013 v štruktúre podľa podprogramov, prvkov
a zdrojov vo výške 393 324 tisíc Eur, z toho prostriedky EÚ boli vo výške 302 140 tisíc Eur a spolufinancovanie zo ŠR vo výške 91 184 tisíc Eur, t. j. na 100% upraveného rozpočtu.
Rozpočtované výdavky na projektové opatrenia PRV SR 2007 – 13 boli v roku 2011 čerpané
na podprograme 09202 Implementácia rámca podpory prostriedky vo výške 3 175 Eur. Na prvku 0920208 TP boli čerpané finančné prostriedky systémom rozpočtových opatrení (poskytnuté
prostriedky rozpočtovým organizáciám) vo výške 4 939 tisíc Eur. Na podprograme 09204 Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo boli čerpané finančné
prostriedky vo výške 105 805 tisíc Eur a súčasne boli čerpané finančné prostriedky systémom rozpočtových opatrení na prvku 0920406 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva vo výške 11 935 tisíc Eur. Na podprograme 09205 Zlepšenie životného prostredia krajiny boli čerpané finančné prostriedky na projektové podpory vo výške 39 161
tisíc Eur a na priame podpory vo výške 138 644 tisíc Eur. Na podprograme 09206 Kvalita života
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vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho obyvateľstva boli čerpané finančné prostriedky
vo výške 101 054 tisíc Eur. Na podprograme 09207 LEADER – EAFRD (PRV SR 2007 – 2013)
boli čerpané prostriedky vo výške 5 485 tisíc Eur.
Prostredníctvom EFRH – OP RH SR 2007 – 2013 boli financované výdavky v rozpočte PPA v roku 2011 na opatrenia podprogramu 091 03 Rybné hospodárstvo – OP RH SR 2007 – 13 vo výške
1 542 tis. EUR, t.j. na 26,69 % a súčasne boli čerpané finančné prostriedky systémom rozpočtových opatrení na prvku 0910307 TP vo výške 143 tisíc Eur a na prvku 0910306 Podpora a rozvoj
nových trhov vo výške 30 tisíc Eur.
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov v rozpočte fondov EÚ k 31. 12. 2011 predstavuje výšku
337 416 tisíc Eur, z toho finančné prostriedky na fonde EPZF v kóde zdroja 11J4 vo výške 18 802
tisíc Eur (TOV – prostriedky EÚ), ktoré sa neviažu a finančné prostriedky uvoľnené z roku 2010
vo výške 318 614 tisíc Eur, bez pokynu z MPRV SR na ich viazanosť do roku 2012.
Čerpanie výdavkov z rozpočtu SR a z mimorozpočtových zdrojov
Prostriedky z rozpočtu SR v roku 2011 zabezpečili pokračovanie financovania platieb na zdroji 111
a 131A obciam tak ako v roku 2010 na refundáciu dane z pridanej hodnoty v rámci realizovaných
projektov z programu 092 Rozvoj vidieka vo výške 11 131 tisíc Eur prvkov 0920603 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 0920604 Obnova a rozvoj dediny. Čerpanie bolo realizované v súlade
s Uznesením vlády SR č.338 z 19. 5. 2010 na zabezpečenie zdrojov na refundáciu dane z pridanej
hodnoty v rámci PRV SR.
Finančné prostriedky na realizáciu dotácií na štátnu pomoc boli uvoľnené v roku 2011 do rozpočtu
PPA rozpočtovými opatreniami z úrovne MPRV SR v súlade s rozhodnutiami ministra pôdohospodárstva o rozpise limitov na základe objemov finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole MPRV
SR a čerpané vo výške 1 818 tisíc Eur na podprograme 09002 na prvku 0900208 Štátna pomoc
v kóde zdroja 111. Na tomto podprograme a prvku bolo realizované čerpanie poskytnutých mimorozpočtových prostriedkov v kóde zdroja 72 v plnej výške 2 784 tisíc Eur v súlade so Zákonom
č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe alebo mimoriadnej udalosti.
Obrázok č. 1: Vývoj čerpania výdavkov PPA na podpory v pôdohospodárstve
Čerpanie výdavkov PPA v jednotlivých
rozpočtových rokoch
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Vývoj čerpania výdavkov na podpory v pôdohospodárstve poskytované PPA v rokoch 2009, 2010
a 2011 je znázornený na obrázku č. 1. V roku 2009 boli výdavky celkom v PPA čerpané v objeme
846 813 tisíc Eur, v roku 2010 v objeme 844 784 tisíc Eur a v roku 2011 801 439 tisíc Eur. Celkovo
výdavky majú od roku 2009 klesajúci trend. Pokles čerpania výdavkov bol ovplyvnený najmä zníženým počtom predložených žiadostí, počtom neschválených, nevyplatených žiadostí pri vyplácaných
opatreniach a aktuálnou situáciou na trhu s poľnohospodárskymi komoditami.

4.2. Rozpočet na správu PPA
MPRV SR rozpísalo PPA záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2011 na prevádzku PPA
nasledovne:
Príjmy celkom 0,00 Eur, výdavky celkom 11 193 159,00 Eur, z toho bežné výdavky (600)
11 193 159,00 Eur v tom mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné výdavky (610) 5 536 457,00
Eur, kapitálové výdavky (700) 0,00 Eur.
V schválenom rozpočte PPA na prevádzku neboli na rok 2011 rozpísané záväzné ukazovatele v príjmovej časti rozpočtu. Za obdobie január až december 2011 boli príjmy v rozpočte na prevádzku
PPA dosiahnuté vo výške 59 731,63 Eur, z toho príjmy na zdroji 111 boli naplnené vo výške
25 703,11 Eur. Jedná sa o predaj motorových vozidiel, ktoré boli pre PPA neupotrebiteľné (havarované) a následne boli vyradené z majetku v sume 6 542 Eur, nevyčerpané mzdové prostriedky a iné
príjmy. Na zdroji 35 boli naplnené z dôvodu poukázania prostriedkov z mimorozpočtového účtu
(depozitný) PPA na iné nedaňové príjmy PPA v čiastke 34 028,52 Eur na refundáciu zahraničných
pracovných ciest v rámci twinningového projektu HR/07/IB/AG/01 a MN/08/IB/AG/01. Prehľad
príjmov je v tabuľke č. 1.
Tabuľka č.1: Prehľad príjmov PPA za rok 2011 v EUR.
Rozpočtová podpoložka
292027 – iné nedaňové príjmy
292027 – iné nedaňové príjmy
SPOLU

Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet
111
35
111

0,00
0,00
0,00

0,00
34 028,52
34 028,52

Plnenie
k 31. 12. 2011
25 703,11
34 028,52
59 731,63

Po premietnutí rozpočtových opatrení z úrovne MPRV SR predstavoval upravený rozpočet výdavkov k 31.12.2011 výšku 15 307 913,06 Eur, z toho bežné výdavky 15 052 913,06 Eur a kapitálové
výdavky vo výške 255 000,00 Eur. Čerpanie výdavkov na prevádzku PPA predstavuje za obdobie
január až december 2011 objem 15 307 575,57 Eur (vrátane prostriedkov na mimorozpočtovom
zdroji 35 v čiastke 34 028,52 Eur (úhrada zahraničných pracovných ciest).
Čerpanie rozpočtových prostriedkov na prevádzku PPA podľa kódov zdrojov a podľa jednotlivých
kategórií ekonomickej klasifikácie v roku 2011 je uvedené v tabuľke č.2.
V roku 2011 boli vynaložené výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške
7 195 561,19 Eur, t.j. čerpanie na 100,00%. Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
boli vyplatené vo výške 7 081,00 Eur.
Rozpočtovým opatrením boli z opatrenia technická pomoc PRV SR 2007 – 2013 navýšené rozpočtové prostriedky vo výške 2 499 993,15 Eur. Boli použité na refundáciu miezd, platov a príspevkov
do poisťovní oprávneným zamestnancom PPA, z toho mzdy tvorili čiastku 1 854 384,19 Eur a odvody čiastku 645 608,96 Eur.
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28
34 028,52
15 307 913,06

1 934 992,00
3 721 710,00
0,00
0,00
11 193 159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 193 159,00

111

111
111
111
111
11K1
11K2
11K1

11K2

11K1

11K2
35

161 402,27

484 206,69

463 596,05

4 763 309,16
115 000,00
255 000,00
12 534 478,16
179 559,92
59 853,31
1 390 788,14

2 059 992,00

5 341 177,00

5 536 457,00

111

Mzdy, platy, služobné príjmy
a OOV – 610
Poistné a príspevok do
poisťovní – 620
Tovary a služby – 630
Bežné transfery – 640
Kapitálové výdavky – 700
SPOLU:
Tovary a služby – 630
Tovary a služby – 630
Mzdy, platy, služobné príjmy
a OOV – 610
Mzdy, platy, služobné príjmy
a OOV – 610
Poistné a príspevok do
poisťovní – 620
Poistné a príspevok do
poisťovní – 620
Refundácia zahraničnej cesty
Agrarmarkt Austria
SPOLU

Upravený rozpočet

Schválený rozpočet

Zdroj

Kategória

Tabuľka č. 2: Čerpanie rozpočtových prostriedkov na prevádzku PPA za rok 2011 v EUR.

15 307 575,57

34 028,52

161 402,27

484 206,69

463 596,05

4 763 290,45
115 000,00
254 681,22
12 534 140,67
179 559,92
59 853,31
1 390 788,14

2 059 992,00

Čerpanie
k 31. 12. 2011
5 341 177,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
99,87
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

% čerpanie/
upravený rozpočet
100,00

136,76

100,00

100,00

100,00

100,00

127,99
100,00
99,87
111,98
100,00
100,00
100,00

106,46

% čerpanie/
schválený rozpočet
96,47

Rozhodovací výbor pre operácie technickej pomoci PRV SR 2007 – 2013 pre MPRV SR schválil
žiadosti a presuny v programovom prvku 0920208-Technická pomoc (511) na kategóriu 630 v celkovom objeme 239 413,23 Eur.
Objemovo najvýznamnejšie nákupy, ktoré boli zrealizované v roku 2011 z bežných a kapitálových
výdavkov, sú uvedené v tabuľke č. 3 a 4. Zostávajúce bežné výdavky boli čerpané na cestovné náhrady a prevádzkové náklady (vodné, stočné, telefónne poplatky, stravovanie, školenia, semináre
atď.).
Na realizáciu zahraničných pracovných ciest a školení, ktoré zahŕňajú najmä účasť na konferenciách
riaditeľov platobných agentúr členských štátov EÚ a koordinačných orgánov a riadiacich výborov
EÚ, účasť na konferenciách Panta Rhei, bilaterálne rokovania, konzultácie, školenia a pod., bolo na
tento účel k 31.12.2011 v roku 2011 z rozpočtu Pôdohospodárskej platobnej agentúry vyčerpaných
36 071,84 Eur, z toho refundácie leteniek činili 13 052,92 Eur.
Tabuľka č.3: Objemovo najvýznamnejšie nákupy v roku 2011 realizované z bežných výdavkov v roku
2011.
Názov položky
Energie
(RP 632001)
Poštové
a telekomunikačné
služby (RP 632003)
Komunikačná
infraštruktúra
LAN,WAN
(RP 632004)
Všeobecný materiál
(RP 633006)
Softvér (RP 633013)

Účel použitia
Najväčšiu časť tvorilo čerpanie nákladov za energie na RP
PPA vo výške 186 395,31 Eur a úhrada energií za budovu na
Dobrovičovej 9 vo výške 66 658,63 Eur.
Najväčšiu časť tvorilo čerpanie za telekomunikačné poplatky
spoločnosti Orange a T-com vo výške 155 474,71 Eur.

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie za internetové pripojenie vo
výške 24 443,52 Eur,profylaktika LAN,WAN serverov vo výške
34 048,59 Eur a pripojenie MPLS VPN vo výške 364 862,72
Eur.
Najväčšiu časť tvorilo čerpanie na kancelársky materiál,
hygienické potreby a tonery vo výške 58 205,60Eur.
Najobjemnejšiu časť tvorili výdavky v prospech spoločnosti SAS
vo výške 71 232,00 Eur.
Palivá, mazivá, oleje Najobjemnejšiu časť tvoril nákup pohonných hmôt
a špeciálne kvapaliny od spoločností Slovnaft a.s. a OMV vo výške 109 500,38 Eur.
(RP 634001)
Údržba výpočtovej
Najväčšiu časť tvorili paušálne poplatky za servisnú podporu na
techniky
základe zmlúv so spoločnosťami AXASOFT vo výške 141 533,51
(RP 635002)
Eur a Lazar Consulting vo výške 226 119,69 Eur.
Údržba softvéru
Úprava IS IACS vo výške 407 313,54 Eur, zmeny IS AGIS
(RP 635009)
21 744,20 Eur, obnovenie služieb technickej podpory ORACLE
110 883,24 Eur a Microsoft Slovakia – asistenčné podpory
SHAREPOINT 2010 vo výške 38 292 Eur.
Nájomné budov
Najväčšiu časť čerpania tvorila úhrada výdavkov za AXA Penzijný
(RP 636001)
fond – na PPA ústredie Dobrovičova 9 vo výške 648 121,51 Eur
a prenájom archívu vo výške 95 409,24 Eur (ARTEXT).
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Suma v EUR
280 853,62
220 435,24
433 770,23

66 876,93
85 812,18
117 325,93
389 478,29
590 892,50

775 360,69

Názov položky
Všeobecné služby
(RP 637004)

Špeciálne služby
(RP 637005)

Účel použitia
Najväčšiu časť čerpania tvorila úhrada výdavkov za upratovacie
služby AXA Penzijný fond na Dobrovičovej 9 vo výške
185 930,08 Eur, Security Agency a Unitrumph – strážne služby
vo výške 106 014,88 Eur a FAX COPY zhotovenie fotokópií vo
výške 43 173,17 Eur.
Najväčšiu časť čerpania tvorili delegované činnosti VÚPOP
243 986,00 Eur a odborný koučing pre tvorbu rizikovej Analýzy
firma SAS Slovakia vo výške 35 856,02 Eur.
Najväčšiu časť čerpania tvorila úhrada výdavkov firme Radela vo
výške 28 340,00 Eur za záverečné správy (DPH).
Najobjemnejšie čerpanie tvorili Refundácie zahraničných ciest
Agrarmarkt Austria.

Suma v EUR
566 130,68

313 044,93

Štúdie, expertízy
31 280,00
(RP 637011)
Zahraničné cesty
34 028,52
(RP 631002)
Zdroj 35
Školenie (RP
Zabezpečenie školenia zamestnancov vo výške 14 322,83Eur.
14 322,83
637001)
Zdroj 11K1 a 11K2
Štúdie, expertízy (RP Úhrada faktúr firmy Radela vo výške 141 700,00 Eur.
141 700,00
637011)
Zdroj 11K1 a 11K2
Vyplatenie odmien zmluvných zamestnancov vo výške 83 390,40
Odmeny
83 390,40
zamestnancov
Eur.
mimopracovného
pomeru (RP
637027)
Zdroj 11K1 a 11K2
Tovary a služby – zdroje (111,35,11K1,11K2) spolu:
5 036 732,20

Tabuľka č. 4: Objemovo najvýznamnejšie nákupy v roku 2011 realizované z kapitálových výdavkov.
Názov položky
Software (RP
711003)-zdroj 111

Účel použitia
ArcGEO Information Systems – Licencia – ArcEditor10
Concurrent – úhrada v sume 7 357,20€; AXASOFT úpravy
systému IACS – úhrady v sume 247 324,02 €
Kapitálové výdavky spolu

Suma v EUR
254 681,22
254 681,22

Najvýraznejšie bol stav dlhodobého nehmotného majetku v roku 2011 ovplyvnený úhradami za
obstaranie úpravy IS IACS na základe zmluvy so spoločnosťou AXA soft vo výške 247 324,02
Eur a za nákup softvéru ArcEditor10 Concurent od firmy ArcGEO v sume 7 357,20 Eur. V roku
2011 bolo vyradených 8 motorových vozidiel z dlhodobého hmotného majetku. Stav záväzkov
k 31.12.2011 bol vo výške 926 524,82 Eur, išlo predovšetkým o nezrealizované úhrady decembrových miezd zrealizované až v roku 2012.
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5. Personálne
a organizačné otázky
5.1. Stav, prijímanie a štruktúra zamestnancov
Priemerný počet zamestnancov PPA vrátane zamestnancov technickej pomoci za rok 2011 bol 551.
Na počet prepočítaných zamestnancov sa stav oproti roku 2010 znížil o 6,5 zamestnanca.
K 31. 12. 2011 boli štátnozamestnanecké miesta obsadené 502 zamestnancami, 35 zamestnancami vo výkone prác vo verejnom záujme a 27 zamestnancami prijatými v rámci technickej pomoci
v pracovnom pomere na dobu určitú v počte zamestnancov 13 na ústredí a 14 na regionálnych
pracoviskách (ďalej RP) PPA. Pohyby zamestnancov PPA v štátnej a verejnej službe v priebehu roka
2011 sú uvedené v tabuľke č. 5.
Tabuľka č. 5: Nástupy a výstupy zamestnancov PPA v roku 2011
Regionálne pracoviská

Ústredie

Spolu

nástupy

18

34

52

výstupy

18

27

45

Na obrázku č. 2 je zobrazená veková štruktúra zamestnancov v jednotlivých vekových intervaloch do 25 rokov a od 26 až nad 65 rokov a vzdelanostná štruktúra podľa stavu zamestnancov
k 31. 12. 2011. K tomuto dátumu bolo v PPA zamestnaných 245 mužov a 319 žien (57 %). Z celkového počtu zamestnancov bolo 85% s vysokoškolským vzdelaním. Priemerný vek zamestnancov
PPA bol 47 rokov.
Proces prijímania nových zamestnancov sa v prostredí PPA riadi zákonom č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a služobnými
predpismi č. 2/2009 a 3/2009, ktorými sa určujú podrobnosti o výberovom konaní a výbere v služobnom úrade PPA. Noví zamestnanci PPA prijímaní do dočasnej a následne stálej štátnej služby sa
prijímajú výberom, výberovým konaním (ďalej len VK), bez výberového konania alebo bez výberu
(napr. na základe referencií, alebo databázy životopisov osobného úradu (ďalej len OÚ)). Výberovým konaním sa obsadzujú štátnozamestnanecké miesta (ďalej len ŠZM) vedúcich zamestnancov
a môžu prebehnúť formou vnútorného alebo vonkajšieho VK. Voľné miesta, ak ide o vonkajšie VK
a výber, sa vyhlasujú na internetovej stránke PPA, internetovej stránke www.kariera.sk, intranetovej
stránke služobného úradu, výveske OÚ a elektronickou komunikáciou. V roku 2011 bolo zrealizovaných celkovo 29 výberov, ktorými sa obsadzovalo 30 ŠZM na ústredí a regiónoch PPA, ďalej
15 interných a 1 externé VK, ktorými sa obsadzovalo 16 voľných ŠZM vedúcich zamestnancov
a riaditeľov. Z celkového počtu 353 prihlásených sa výberov zúčastnilo 156 uchádzačov. Stanoveným požiadavkám vyhovelo 48 uchádzačov, do štátnozamestnaneckého pomeru ich nastúpilo 30.
Z 15 vnútorných výberových konaní vzišlo spolu 15 vedúcich zamestnancov (z celkového počtu
20 prihlásených), z pohľadu organizačnej štruktúry 2 vedúcich oddelení, 9 riaditeľov odborov a 4
riaditeľov sekcií. Z jedného realizovaného vonkajšieho VK, do ktorého sa prihlásili 3 uchádzači,
vzišiel 1 riaditeľ odboru.
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Obrázok. č. 2: Veková a vzdelanostná štruktúra zamestnancov PPA podľa počtu zamestnancov
k 31. 12. 2011
Vzdelanostná štruktúra PPA v roku 2011

Veková štruktúra zamestnancov PPA v roku 2011

5.2. Kvalifikačný rozvoj zamestnancov
Starostlivosť o kvalifikačný rozvoj zamestnancov bol rámcovo určený plánom vzdelávania na rok
2011. V priebehu roka 2011 zamestnanci absolvovali spolu 67 vzdelávacích aktivít. Na vzdelávanie
sa celkovo vyčerpalo 33 686,09 Eur. Zamestnanci absolvovali 1761 osobodní na vzdelávanie.
Obsah plánu vzdelávania vychádzal z výsledkov analýzy vzdelávacích potrieb zamestnancov. Vzdelávanie bolo realizované podľa plánu a zároveň flexibilne, podľa aktuálnych požiadaviek. Prehlbovanie
kvalifikácie zamestnancov PPA sa realizovalo v súlade so zákonom o štátnej službe a zákonníkom
práce a patrí medzi práva a povinnosti štátneho zamestnanca a zamestnanca vykonávajúceho práce
vo verejnom záujme. Vzdelávanie zamestnancov zabezpečovali najmä externé spoločnosti, zamestnanci boli vysielaní na vzdelávacie aktivity mimo služobného úradu na základe ponúk vzdelávacích
inštitúcií. S cieľom efektívneho vynaloženia finančných nákladov na vzdelávanie a efektívneho využívania služobného času zamestnancov, PPA v roku 2011 realizovala vzdelávanie aj internými formami a v svojich priestoroch. PPA v roku 2011 umožnila zamestnancom prehlbovanie kvalifikácie
aj formou samovzdelávania.
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PPA podporovala dlhodobé jazykové vzdelávanie, ktoré však neorganizuje ako samostatnú vzdelávaciu aktivitu, ale ide iba o finančný príspevok. Za rok 2011 agentúra vyhovela 3 žiadateľom o príspevok na jazykové vzdelávanie v súhrnnej výške 464,73 Eur. V priebehu roka 2011 PPA realizovala
aj pravidelné školenia a preškolenia zamestnancov v oblasti BOZP a PO pre novoprijatých zamestnancov, pravidelné preškolenie vodičov a školenia k bezpečnosti IS PPA, ktorých absolvovanie je
pre zamestnancov povinné a vyplýva z interných smerníc PPA.

5.3. Sociálna politika
PPA má vybudovaný aj systém starostlivosti o zamestnancov. Zamestnancov v kolektívnom vyjednávaní zastupuje odborová organizácia a kolektívna zmluva je základným východiskom pre rozvíjanie starostlivosti o zamestnancov. Dôraz sa kladie okrem obligatórnych výdavkov aj na regeneráciu
pracovnej sily. Ďalšími činnosťami zabezpečovanými pri realizácii sociálnej politiky a hradenými
z rozpočtovaných výdavkov PPA boli stravovanie a doplnkové dôchodkové sporenie. V sociálnom
fonde je v súlade s príslušnými predpismi vytvorená možnosť finančného príspevku aj pri prípadných hraničných situáciách v živote zamestnancov. Predpokladá sa, že tieto opatrenia prispejú k stabilizácii schopných a perspektívnych zamestnancov v PPA.
PPA bude v najbližšom období v personálnej politike zohľadňovať vyváženosť stavu zamestnancov
jednak z hľadiska potrieb plnenia úloh vo vzťahu k orgánom EÚ a jednak z hľadiska efektivity čerpania
rozpočtu SR. Je v záujme PPA dosiahnuť takúto efektivitu osobnostnými a kvalifikačnými predpokladmi zamestnancov už pri ich výbere a zabezpečovaním ich odbornej prípravy v pracovnom procese.

5.4. Mzdová politika
Mzdová politika PPA v roku 2011 bola zameraná na konsolidáciu odmeňovania zamestnancov
v rámci jednotlivých organizačných jednotiek úpravou osobných príplatkov smerom nahor, ale
i nadol so špeciálnym zreteľom na ťažiskových zamestnancov pri dodržiavaní zásad vyrovnaného
rozpočtu. Taktiež boli vykonané potrebné zmeny funkčného zaradenia zamestnancov úpravou platovej triedy na základe zmien vo vykonávaní najnáročnejšej činnosti v opise ŠZM pri zachovaní
pôvodnej výšky funkčného platu.

5.5. Organizačná štruktúra a jej zmeny v priebehu roka 2011
Podrobnosti o organizačnej štruktúre PPA, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy organizačných
útvarov platobnej agentúry, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich štátnych zamestnancov
upravuje organizačný poriadok platobnej agentúry. Organizačná schéma PPA platná k 31. 12. 2011
je v prílohe č. 5. Platobná agentúra sa člení na úsek generálneho riaditeľa, sekciu pre organizačné
a technické zabezpečenie, sekcie zabezpečujúce implementáciu a kontrolu podporných schém a poskytovanie podpôr. V rámci organizačnej štruktúry PPA sú nasledovné stupne riadenia: sekcia,
odbor, oddelenie a referát. GR môže v odôvodnených prípadoch zriadiť aj iný špecializovaný organizačný útvar platobnej agentúry. PPA má na zabezpečenie výkonu vybraných činností vytvorených
17 RP, s určeným rozsahom ich činnosti a územnou pôsobnosťou.
V roku 2011 boli schválené 3 organizačné zmeny, ktorých cieľom bolo zabezpečiť bezproblémový
výkon činností a plnenie úloh na dotknutých organizačných útvaroch a zároveň plniť akreditačné
podmienky. Organizačné zmeny zracionalizovali a zefektívnili výkon činností PPA.
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Optimalizáciou organizačnej štruktúry sa zrušili niektoré organizačné útvary, resp. zriadili sa nové
organizačné útvary, uskutočnili sa presuny organizačných útvarov a presun niektorých činností, za
účelom zabezpečenia jednoznačného vymedzenia kompetencií a zodpovednosti z hľadiska vecného,
a to:
• Z kancelárie GR sa vyčlenil sekretariát GR a začlenil sa do priamej riadiacej pôsobnosti
GR, v rámci kancelárie GR sa zriadil referát zahraničných vzťahov, do ktorého sa presunula
pôsobnosť zrušeného odboru zahraničných vzťahov a zrušilo sa oddelenie vnútornej správy,
• zo sekcie organizačného zabezpečenia a štátnej pomoci sa vyčlenil odbor štátnej pomoci,
ktorý sa začlenil do sekcie projektových podpôr a súčasne sa zmenil aj názov uvedených sekcií
na: sekcia organizačného a technického zabezpečenia a sekcia projektových podpôr a štátnej
pomoci a zmenil sa aj názov sekcie kontroly na sekcia kontroly na mieste,
• v sekcii organizačného a technického zabezpečenia sa zriadil odbor vnútornej správy
(od 1. 3.2011 odbor správy majetku a prevádzky), do ktorého sa presunuli činnosti v oblasti
správy majetku a verejného obstarávania, zrušil sa odbor rizík a krízového riadenia, ktorého
pôsobnosť sa presunula do kancelárie GR, oddelenia informačnej bezpečnosti a riadenia rizík (do 1. 3.2011 oddelenie informačnej bezpečnosti) a v rámci sekcie sa zriadil nový odbor
rizikovej analýzy,
• v platobnej sekcii sa zrušil odbor účtovníctva a rozpočtu, ktorého činnosti v oblasti účtovníctva a rozpočtu prevádzky PPA sa presunuli do pôsobnosti sekcie organizačného a technického
zabezpečenia, novozriadeného odboru účtovníctva a rozpočtu prevádzky a činnosti v oblasti
účtovníctva a rozpočtu fondov EÚ/rozpočtu PPA sa začlenili v rámci sekcie do pôsobnosti
novozriadeného odboru účtovníctva a rozpočtu fondov s dvomi referátmi: referát účtovníctva
fondov a referát rozpočtu fondov,
• činnosti v oblasti nezrovnalosti priamych podpôr sa z platobnej sekcie presunuli do novozriadeného odboru nezrovnalostí priamych podpôr sekcie priamych podpôr, v rámci ktorej bol
zriadený referát regionálnych pracovísk a odbor lesníckych podpôr,
• z platobnej sekcie sa vyčlenil odbor ATIS, ktorý sa začlenil do sekcie organizácie trhu,
• v sekcii informačných technológií sa zriadil nový odbor riadenia SLA a projektov (Service
Level Agreement, ďalej SLA) v členení: referát riadenia SLA a oddelenie riadenia projektov,
• zrušila sa funkcia vedúcich RP PPA a koordinačná úloha kancelárie GR pre činnosti a plnenia úloh vedúcich RP PPA, zamestnanci RP PPA sa zaradili do príslušných organizačných
útvarov ústredia PPA a do priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho štátneho zamestnanca vecne
príslušného organizačného útvaru, určení zamestnanci na príslušnom RP PPA boli písomne
poverení na zabezpečenie vymedzeného okruhu činností v rozsahu poverenia.
Nadväzne na zistenia/odporúčania vnútorného auditu „Audit organizačnej štruktúry a štandardu
ľudských zdrojov 10. 2. – 15. 4. 2011“ sa aktualizovala pôsobnosť dotknutých organizačných útvarov v osobitnej časti organizačného poriadku PPA.
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6 Ciele a prehľad
ich plnenia
6.1. PRV SR 2007 – 2013
Plnenie cieľov PRV SR 2007 – 2013 je znázornené v prílohe č. 6. V rámci PRV SR 2007 – 2013
bolo k 31. 12. 2011 vyhlásených spolu 18 výziev na prijímanie Žiadostí o nenávratný finančný
príspevok (ďalej len ŽoNFP), v rámci ktorých bolo prijatých 10 502 žiadostí vrátane žiadostí konečných prijímateľov v rámci osi 4 – LEADER. Celková žiadaná suma verejných výdavkov prostredníctvom ŽoNFP dosiahla výšku takmer 2,14 mld Eur.
Za programové obdobie 2007-2013, bolo do konca roka 2011 uzatvorených 5 432 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 1 202 847 959 Eur verejných výdavkov, t.j.
výdavkov zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, z čoho 366 zmlúv bolo uzatvorených v rámci
osi LEADER. Najviac zmlúv sa týkalo opatrenia č. 1.1.Modernizácia fariem, kde bolo schválených 1 468 projektov v objeme verejných výdavkov 405 152 935 Eur. Podľa objemu verejných
výdavkov nasleduje opatrenie č. 1.2 Pridávanie hodnoty do produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva so 165 uzatvorenými zmluvami v celkovom objeme verejných výdavkov 186 461
862 Eur. K 31. 12. 2011 u väčšiny opatrení percento kontrahovania prekročilo 90% hranicu zo
sedemročných disponibilných verejných výdavkov. Menej ako 90 % bolo nakontrahovaných len
v opatreniach č. 1.3. Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva, č. 1.4. Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov, č. 1.7. Využívanie poradenských služieb
a č. 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.
Čerpanie finančných prostriedkov PRV SR 2007 – 2013 je znázornené v prílohe č. 7. Na jednotlivé projektové opatrenia (s výnimkou operácií technickej pomoci), PPA vyplatila 960 648 894
Eur prostredníctvom 9 336 žiadostí o platbu najmä v opatreniach č. 1.1 Modernizácia fariem,
1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva, 2.1
Obnova potenciálu lesného hospodárstva, 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2
Obnova a rozvoj obcí. Z celkového počtu schválených projektov bolo do uvedeného termínu ukončených 2 613 projektov.
V samotnom roku 2011 neboli vyhlásené nové výzvy na prijímanie žiadostí. Pokračovali však dve
výzvy z predchádzajúceho obdobia. V roku 2011 sa prijímali žiadosti o nenávratný finančný príspevok hlavne na os 4 LEADER. V rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja
územia, prostredníctvom ktorého sa implementujú projekty osi 3 okrem opatrenia 3.5., sa prijalo 513 ŽoNFP a na opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce bolo prijatých 19 ŽoNFP.
Celkovo sa za rok 2011 v rámci všetkých štyroch osí PRV SR 2007 – 2013 uzatvorilo 898 zmlúv
v celkovej výške verejných výdavkov 102 926 461 Eur a vyplatených bolo aj vrátane pokračujúcich
opatrení 263 026 068 Eur prostredníctvom 3 001 žiadostí o platbu.
Zo zdrojov PRV SR 2007 – 2013 sa realizuje financovanie tzv. pokračujúcich opatrení PRV 2004
– 2006, a to opatrenia č.1.5 Odbytové organizácie výrobcov, 1.8 Polosamozásobiteľské farmy, 2.2
Agroenvironment a opatrenia 2.3 Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy.
V roku 2011 žiadatelia v systéme priamych podpôr mohli požiadať o finančné prostriedky z EPFRV
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v zmysle platných právne záväzných aktov EÚ a nariadení vlády SR na vybrané opatrenia PRV SR
2007 – 2013 os 2 (kapitola 2.2.). Vývoj prijatých žiadosti a vyplatených finančných prostriedkov na
priame podpory z EPFRV za obdobie 2007 – 2011 k 31.12.2011 znázorňuje obrázok č. 3. V porovnaní s rokom 2007 je rastúci trend záujmu o tento druh podpory, ktorý pokračuje aj v roku 2011.
Najvyšší počet schválených a vyplatených žiadostí (viac ako 60 %) z opatrení PRV SR 2007 – 2013
v každom roku kampane pripadá na opatrenie 5.3.2.1. Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach. V roku kampane 2011
bolo prijatých takmer 7,5 tisíca žiadostí z ktorých bolo zatiaľ do konca roka 2011 schválených
a vyplatených vyše 60 %. Zostávajúce žiadosti na opatrenia PRV budú schvaľované a vyplácané až
v roku 2012.
Obrázok č. 3: Stav vyplatených finančných prostriedkov podľa rokov na IACS opatrenia

Rok kampane

6.2. OP RH SR 2007 – 13
V rámci OP RH 2007 – 2013 bolo do 31. 12. 2011 vyhlásených päť výziev. Štyri výzvy na opatrenia č. 2.1 Investície do akvakultúry a č. 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh a jedna na
prijímanie ŽoNFP pre opatrenie č. 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov.
Okrem toho bola v platnosti otvorená výzva na opatrenie 5.1 Technická pomoc v rámci ktorej bolo
doteraz prijatých a zároveň aj schválených 12 projektov v celkovej výške finančných prostriedkov
657 616 Eur. Výzva pokračuje aj v roku 2012.
Do 31. 12. 2011 bolo prijatých 116 projektov OP RH SR 2007 – 2013 v požadovanej výške verejných výdavkov 17 500 577,38 Eur, z ktorých bolo 95 projektov schválených v celkovej výške verejných výdavkov 13 026 597,83 Eur, čo predstavuje 70% kontrahovanie všetkých disponibilných
limitov.
Do 31. 12. 2011 bolo vyčerpaných 24 % všetkých disponibilných limitov čo predstavuje vyplatenú
sumu verejných výdavkov vo výške 4 402 290 Eur, a to prostredníctvom 93 ŽoP. Hlavnými dôvodmi nízkeho čerpania finančných prostriedkov sú nezáujem o realizáciu schválených projektov
konečnými príjemcami a absencia podpísania zmlúv o spolupráci s príslušnými finančnými inštitúciami vo veci riešenia záložných práv.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých opatreniach sa nachádzajú v prílohách č. 8 a 9.
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6.3. Štátna pomoc
V porovnaní s rokom 2010 bola v roku 2011 poskytnutá štátna pomoc len vo výške cca 32 % objemu predchádzajúceho roka. Dočasná štátna pomoc pre pestovateľov cukrovej repy podľa nariadenia
vlády SR č. 347/2009 Z. z. o poskytovaní dočasnej štátnej pomoci pre pestovateľov cukrovej repy
v roku 2011 nebola poskytovaná. Tento výrazný pokles môžeme pripísať hlavne reštrikčným opatreniam v kapitole štátneho rozpočtu v rezorte pôdohospodárstva.
Podporné opatrenia realizované v roku 2011 boli zamerané predovšetkým na rozvoj malých a stredných podnikov pôsobiacich v prvotnej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a  to formou poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci. PPA poskytla štátnu pomoc a úhradu DPH obciam
na opatrenia uvedené v prílohe č. 10.
Štátnu pomoc poskytla PPA v súlade so schválenými východiskami a prioritami štátnej pomoci stanovenými MPRV SR. Rozpočtové prostriedky alokované MPRV SR boli v plnom rozsahu použité
na stanovený účel a vyplatené v rámci limitu do konca roku 2011.

6.4. Priame podpory
Žiadatelia v systéme priamych platieb v roku 2011 mohli z EPZF požiadať o finančné prostriedky
v zmysle právne záväzných aktov EÚ a nariadení vlády SR na vybrané podporné programy (kapitola
2.2.).
Počty prijatých a vyplatených žiadostí, objemy vyplatených prostriedkov na každý podporný program, ako aj sadzby určené pre kampaň 2011 sú uvedené v prílohe č. 11. Najvyšší počet žiadateľov je
o priamu podporu SAPS. Do konca roka 2011 bolo na túto podporu vyplatených vyše 88 % z celkového počtu žiadostí. V roku 2011 sa nevyplácala podpora na DPP, nakoľko MPRV SR určilo na
túto podporu nulovú sadzbu. Prechodné platby na rajčiaky budú za rok 2011 vyplatené až v roku
2012. V roku 2011 boli pre podporu na VDJ určené prvý raz dve sadzby a to osobitná sadzba pre
dojčiace kravy nad 24 mesiacov a sadzba pre ostatné kategórie.
V prílohe č. 12 je uvedený prehľad vyplatených žiadostí priamych podpôr, ktoré boli prijaté v kampane roku 2010 a neboli schválené a vyplatené do konca roku 2010 ale až v roku 2011. Tento podiel
je graficky znázornený aj v obrázku č. 4 modrou farbou v stĺpci roku 2011.
Z prílohy 12 je taktiež zrejmé, že na podporu DPP aj v kampani roku 2010 bola určená nulová
sadzba a preto sa táto podpora nevyplácala.
Vývoj vyplatených priamych podpôr za roky 2007 až 2011 k 31. 12. 2011 dokumentuje obrázok
č. 4.
Pri kontrole podmienok oprávnenosti nárokov v systéme priamych podpôr bola zabezpečená spolupráca s Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy (ďalej VÚPOP), na ktorý boli delegované niektoré činnosti, predovšetkým zabezpečenie mapových podkladov pre žiadateľov a výkon
kontroly prostredníctvom diaľkového prieskumu zeme (ďalej len DPZ) prostredníctvom satelitného snímania plôch.
Taktiež bola zabezpečená spolupráca so Štátnym plemenárskym ústavom (ďalej len ŠPÚ), ktorý je
zodpovedný za vedenie Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ďalej len CEHZ) ako jednej
z najdôležitejších databáz údajov pre spracovanie žiadostí na VDJ a ďalších opatrení na zvieratá
z PRV.

37

Obrázok č. 4: Schválené a vyplatené priame podpory za kampane rokov 2007 – 11 k 31.12.2011

Rok vyplatenia platby

6.5. Opatrenia v oblasti organizácie trhu
6.5.1. Trhové informácie
Trhové informácie a cenové spravodajstvo zabezpečoval odbor agrárne trhové informácie Slovenska
(ďalej len ATIS). Odbor plnil úlohy v oblasti informovanosti širokej verejnosti o situácii na trhu
s hlavnými agropotravinárskymi komoditami doma aj v zahraničí, spracovávania a zasielania cenových hlásení na EK a v oblasti cenového spravodajstva.
Za rok 2011 vydal ATIS 129 cenových spravodajstiev a výročnú správu za predchádzajúci rok „Agrárny trh 2010“. Prehľad podľa komodít je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 6: Celkový prehľad počtu vydaných cenových spravodajstiev
ATIS 1
ATIS 2
ATIS 3
ATIS 4
ATIS 5
ATIS 6
ATIS 7

Správa:
Jatočné zvieratá a mäso
Ovocie a zelenina
Obilniny, olejniny, zemiaky, KZ, múky
Mlieko a mliečne výrobky
Hydina a vajcia
Agrárne trhy v EÚ a vo svete
Víno a hrozno
Výročná správa za rok 2010

Spolu

Počet
25
31
12
12
25
12
12
1
130

Informácie z cenových spravodajstiev preberali aj médiá ako napríklad TASR, Roľnícke noviny,
internetový portál „Poľnoinfo“ ako aj trhové informačné systémy v zahraničí.
ATIS za rok 2011 vypracoval a odoslal pre EK 624 cenových hlásení. Podrobnejší prehľad odoslaných hlásení podľa jednotlivých komodít je uvedený v tabuľke č.7.
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Tabuľka č. 7: Celkový prehľad počtu hlásení pre EK za rok 2011
ATIS 1

ATIS 2

ATIS 3
ATIS 4

ATIS 5
ATIS 7
ATIS 8
Spolu

Hlásenia
týždenné hlásenia cien hovädzieho dobytka
týždenné hlásenia cien ošípaných a odstavčiat
týždenné hlásenia cien jahniat
Ročné hlásenie – zoznam bitúnkov hlásiacich ceny HD
denne hlásenie cien ovocia a zeleniny z dovozu (iba nenulové)*
týždenné hlásenia cien zeleniny z domácej produkcie**
týždenné hlásenia cien banánov
týždenné hlásenia cien obilnín
štvrťročné hlásenia mesačných cien kŕmnych zmesí
týždenné hlásenia cien mlieka a mliečnych výrobkov
týždenné hlásenia cien masla
mesačné hlásenia cien surového kravského mlieka
týždenné hlásenia cien hydiny a vajec
mesačné hlásenia cien vína***
mesačné hlásenia cien cukru

Počet
57
53
54
1
148
14
52
52
4
57
52
13
55
0
12
624

6.5.2. Licencie
V roku 2011 bolo prijatých 74 žiadostí o dovozné licencie, schválených bolo 72, dve žiadosti nevyhoveli podmienkam nariadenia Komisie. Počet prijatých žiadosti o vývozné licencie je 130 z toho
84 ks tvoria žiadosti o licencie s vývoznou náhradou (tabuľka č.8).
Tabuľka č. 8: Prehľad žiadostí na vydanie licencií v roku 2011
LICENCIE
Dovozné licencie
Vývozné licencie
Vývozné licencie s vopred
stanovenou sadzbou náhrady

Počet prijatých
žiadostí
74
46

Počet schválených
žiadostí
72
46

Počet vydaných
licencií
72
46

84

84

84

6.5.3. Zábezpeky
Prehľad prijatých, prepadnutých a uvoľnených zábezpek a bankových záruk je znázornený v tabuľke
č. 9. Do hodnoty uvoľnených hotovostných zábezpek nie sú zarátané pohyby pri blokových hotovostných zábezpekách. Pri prepadnutých hotovostných bankových zárukách sú zarátané aj prepadnuté bankové záruky, ktoré boli zaplatené v hotovosti. Pri bankových zárukách sú zarátané pohyby
záruk, nie počty záručných listín.
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Tabuľka č. 9: Objem zábezpek a bankových záruk v roku 2011
Hotovostné

Hodnota v EUR

Prijaté zábezpeky
Prepadnuté zábezpeky SR:
Prepadnuté zábezpeky EU:
Uvoľnené zábezpeky

1 262 747,69
33 247,40
0
1 354 198,39

Bankové záruky

Hodnota v EUR

Prijaté zábezpeky
Prepadnuté zábezpeky SR:
Prepadnuté zábezpeky EU:
Uvoľnené zábezpeky

85 600 000
83 240,91
0
81 745 950,64

6.5.4. Vývozné náhrady
V roku 2011 celkovo bolo prijatých 129 ks žiadostí o vývozné náhrady.
Počet vyplatených žiadostí o vývozné náhrady za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 za 136 ks
bol v hodnote 174 013,19 Eur.
Prijaté žiadosti a vyplatené vývozné náhrady boli za komodity: slepačie násadové vajcia, jednodňové
kurčatá, morčacie vajíčka, suchá, tepelne neupravená saláma, živý hovädzí dobytok.
6.5.5. Skladovanie intervenčných zásob obilnín
V roku 2011 platobná agentúra vykonávala verejné skladovanie obilnín, ktoré boli nakúpené v roku 2010. K 1. 1. 2011 bolo v intervenčných zásobách uskladnené 27.059,172 t pšenice obyčajnej
a 155.684,255 t jačmeňa. Tieto zásoby boli v priebehu roka 2011 vyskladnené a k 31. 12. 2011
platobná agentúra neevidovala žiadne intervenčné zásoby.
6.5.6. Vyskladnenie intervenčných zásob
Predaj obilnín na vnútornom trhu
Formou verejných súťaží na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 1017/2010 z 10. novembra 2010,
ktorým sa začína predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov bolo na vnútornom
trhu predaných 80 112,427 ton jačmeňa z intervenčných zásob 13 odberateľom so sídlom v SR.
Výsledná hodnota predaného tovaru bola 17 502 909,41 Eur.
Dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v EÚ
Na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 945/2010 z 21. októbra 2010, ktorým sa prijíma plán prideľovania zdrojov, ktoré sa majú v rozpočtovom roku 2011 vyúčtovať členským štátom za dodávky
potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v EÚ a ktorým sa stanovujú výnimky z určitých ustanovení nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2010, bolo pre Bulharsko vyskladnené
57 631,000 ton intervenčného jačmeňa. Dodávky boli realizované bezodplatne v zmysle nariadenia
Komisie (EÚ) č. 807/2010 zo 14. septembra 2010, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie
pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Únii.
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Pre SR bolo vyskladnené 27.059,172 ton potravinárskej pšenice a 17 940,828 ton jačmeňa. Výsledná hodnota vyskladneného tovaru bola 4 549 450,57 Eur.
6.5.7. Sušené krmivá
V rámci spoločnej organizácie trhu so sušenými krmivami bola z fondu EPZF financovaná podpora
uznaným spracovateľským podnikom na spracovanie sušeného krmiva.
Za hospodársky rok 2010/2011 PPA prijala spolu 20 žiadostí o poskytnutie podpory spracovateľským podnikom na sušené krmivo na celkové množstvo 1 073,953 ton sušeného krmiva. V roku
2011 bolo vydaných 20 rozhodnutí o poskytnutí podpory vo forme preddavkov a 20 rozhodnutí
o poskytnutí podpory vo forme doplatkov vo veci žiadostí o poskytnutie podpory spracovateľským
podnikom na sušené krmivo pre hospodársky rok 2010/2011.
V kalendárnom roku 2011 bola vyplatená podpora spracovateľským podnikom na sušené krmivo
vo výške: 35 440,46 Eur (za celý hospodársky rok 2010/2011), z toho vo forme preddavkov bolo
vyplatených 21 264,28 Eur a vo forme doplatkov 14 176,18 Eur.
Hospodársky rok pre sušené krmivo trvá od 1. apríla do 31. marca nasledujúceho kalendárneho
roka.
6.5.8. Reštrukturalizácia vinohradov
V roku 2011 bolo prijatých 40 žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov. Z uvedeného
počtu bolo k 31. 12. 2011 schválených 29 žiadostí o podporu. Celkovo bolo v roku 2011 vyplatených 3 788 900,35 Eur. V porovnaní s rokom 2010 je to približne rovnaká výška vyplatených
finančných prostriedkov.
6.5.9. Trvalé ukončenie výsadby vinohradov
V roku 2011 nebola prijatá žiadna žiadosť o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov, ale
pokračovalo administrovanie žiadostí o podporu podaných v roku 2010. Celkovo bolo v roku 2011
vyplatených 406 815,00 Eur. V porovnaní s rokom 2010 je to pokles približne o polovicu. Dôvodom je nižší objem finančných prostriedkov pridelených SR na toto opatrenie.
6.5.10. Poistenie úrody vinohradov
V roku 2011 bolo prijatých 41 žiadostí o podporu na poistenie úrody. Z uvedeného počtu bolo
k 31. 12. 2011 schválených 37 žiadostí o podporu. Celkovo bolo v roku 2011 vyplatených
133 914,88 Eur. V počte podaných žiadostí o podporu na poistenie úrody v roku 2011 konštatujeme nárast oproti roku 2010 (17 žiadostí o podporu). Pravdepodobnou príčinou tohto nárastu je
neposkytovanie dotácie na platby poistného v poľnohospodárstve v roku 2011 – poistenie poľnohospodárskych plodín v zmysle § 12 nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov.
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6.5.11. Investície do podnikov
V roku 2011 bolo prijatých 41 žiadostí o podporu na investície. Z uvedeného počtu nebola
k 31. 12. 2011 zamietnutá žiadna žiadosť o podporu. Celkovo bolo v roku 2011 vyplatených
326 080,76 Eur. V porovnaní s rokom 2010 je to nárast vo výške vyplatených finančných prostriedkov. Dôvodom je súbežné ukončenie realizovaných investícií v rámci žiadostí o podporu podaných
v rokoch 2009 a 2010.
6.5.12. Propagácia na trhoch tretích krajín
V roku 2011 boli prijaté 4 žiadosti o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín. Z uvedeného
počtu nebola k 31. 12. 2011 zamietnutá žiadna žiadosť o podporu. V porovnaní s rokom 2010 je to
približne rovnaký počet, kedy boli prijaté 3 žiadosti o podporu a z toho boli 2 žiadostí o podporu
schválené. Na uvedené opatrenie neboli doteraz čerpané žiadne finančné prostriedky.
6.5.13. Cukor
V roku 2011 bolo na dodatočnú pomoc na diverzifikáciu zaregistrovaných 76 žiadostí z toho 27
žiadostí nebolo schválených. V marci 2011 boli vyplatené 2 žiadosti v celkovej sume 117 142,09
Eur a v septembri 2011 bolo vyplatených 49 žiadostí v celkovej výške 1 018 653,25 Eur. Celková
výška prostriedkov, ktorá bola vyplatená na dodatočnú pomoc v roku 2011 predstavovala sumu
1 135 795,34 Eur, čím bol vyčerpaný zvyšok finančných prostriedkov, ktorý bol určený na dodatočnú diverzifikáciu v rámci reštrukturalizácie z EÚ pre SR.
Výrobné poplatky za cukor a izoglukózu stanovené v roku 2011 za hospodársky rok 2010/2011 sú
v tabuľke č. 10:
Tabuľka č. 10: Výrobné poplatky za cukor a izoglukózu stanovené v roku 2011 za hospodársky rok
2010/2011
Schválený výrobca
Amylum Slovakia spol. s r. o.
Slovenské cukrovary s. r. o.
Považský cukor a. s.
Spolu
Štátny rozpočet (25 %)

Výrobný poplatok v EUR
408 567,00
526 092,00
821 742,00
1 756 401,00
439 100,25

Zároveň v rámci uvoľnenia nadbytočného množstva cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh EÚ boli
stanovené poplatky uvedené v tabuľke č. 11:
Tabuľka č.11: Poplatky za uvoľnenie nadbytočného množstva cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh
Schválený výrobca
Amylum Slovakia spol. s r. o.
Slovenské cukrovary s. r. o.
Považský cukor a. s.
Spolu

Poplatok v EUR
210 992,91
921 409,18
921 409,18
2 053 811,27
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6.5.14. Školské ovocie
V roku 2011 bolo prijatých 158 žiadosti o schválenie uchádzača, pridelenie stropu pomoci a o poskytnutie pomoci. Celkovo bolo v roku 2011 vyplatených 2 789 738,14 Eur. Z toho z EÚ zdrojov
bolo vyplatených 2 304 582,75 Eur a z národných zdrojov 485 155,39 Eur.
V porovnaní s rokom 2010 je to nárast vo výške vyplatených finančných prostriedkov. Dôvodom
je dofinancovanie žiadostí o poskytnutie pomoci za školský rok 2009/2010 a pridelenie vyššieho
stropu pomoci na školský rok 2010/2011.
V kalendárnom roku 2011 sa na školský rok 2011/2012 prihlásilo 30 uchádzačov. Z toho schválených bolo 28 uchádzačov a dvom uchádzačom bolo zrušené schválenie z dôvodu nesplnenia podmienok pridelenia stropu pomoci. S 28 schválenými uchádzačmi uzatvorilo zmluvy 1 694 škôl
s 341 843 žiakmi. Na školský rok 2011/2012 bol SR pridelený rozpočet vo výške 2 193 452 Eur.
6.5.15. Akčné plány
V roku 2011 bola prijatá a schválená 1 žiadosť o poskytnutie pomoci na financovanie plánov predbežného uznania. V porovnaní s rokom 2010 bol v roku 2011 vyplatený rovnaký objem finančných
prostriedkov.
6.5.16. Operačné programy
V roku 2011 bolo prijatých a schválených 10 žiadosti o poskytnutie pomoci. Celkovo bolo v roku
2011 vyplatených 497 988,67 Eur. V porovnaní s rokom 2010 je to nárast vo výške vyplatených
finančných prostriedkov. Dôvodom je 7 schválených žiadostí o poskytnutie pomoci v roku 2010.
6.5.17. Mimoriadna podpora pre sektor ovocia a zeleniny
V roku 2011 bolo prijatých 28 a schválených 19 žiadostí o podporu. Celkovo bolo v roku 2011
vyplatených 529 159,60 Eur z celkového rozpočtu prideleného pre SR vo výške 536 107,00 Eur.
Dané opatrenie sa v roku 2010 nerealizovalo.
6.5.18. Mliečne kvóty
K 31. 12. 2011 PPA evidovala 631 výrobcov s pridelenou individuálnou kvótou mlieka.
K 31. 12. 2011 mali výrobcovia aktuálne pridelenú kvótu na dodávky 983 884 677 kg a kvótu na
priamy predaj 30 034 297 kg. Národná kvóta pre SR na kvótový rok 2011/2012 (podľa nariadenia
Rady (ES) č. 72/2009) je spolu 1 093 771 416 kg.
Nákupcovia od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 zaslali 734 hlásení o nákupe mlieka.
Na základe ročných hlásení po korekcii a po opravách a na základe vykonaných kontrol na mieste
SR v kvótovom roku 2010/2011 využila národnú kvótu na 76,39 %, z toho kvótu na dodávky na
76,89 % a kvótu na priamy predaj na 62,06%. Aktualizácia „Ročného dotazníka o uplatnení úpravy poplatkov v sektore mlieka zavedeného nariadením Rady (ES) č. 1788/2003“ bola EK zaslaná
v požadovanom termíne pred 1. decembrom 2011, 23. 11. 2011.
Na základe mesačných hlásení a odhadu do konca kvótového roka 2011/2012 je predpoklad využi43

tia národnej kvóty na cca 76,95% z toho kvótu na dodávky na 77,45 % a kvótu na priamy predaj
na 62,71 %.
Prehľad počtu žiadostí, vydaných rozhodnutí a prijatých mesačných a ročných hlásení súvisiacich
s administrovaním mliečnych kvót za obdobie 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 je uvedený v tabuľke č.12.
Aktuálny počet schválených nákupcov surového kravského mlieka k 31. 12. 2011 je 58. PPA od
začiatku roka 2011 k 31. 12. 2011 zadministrovala spolu 69 žiadostí o zmenu mliečnej kvóty. Išlo
hlavne o zmenu z kvóty na dodávky na kvótu priameho predaja. SR požiadala EK o zmenu v rozdelení národnej kvóty na dodávku (1 055 742 726 kg) a priamy predaj (38 028 690 kg) na kvótový
rok 2011/2012.
Od vstupu SR do EÚ ani v jednom sledovanom období kvóta nebola prekročená (obrázok č. 5),
preto sa nestanovoval a nevyberal poplatok za jej prekročenie a ani v najbližšom období nepredpokladáme prekročenie kvóty.
Obrázok č. 5: Plnenie mliečnej kvóty v jednotlivých kvótových rokoch v %.

* dodávka nákupcom po korekcii na skutočne dodaný tuk a priamy predaj v prepočte výrobkov na mlieko.
**odhad bez zohľadnenia zistení kontrol na mieste a následných opravách množstiev

Nová individuálna kvóta od 1.1.2011 bola pridelená 8 výrobcom. Na kvótový rok 2011/2012 bolo
vydaných 45 rozhodnutí o zvýšení individuálnej kvóty v celkovom množstve 7 949 383 kg.
Z dôvodu prevodu, resp. prechodu bolo v roku 2011 administrovaných 14 žiadostí o prevod, t.j. 28
vydaných rozhodnutí výrobcom.
Tabuľka č. 12: Prehľad počtu žiadostí, vydaných rozhodnutí a prijatých mesačných a ročných hlásení
súvisiacich s administrovaním mliečnych kvót za obdobie 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011.
Charakter zmeny
schválenie/ zrušenie schválenia nákupcov
zmena individuálnej kvóty mlieka
zvýšenie individuálnej kvóty mlieka
odpustenie zníženia individuálnej kvóty mlieka
prevod/prechod individuálnej kvóty mlieka
pridelenie novej individuálnej kvóty mlieka
odobratie do národnej rezervy
prijatie a spracovanie „Vyhlásenia…“ nákupcov
prijatie a spracovanie „Vyhlásenia…“ výrobcov

Počet
7
69
45
0
14
8
9
734
662
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Charakter zmeny
požiadavky na kontrolu a spracovanie výsledkov z kontrol
vydané „Rozhodnutia o znížení“

Počet
45
68

6.5.19. Školské mlieko
Mliečne výrobky dodané v rámci opatrenia „Školské mlieko“ boli preplácané zo zdrojov EÚ podľa
nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008 v platnom znení a zo zdrojov ŠR podľa Nariadenia vlády SR
č. 339/2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti
v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení
neskorších predpisov (nariadenie vlády SR č. 348/2010 Z. z.).
V školskom roku 2010/2011 sa do projektu „školské mlieko“ zapojili nasledovné mliekarne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Humenská mliekareň a. s., Humenné,
Milsy Bánovce a. s., Bánovce nad Bebravou,
Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok,
Senická mliekareň a. s., Senica,
Rajo a. s., Bratislava,
AGROSPOL Kysuce s. r. o. Svrčinovec,
Mliekareň Selce s. r. o.,
Accom Slovakia, s. r. o.,
Cool Milk s. r. o. Piešťany (od šk. roku 2011/2012).

Žiadosti o podporu sa podávajú za 3 účtovacie obdobia školského roka (mesiace 9 až 12, 1 až 3, 4
až 6). Celkovo bolo prijatých 24 žiadostí, ktoré po administratívnej kontrole boli schválené.
Za školský rok 2010/2011 bola vyplatená podpora zo zdrojov EÚ v sume 536 746,85 Eur a zo zdrojov SR v sume 1 477 341,11 Eur a v celkovej sume 2 014 087,96 Eur.
V tabuľke č. 13 je uvedená vyplatená podpora podľa kategórii výrobkov podľa prílohy č. 1 nariadenia Komisie č. 657/2008 v platnom znení.
Tabuľka č. 13: Vyplatená podpora na školské mlieko podľa jednotlivých kategórií pre školský rok
2010/2011
Druh výrobku
Kat I a)
Kat I b)
Kat I c)
Kat II
SPOLU

Množstvo v kg šk. Podpora zo zdrojov Podpora zo zdrojov
Podpora spolu
rok 2010/2011
SR 2010/2011
EU 2010/2011
v EUR
2 333 079,05
1 155 139,42
423 453,99
1 578 593,41
600 859,46
310 031,48
109 055,99
419 087,47
4 303,08
2 076,24
781,01
2 857,25
21149,71
10 093,97
3 455,86
13 549,83
2 959 391,30
1 477 341,11
536 746,85
2 014 087,96
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Klasifikácia jednotlivých kategórií výrobkov je nasledovná:
Kategória I
a) tepelne upravené mlieko;
b) tepelne upravené mlieko s čokoládou, ovocnou šťavou alebo ochutené, obsahujúce minimálne 90 % hmotnostných mlieka uvedeného v písmene a) a obsahujúce maximálne 7 %
pridaného cukru a/alebo medu;
c) fermentované mliečne výrobky obsahujúce alebo neobsahujúce ovocnú šťavu, ochutené alebo
neochutené, obsahujúce minimálne 90 % hmotnostných mlieka uvedeného v písmene a)
a obsahujúce maximálne 7 % pridaného cukru a/alebo medu.
Kategória II
Ochutené a neochutené mliečne výrobky s ovocím, fermentované alebo nefermentované,
obsahujúce minimálne 75 % hmotnostných mlieka uvedeného v kategórii I písm. a) a obsahujúce najviac 7 % pridaného cukru a/alebo medu.
Obrázok č. 6: Zastúpenie jednotlivých kategórií mliečnych výrobkov pre podporu „školské mlieko“ v šk.
roku 2010/2011 podľa množstva v kg
Zastúpenie jednotlivých kategórií výrobkov v šk. roku
2010/2011 podľa množstva v kg

Zastúpenie jednotlivých kategórii mliečnych výrobkov pre podporu „školské mlieko“ v školskom roku
2010/2011 podľa množstva je znázornené na obrázku č. 6. V školskom roku 2010/2011 tvorilo zastúpenie
výrobku kategórii 1.a) tepelné upravené mlieko, čiže mlieko bez prídavných látok až 78,84 %. Výrobky
pod kat. 1c) fermentované mliečne výrobky patriace do 1. kategórie tvorili najmenší podiel, t.j. 0,15 %.
Do projektu „školské mlieko“ sa v školskom roku 2010/2011 zapojilo celkovo 1550 školských
a predškolských zariadení a takmer 210 000 žiakov. Porovnanie zastúpenia jednotlivých kategórií
výrobkov v ostatných dvoch školských rokoch je zrejmé z obrázku č.7. V porovnaní so školským
rokom 2009/2010 množstvo výrobku kategórie 1a) vzrástlo o 12 %, čo je o 250 722,80 kg, tým aj
podpora SR vzrástla o 56 %, ale za školský rok 2010/2011 podpora z národných zdrojov na 1 ks
výrobku kategórie 1 a) pre balenie 1l vzrástla o 40 % v porovnaní so školským rokom 2010/2011.
Najväčší pokles je u výrobkov kat. 1 c) o 75 %, t.j. o 12 777,09 kg. V porovnaní s predchádzajúcim
školským rokom podpora z národných zdrojov vzrástla o takmer 10 % a podpora z EU zdrojov na
100 kg výrobkov sa nezmenila (tabuľka č. 14).
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Obrázok č. 7: Zastúpenie jednotlivých kategórií výrobkov pre podporu „školské mlieko“ v školskom roku
2010/2011 podľa množstva v kg v porovnaní so školským rokom 2009/2010

Tabuľka č. 14: Porovnanie množstva, podpory SR so školským rokom 2009/2010 podľa kategórií
a podkategórií podporovaných výrobkov.

Druh
výrobku

Množstvo
v kg šk. roku
2010/2011

Množstvo
v kg za
škol. rok
2009/2010

Kat I a)
Kat I b)
Kat I c)
Kat II
SPOLU

2 333 079,05
600 859,46
4 303,08
21149,71
2 959 391,30

2 082 356,25
888 689,87
17 085,17
30 195,73
3 018 327,02

Index
množstva
v kg šk.
rokov 2010
– 2011/2009
– 2010

Podpora
SR šk. rok
2010/2011

Podpora
SR šk.rok
2009/2010

Index
podpory
z NR šk.
rokov 2010
– 2011/2009
– 2010

1,12
0,68
0,25
0,7
0,98

1 155 144,85
310 031,48
2 076,24
10 093,97
1 477 346,54

741 347,17
579 581,41
10 793,61
11 480,46
1 343 202,65

1,56
0,53
0,19
0,88
1,10

Počet zapojených škôl stúpol o 7 %, zatiaľ čo počet odoberajúcich žiakov klesol o 4 % (tabuľka
č. 15).
Tabuľka č. 15: Porovnanie počtu zapojených škôl a školských zariadení a počtu odoberajúcich žiakov.
školský rok
2010/2011
2010/2011
Index

počet zapojených škôl
1 550,00
1 443,00
1,07

počet odoberajúcich žiakov
210 000,00
219 073,00
0,96

6.5.20. Opatrenia na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie
s včelárskymi produktmi
V roku 2011 boli prijaté a následne schválené 4 žiadosti o vyplatenie podpory na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelárskymi produktmi.
Podľa schváleného Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva boli v roku
2011 na jednotlivé opatrenia vyplatené finančné prostriedky (50 % z rozpočtu SR a 50 % z roz-
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počtu EÚ) v celkovej výške 1 278 996,04 Eur, v členení podľa žiadateľov a opatrení uvedených
v tabuľke. č. 16.
Tabuľka č. 16: Vyplatené finančné prostriedky v EUR na opatrenia pre zlepšenie podmienok pre
produkciu a obchodovanie s včelárskymi produktmi v roku 2011.
Opatrenie
technická pomoc včelárom
kontrola varroázy
racionalizácia kočovania včelstiev
úhrada nákladov na analýzu medu
obnova včelstiev
spolupráca so špecializovanými inštitúciami
Spolu:

Spolok včelárov
Slovenska
73 895,53
52 437,05
18 376,68
7 047,26
0
0
151 756,52

Združenie
Slovenská včela
541 227,17
359 657,62
107 669,11
38 074,99
56 535,64
24 074,99
1 127 239,52

spolu
615 122,70
412 094,67
126 045,79
45 122,25
56 535,64
24 074,99
1 278 996,04

6.5.21. Súkromné skladovanie bravčového mäsa
Dňa 28.  1. 2011 bol na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 68/2011 z 28. januára 2011 o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa (ďalej len SS BM) vopred vyhlásený
režim súkromného skladovania bravčového mäsa. Na webovom sídle PPA bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení SS BM, kde boli zverejmené podrobné informácie o postupe podávania žiadosti.
Dňa 25. 2. 2011 bolo zverejnené nariadenie Komisie (EÚ) č. 192/2011, ktorým sa ustanovili osobitné opatrenia týkajúce sa pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa ustanovené v nariadení Komisie (EÚ) č. 68/2011 v odvetví bravčového mäsa, ktoré pozastavilo súkromné skladovanie
bravčového mäsa od 27. februára 2011 do 4. marca 2011.
Dňa 28. 2. 2011 vyšlo nariadenie Komisie (EÚ) č. 197/2011 z 28. februára 2011, ktorým sa ustanovil dátum ukončenia podávania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa. Dátum ukončenia podávania žiadostí bol 4. marec 2011.
V sledovanom období neboli na platobnú agentúru doručené žiadne žiadosti.
6.5.22. Súkromné skladovanie masla
Súkromné skladovanie masla bolo vyhlásené dňom 1.3.2011 nariadením Komisie (EÚ) č. 172/2011.
V rámci opatrenia sa počas obdobia vyhlásenia súkromného skladovania masla v kalendárnom roku
2011 nezapojil žiadny subjekt.
6.5.23. Podpora na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom
trhu
V roku 2011 boli prijaté 3 žiadosti o vyplatenie priebežnej platby a 1 žiadosť o vyplatenie zostatkovej platby na realizáciu programu informačných a propagačných činností na poľnohospodárske
výrobky na vnútornom trhu.
V roku 2011 bolo v rámci programu vyplatených 349 195,64 Eur z rozpočtu SR a 581 992,73
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Eur z rozpočtu EÚ, spolu 931 188,37 Eur, čo predstavuje 80% z ročných nákladov vo výške
1 163 985,46 Eur (tabuľka č. 17 ).
Tabuľka č. 17: Vyplatené finančné prostriedky na podporu na informačné a propagačné činnosti pre
poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu v roku 2011 podľa kvartálov v EUR.
Podpora na informačné
a propagačné činnosti pre
poľnohospodárske výrobky
na vnútornom trhu
EÚ
SR
Spolu:

I.Q.

II.Q.

III.Q.

IV.Q.

2011

2011

2011

2011

74 277,89
44 566,73
118 844,62

217 286,32
130 371,80
347 658,12

235 631,73
141 379,04
377 010,77

54 796,79
32 878,07
87 674,86

SPOLU
581 992,73
349 195,64
931 188,37

6.5.24. Zhodnotenie vývoja trhovo orientovaných výdavkov
Čerpanie TOV je závislé na možnej realizácii platných opatrení v rámci organizácie trhu v danom
roku a taktiež na aktuálnej situácii na trhu s danou komoditou. V podmienkach SR ide predovšetkým
o čerpanie prostriedkov v rámci opatrení v oblasti vinohradov, ovocia a zeleniny, mlieka a mliečnych
výrobkov, včiel, propagácie, sušených krmív a vývozných náhrad, čo je ovplyvnené predovšetkým
konkurencieschopnosťou a trhovými príležitosťami jednotlivých výrobkov na trhu tretích krajín.
Prehľad čerpania v rámci jednotlivých opatrení za roky 2007 až 2011 je v tabuľke č. 18.
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Vývozné náhrady
Program potravinovej pomoci pre najodkázanejšie
osoby
Sušené krmivo
Reštrukturalizácia vinohradov
Trvalé ukončenie výsadby vinohradov
Poistenie úrody vinohradov
Investície
Obohatenie vinárskych výrobkov
Operačné programy
Akčné plány
Výrobná podpora na rajčiak
Školské ovocie
Mimoriadna podpora pre sektor ovocia a zeleniny
Podpora na informačné a propagačné činnosti pre
poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu
Podpora opatrení na zlepšenie podmienok pre
produkciu a obchodovanie s včelárskymi produktmi
Školské mlieko

Trhové opatrenie

1 108 238,94
993 130,32
1 226 415,03

3 243 778,44
73522661,44
10841992,11
3 882 619,58
2 799 099,50
11338224,29
24586117,20
29674781,52

2 636 781,97
19 669 094,24
5 114 047,69
6 803 840,10
4 095 938,93
28 474 158,14
13 936 101,57
10 415 957,13

72 804,85
2 912 271,80
956 290,20
98 270,40
306 697,32
860 352,57
70 697,80
-

-

-

-

r. 2009
suma v EUR
346 285,00

r. 2008
suma v SKK
41310654,20

r. 2007
suma v SKK
136306394,85

Tabuľka č.18: Prehľad vyplatených finančných prostriedkov na jednotlivé trhové opatrenia v rokoch 2007 – 11.

2 636 860,04

993 002,73

903 620,34

41 054,87
3 938 832,07
968 872,85
107 173,40
104 632,63
134 079,54
301 628,71
97 912,35
806 131,74
-

-

r. 2010
suma v EUR
558 271,21

2 014 087,96

1 278 996,04

931 188,37

35 440,46
3 788 900,35
406 815,00
133 914,88
326 080,76
497 988,67
100 000,00
2 789 738,14
529 159,60

62 020,35

r. 2011
suma v EUR
174 013,19

7. Hodnotenie a analýza vývoja
organizácie v danom roku
7.1. Organizačno-právne záležitosti
Pôsobnosť a organizačnú štruktúru PPA upravuje štatút PPA, ktorý podľa § 6 ods. 3 zákona
č. 543/2007 Z. z. schvaľuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Štatút PPA
č. 2293/2008-100 z 1. 12. 2007 bol s účinnosťou 1. 1. 2011 novelizovaný dodatkom č. 4. Podrobnosti o organizačnej štruktúre upravuje organizačný poriadok PPA, ktorý je základným vnútorným organizačným predpisom platobnej agentúry. PPA podľa prílohy č. 1 nariadenia Komisie
(ES) č. 885/2006 dbá na dodržanie súladu organizačnej štruktúry s akreditačnými kritériami. V organizačnom poriadku PPA je upravené jednoznačné delegovanie právomoci a zodpovednosti na
všetkých úrovniach činnosti a oddelenie troch funkcií – schvaľovanie a kontrola platieb, realizácia
platieb a zúčtovanie platieb. S účinnosťou 1. 1. 2011 bol vydaný nový organizačný poriadok PPA
(dodatkom č. 1 k rozhodnutiu GR č. 80/2010 o organizačnej zmene zo dňa 22. 10. 2010), ktorý sa
v priebehu roka 2011 aktualizoval dodatkom č. 2 zo dňa 25. 2. 2011 s účinnosťou 28. 2. 2011 a dodatkom č. 3 zo dňa 14. 10. 2011 s účinnosťou 17. 10. 2011. Organizačnými zmenami sa racionalizovala organizačná štruktúra PPA, viacero oddelení sa zrušilo, transformovalo na referáty (napr.
v odbore vnútornej kontroly, odbore vnútorného auditu a v sekcii organizácie trhu), resp. sa zriadili
nové organizačné útvary pre potreby plnenia úloh PPA, vymedzili sa kompetencie a zodpovednosti
príslušných organizačných útvarov z hľadiska vecného a zrušila sa funkcia vedúcich RP PPA (kapitola 6.5.). V porovnaní s organizačnou štruktúrou z predchádzajúceho roka k 31. decembru sa
znížil počet oddelení o 14 (z pôvodných 27 na 13) a zvýšil sa počet referátov o 11 (z pôvodných 9
na 20), počet odborov sa zvýšil o jeden (z pôvodných 23 na 24); počet sekcií 7 a 17 RP PPA ostal
nezmenený. V konečnom dôsledku sa v rámci organizačnej štruktúry PPA znížil počet organizačných útvarov o 2 (z pôvodných 71 na 69).
Na zabezpečenie plnenia úloh PPA a ich kontrolu je zriadená porada vedenia PPA ako stály poradný orgán GR. Zloženie, zásady činnosti a spôsob rokovania porady vedenia PPA upravuje rokovací
poriadok porady vedenia PPA, vydaný rozhodnutím GR č. 92/2010 zo dňa 30. 12. 2010. Podľa
potreby GR zriaďuje stále alebo dočasné poradné orgány s vymedzenou pôsobnosťou, podľa osobitných predpisov. Poradné orgány PPA prerokúvajú dôležité otázky súvisiace s činnosťou PPA; závery poradných orgánov sú odporúčaniami pre GR. Postavenie, úlohy, zloženie a spôsob rokovania
poradných orgánov upravuje štatút a rokovací poriadok, ktoré vydáva GR v súlade s príslušnými
právnymi predpismi.
Optimalizáciou organizačnej štruktúry PPA a dôsledným dodržiavaním vnútorných predpisov PPA
a ich kontrolou sa zvýšila efektivita činnosti a výstupov PPA. Interná normotvorná činnosť PPA bola
v roku 2011 naďalej zameraná na aktualizáciu organizačno-riadiacich aktov (ďalej len ORA), najmä
na optimalizáciu procesných postupov v súlade s právne záväznými aktmi EÚ, právnymi predpismi
SR a opatreniami interných a externých kontrol a auditov. Podrobnosti o tvorbe ORA upravuje
smernica č. 4/2010 na tvorbu a vydávanie organizačno-riadiacich aktov PPA zo dňa 31. 3. 2010.
V súlade s touto smernicou sa vydávali ORA vo forme rozhodnutí GR, príkazných listov GR,
služobných predpisov a smerníc. ORA upravujú procesy, činnosti, pracovné postupy, vzájomné
vzťahy organizačných útvarov PPA pri ich zabezpečovaní, rozsah oprávnení vedúcich štátnych
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zamestnancov, práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov. V hodnotenom období sa včas
a v požadovanom rozsahu a kvalite zabezpečovali požiadavky externých oprávnených subjektov
(audit a kontrola) na predloženie ORA v elektronickej forme s príslušným zoznamom ORA. V rámci internej normotvornej činnosti je naďalej potrebné reagovať na podnety vyvolávajúce potrebu
zmien v obsahu ORA a zabezpečovať ich aktualizáciu. V roku 2011 bolo vydaných celkom 177
ORA (vrátane dodatkov), čo je o 3 viac ako v roku 2010.

7.2. Materiálno technické zabezpečenie výkonu činnosti organizácie
Väčšina materiálno technického vybavenia, ktoré v súčasnosti používajú zamestnanci PPA bola
obstaraná po vzniku PPA v roku 2004 alebo skôr a je technicky a morálne zastaraná. Viac ako 60%
technických zariadení (výpočtová a kancelárska technika, sieťové komponenty, servery) je potrebné
postupne obmeniť. V roku 2011 prišlo k čiastočnej obnove počítačov s operačným systémom a príslušenstvom (približne o jednu desatinu), nákupu nevyhnutných sieťových komponentov, náradia
na údržbu výpočtovej techniky a techniky pre zabezpečenie výkonu KNM. Nakúpené zariadenia
zvýšia rýchlosť a kvalitu spracovávaných údajov, umožnia spracovávať kontrolované údaje z KNM
priamo v teréne bez nutnosti cestovať za týmto účelom na regionálne pracovisko a prispejú k zvýšeniu bezpečnosti informačných systémov. V oblasti servisu a opráv sa znížia náklady na nákup
náhradných súčiastok na zastarané zariadenia.
V oblasti softvérových riešení najvýznamnejším nákupom v roku 2011 bolo obstaranie nevyhnutnej
úpravy IS IACS a  IS AGIS v súvislosti so zmenami predpisov.
V roku 2011 sa začalo s budovaním podporných administratívnych systémov na báze IES SAP formou projektu „Technická asistencia pri zabezpečení harmonizácie systémov úkonov MP SR a PPA
s požiadavkami EÚ“. Realizácia tohto projektu bude pokračovať aj v roku 2012. V roku 2011 boli
do produktívnej prevádzky nasadené moduly ekonomika a financie, nezrovnalosti a výkazníctvo.
Okrem spomínaných produkčných systémov PPA prevádzkuje aj podporné systémy pre zamestnancov PPA. V roku 2011 spustila prípravy na zavedenie riešenia pre elektronický obeh dokumentov.
Jednotlivé podporné systémy sú nastavené aj na prístup z mobilných zariadení.
V obnove a budovaní komunikačných a informačných technológií je potrebné pokračovať aj v budúcnosti. K splneniu tohto cieľa prispeje aj pripravovaná Stratégia rozvoja informačných technológií v PPA. Financovanie technického zabezpečenia PPA sa predpokladá zo zdrojov OPIS, ŠR
a operácií TP.

7.3. Kompetencie delegované z PPA
PPA v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006 časť svojich činností delegovala formou uzatvorenia dohôd o delegovaní činnosti na externé inštitúcie. Špecifické delegované kompetencie vykonávané v roku 2011 sú uvedené v tabuľke č.19.
V roku 2011 bola formou dodatku aktualizovaná dohoda s VÚPOP (dodatok č. 4 a 5 k „Dohode“
z r. 2008) a s ÚKSÚP (dodatok č. 5 k „Dohode“ z r. 2006). V porovnaní s rokom 2010 neboli vykonávané kontroly v rámci obohatenia vinárskych výrobkov (ÚKSÚP). Dôvodom bolo skončenie
poskytovania tejto podpory v rámci SR. V roku 2012 budú pokračovať kontroly v oblasti reštrukturalizácie vinohradov. Kontroly v oblasti trvalého ukončenia výsadby vinohradov v roku 2012
nebudú prebiehať.
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Pre rok 2011 zostala v platnosti „Dohoda“ uzatvorená so ŠVPS SR v roku 2009, aktualizovaná
v tom istom roku dodatkom č. 1, a dohoda uzatvorená s Colným riaditeľstvom (ďalej CR) SR v roku 2007 a aktualizovaná dodatkami č. 1 a 2 v roku 2009.
Tabuľka č. 19: Prehľad kompetencií, ktoré PPA delegovala v roku 2011 na externé organizácie.
Inštitúcia
CR SR

ÚKSUP

VÚPOP
Bratislava

ŠVPS SR

Delegované kompetencie

• Konanie v oblasti systému dovozných a vývozných licencií, systému vývozných
náhrad a systému spracovaných poľnohospodárskych výrobkov (NON ANNEX
I).
• Poskytovanie informácií v súvislosti s prepustením poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov do colného režimu „voľný obeh“.
• Kontrola v rámci podpôr vyplývajúcich z PRV SR 2007 – 2013, os 2: podpory
v oblasti vinohradníctva a vinárstva (poskytovanie podpory na reštrukturalizáciu
vinohradov a trvalé ukončenie výsadby vinohradov).
• Kontrola v rámci podpory na sušené krmivá.
• Kontrola v rámci poskytovania podpory na reštrukturalizáciu vinohradov a trvalé ukončenie výsadby vinohradov.
• Kontrola oprávnenosti poberania dotácií na plochu metódou DPZ.
• Aktualizácia a údržba LPIS.
• Spracovanie a vyhodnotenie kontrol na mieste.
• Príprava grafických podkladov pre priame platby.
• GIS – mapový server pre účely PPA.
Kontrola plnenia podmienok a laboratórne šetrenia v rámci opatrení v oblasti organizácie
trhu:

• Stiahnutie výrobkov z trhu,
• podpora pre vybrané druhy ovocia a zeleniny určené na ďalšie spracovanie (rajčiaky).
Kontrola plnenia podmienok a laboratórne šetrenia v rámci opatrení pre oblasť priamych
podpôr – živočíšne komodity:

• Životné podmienky zvierat – kontrola zlepšenia životných podmienok v chove
hydiny, hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec,
• farmy hovädzieho dobytka – kontrola hovädzieho dobytka zameraná na držanie
látok v rozsahu čl. 14 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 a smernice
Rady č. 96/22/ES.

7.4. Kompetencie delegované na PPA
PPA realizovala v roku 2011 nasledovné činnosti delegované riadiacim orgánom:
• Na základe Dohody o plnomocenstve č. 606/2008-910 zo dňa 31. 1. 2008 a na základe „Splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu č. 139459/2010 zo dňa 22. 12. 2010
boli delegované právomocí pre PRV SR 2007 – 2013 z riadiaceho orgánu MPRV SR na
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom.
• Delegovanie právomocí pre OP RH SR 2007 – 2013 z riadiaceho orgánu MPRV SR na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom sa realizovalo na základe „Splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu č. 1308/2009-910“ zo dňa 7. 4. 2009, „Dodatku
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č. 1 Splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu č. 1308/2009-910“, zo dňa
11. 1. 2010, „Dodatku č. 2 Splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu
č. 1308/2009-910“, zo dňa 28. 4. 2010 a na základe „Splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu č.11319/2010-610“ zo dňa 25. 11. 2010.

7.5. Činnosti súvisiace s poskytovaním podpôr
7.5.1. Projektové podpory a štátna pomoc
V oblasti projektových podpôr PPA venovala značnú časť činnosti na ukončenie hodnotenia jednotlivých žiadostí o nenávratný finančný príspevok prijatých v predchádzajúcich obdobiach z PRV SR
2007 – 2013 a z OP RH SR 2007 – 2013, ktoré vychádzajú zo splnomocnení o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu na PPA a hodnoteniu žiadostí z PRV SR 2007 – 2013 osi 4 LEADER. Pre
zlepšenie a sprehľadnenie administratívnych postupov sa v roku 2011 venovala pozornosť príprave
zavedenia informačného systému, ktorého spustenie je naplánované na prvý kvartál roku 2012
a ktorý prispeje k zlepšeniu výkonnosti organizácie ako celku. Pri poskytovaní podpôr sa venovala
zvýšená pozornosť overovaniu súladu žiadaných finančných prostriedkov z PRV SR 2007 – 2013
so schémami minimálnej pomoci a preskúmaniu podnikov v ťažkostiach pred autorizáciou žiadostí
o platbu na základe finančných výkazov žiadateľa.
V rámci zlepšenia administratívnych postupov sa rozšíril počet opatrení, na ktoré je aplikovaný
výber žiadostí o platbu na KNM pomocou RA, čo znamenalo zníženie celkového počtu KNM
a zrýchlenie spracovania žiadostí o platbu.
Pretrvávajúcim problémom v opatreniach č. 1.6. Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3.
Vzdelávanie a informovanie bolo riešenie požiadaviek vyplývajúcich zo zistení certifikačného auditu
vo finančnom roku 2010, s dôsledkami v roku 2012. Zistenia sa týkali hlavne požiadaviek zo strany EK na dodatočné vydokladovanie efektívne vynaložených finančných prostriedkov konečnými
príjemcami pre dané opatrenia.
Ďalšie významné skutočnosti, ktoré majú vplyv na administrovanie prijatých žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku súvisia s neuzavretými auditmi EK pre opatrenia 1.1
Modernizácia fariem a 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov
lesného hospodárstva PRV SR 2007 – 2013. V súvislosti so zisteniami sa zo strany PPA venuje
zvýšená pozornosť systému preverovania súladu určitých údajov a to vykonaním krížovej kontroly
počtu hospodárskych zvierat štatisticky vykázaných konečnými príjemcami pri predkladaní žiadostí
o nenávratný finančný príspevok s údajmi evidovanými a poskytnutými PPA z CEHZ za rovnaké
obdobie.
Štátnu pomoc poskytla PPA v súlade so schválenými východiskami a prioritami stanovenými MPRV
SR. Rozpočtové prostriedky boli v plnom rozsahu použité na stanovený účel a vyplatené v rámci
limitu do konca roku 2011. Na skvalitnenie administrácie žiadostí a komunikácie so žiadateľmi mal
vplyv aj informačný systém AGIS ŠP, ktorý prispel k ich včasnému spracovaniu. V budúcnosti bude
potrebné prispôsobiť informačný systém zmenám v legislatíve upravujúcej poskytovanie štátnych
dotácií.
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7.5.2. Trhové podpory
V oblasti administrovania vývozných náhrad nedošlo k zmene v kvalite činností pri ich výplate.
V tomto období nebola zistená žiadna nezrovnalosť. Komunikácia so žiadateľmi vývozných náhrad bola dobrá. Dobré výsledky administrovania vývozných náhrad prispeli pozitívne k výkonnosti
PPA. V nasledujúcom období sa predpokladá zavedenie systému označovania vykosteného hovädzieho mäsa, ktorý je v štádiu rozpracovanosti.
V programe školské ovocie bol odstránený problém s prekročením pridelenej pomoci z finančných
zdrojov EÚ na daný školský rok, a to stanovením stropu pomoci pre každého schváleného uchádzača. Sprehľadnili sa tým administratívne postupy a stanovili sa zrozumiteľné pravidlá na poskytnutie
pomoci jednotlivým uchádzačom.
V roku 2011 v dôsledku krízy na trhu EÚ s ovocím a zeleninou spôsobenou Escherichiou coli,
ktorá začala koncom mája 2011 bola poskytnutá jednotlivým pestovateľom mimoriadna podpora
na vybrané druhy zeleniny určené na priamy konzum, ktoré boli stiahnuté z trhu, zberané formou
zeleného zberu alebo sa neuskutočnil ich zber v období od 26. mája 2011 do 30. júna 2011. Medzi
mimoriadne úlohy, ktoré sa realizovali v roku 2011 je možné zaradiť aj potravinovú pomoc, nakoľko tento spôsob podpory bol realizovaný v SR prvý rok. Pri jeho implementácii bolo potrebné
odstraňovať niektoré problémy spôsobené nedostatkom skúseností charitatívnych organizácií zodpovedných za distribúciu pomoci.
7.5.3. Priame a environmentálne podpory
V oblasti priamych a environmentálnych podpôr v roku 2011 PPA administrovala, kontrolovala,
schvaľovala a poskytovala priame a environmentálne podpory na základe žiadostí. K administrovaným podporným schémam pripravila a vytvorila všetky nevyhnutné podmienky, ktoré predstavujú
predovšetkým aktualizáciu Integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS a IACS
CC), prípravu formulárov žiadostí a príloh, prípravu príručiek pre žiadateľov a stanovenie administratívnych a kontrolných postupov s cieľom schválenia a následného vyplatenia finančných prostriedkov pre žiadateľov v súlade s právne záväznými aktmi EÚ a právnymi predpismi SR.
Po prijatí žiadostí a ich prepísaní do systému IACS boli vykonané administratívne kontroly, krížové
kontroly, KNM a kontroly prostredníctvom DPZ. Pri kontrole podmienok oprávnenosti nárokov
v systéme priamych podpôr PPA úzko spolupracovala s VÚPOP, na ktorý delegovala niektoré činnosti (zabezpečenie mapových podkladov pre žiadateľov a kontrolu prostredníctvom DPZ) a Štátnym plemenárskym ústavom, ktorý je zodpovedný za vedenie Centrálnej evidencie hospodárskych
zvierat (ďalej len CEHZ).
V záverečnom procese boli vydávané rozhodnutia podľa správneho poriadku. Po uskutočnení všetkých týchto úkonov PPA zabezpečila vyplatenie schválených podpôr na účty žiadateľov.
V priebehu roku 2011 sa pri administrovaní podpôr nezaznamenali žiadne vážnejšie problémy.
Naopak, zlepšila sa komunikácia s dodávateľom systému IACS a zabezpečovaním zmluvných úloh.
Prínosom pre PPA bolo najmä včasné vyplatenie priamych podpôr v mesiaci december 2011, ktorých podiel z celkového počtu prijatých žiadostí predstavoval viac ako 90 %.
S cieľom vytvorenia účinného systému na zabezpečenie riešenia agendy nezrovnalostí priamych
podpôr a efektívneho plnenia stanovených úloh zameraných na zlepšovanie riadiacich a kontrolných systémov v súlade s právne záväznými aktmi EÚ a právnymi predpismi SR vznikol
s účinnosťou 18. 10. 2011 odbor nezrovnalostí priamych podpôr. Odbor zodpovedá za vypra55

covanie správ o zistených nezrovnalostiach v systéme priamych platieb poskytovaných z prostriedkov EPZF a ŠR, podpôr na vybrané opatrenia osi 2 PRV SR 2007 – 2013 poskytovaných
z prostriedkov EPFRV a ŠR a ostatných nezrovnalostí administrovaných v systéme priamych
platieb.
Nové úlohy súvisia s prípravou na administrovanie priamych podpôr v roku 2012. PPA bude zabezpečovať prijímanie, administráciu, kontrolu a schvaľovanie žiadostí o podporu z EPZF, EPFRV
a ŠR vzťahujúcich sa k ploche (SAPS, DPP, CUK, CHM, ZELO, AE, UEV, PZPP, LUEV, LEPP)
a k jednotke množstva (ks, DJ), alebo VDJ (AEZ, ZPZ, DOJ a platba na VDJ).
So zabezpečením týchto činností súvisia potrebné úpravy manuálov, príprava a zadanie špecifikácií
na úpravy IACS a IACS CC na rok 2012 na poskytované typy podpôr a stanovenie pracovných
postupov a procesov, ktoré zabezpečia kvalitnú administráciu, spracovanie, kontrolu a schválenie
podpôr na jednotlivé schémy pomoci.
V roku 2012 bude PPA zabezpečovať uplatňovanie modulácie na priame podpory, k čomu bude
potrebné nastaviť nové postupy v IACS. Súčasne bude plniť všetky úlohy spojené s udržiavaním
bezporuchového chodu a aktualizáciou systému IACS CC a s výkonom kontroly na krížové plnenie, pripravovať a aktualizovať údaje z IACS o žiadateľoch a údaje uvádzané v žiadostiach podľa
jednotlivých druhov podpôr administrovaných v roku 2011. Údaje z IACS budú poskytované aj pre
potreby RA ako aj určenia rizikových faktorov, pre výber vzoriek na KNM.

7.6. Kontrolná činnosť
7.6.1. Výber vzoriek a riziková analýza pre kontrolu na mieste
Počnúc rokom 2011 začala PPA zabezpečovať výber kontrolných vzoriek pre výkon KNM a kontrolu formou DPZ na základe rizikovej analýzy (ďalej len RA) a náhodného výberu (ďalej len NV) vo
vlastnej réžii. Uvedeným postupom bola eliminovaná absolútna závislosť na doterajšom externom
dodávateľovi a zabezpečená väčšia časová flexibilita pri generovaní kontrolných vzoriek viazaných
na vhodné časové obdobie výkonu kontrol na mieste. PPA zabezpečuje všetky činnosti súvisiace
s výkonom RA a následným výberom kontrolných vzoriek použitím licencovaného štatistického
analytického nástroja (ďalej len SAS). Využívaním SAS je zabezpečený aj potrebný interný vývoj
nových a správa starých hodnotiacich modelov pre jednotlivé typy podpôr.
V oblasti priamych podpôr bola vykonaná analýza žiadostí o platbu a následný výber vzorky na
KNM podľa požiadaviek príslušných organizačných útvarov. V tabuľke č. 20 je uvedený prehľad
o počte žiadostí vybratých na KNM podľa výsledkov RA a NV v členení podľa jednotlivých typov
podpôr. Minimálna miera kontrol pre rok 2011 bola stanovená podľa pracovného dokumentu
DS/2009/27 na základe vyhodnotenia efektivity KNM vykonaných v roku 2010.
Pre vybrané opatrenia PRV SR 2007 – 2013 boli vzorky pre KNM generované mesačne, vždy na
základe aktuálneho zoznamu prijatých ŽOP.
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Tabuľka č. 20: Prehľad o počte žiadostí vybratých na KNM z dôvodu rizikovej analýzy (RA)
a náhodného výberu (NV).
Dotačná
podpora
SAPS
DPP
LFA
AE
CHM
RAJ
ZELO
UEV
DOJ
AEZ
ZPZP
LEPP
LUEV
PZPP
VDJ

Počet žiadostí vybratých v roku
2011 na KNM z podľa RA
a NV

Popis podpory
jednotná platba na plochu
doplnková národná platba na plochu
podpora v znevýhodnených oblastiach
podpora pri zaradení do agroenvironmentálneho
opatrenia na plochu
doplnková národná platba na chmeľ
prechodná platba na rajčiaky
osobitná platba na ovocie a zeleninu
podpora v územiach európskeho významu na
poľnohospodárskej pôde NATURA 2000
podpora na dojnice
agroenvironmentálne platby na zvieratá
životné podmienky zvierat
lesnícko-environmentálne platby
podpora v územiach európskeho významu na lesnom
pozemku
platba na prvé zalesnenie poľ. pôdy
podpora na veľké dobytčie jednotky

939
654
346
79
1
2
58
1
120
11
22
8
6
3
162

Prehľad o výbere projektov investičných opatrení PRV 2007 – 2013 pre účely výkonu kontroly na
mieste je uvedený v tabuľke č.21.
Tabuľka č. 21: Výber projektov investičných opatrení PRV 2007 – 2013 pre účely výkonu kontroly na
mieste.
Opatrenia PRV SR 2007 – 2013
Číslo

Názov

1.1
1.2

Modernizácia fariem
Pridávanie hodnoty do
produktov poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva
Zvýšenie hospodárskej hodnoty
lesov
Obnova potenciálu lesného
hospodárstva a zavedenie
preventívnych činností

1.4
2.1

Podané žiadosti o platbu
Žiadosti o platbu vybraté
v roku 2011
na KNM z dôvodu RA
Počet
Počet
Žiadaná suma v €
Suma vybratá na
podaných
vybraných
KNM
v ŽOP spolu
ŽOP
ŽOP
666
60 527 665,39
313
22 737 933,47
62
36 995 641,33
24
23 760 594,41
54

3 330 707,95

27

2 006 133,84

146

24 049 433,28

53

12 792 743,37
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Opatrenia PRV SR 2007 – 2013
Číslo

Názov

3.1

Diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym
činnostiam
Podpora činností v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu
- časť A
Základné služby pre
hospodárstvo a vidiecke
obyvateľstvo
Obnova a rozvoj dedín

3.2A
3.4.1
3.4.2

Podané žiadosti o platbu
Žiadosti o platbu vybraté
v roku 2011
na KNM z dôvodu RA
Počet
Počet
Žiadaná suma v €
Suma vybratá na
podaných
vybraných
KNM
v ŽOP spolu
ŽOP
ŽOP
88
24 778 097,80
34
16 583 786,53
69

2 521 950,30

11

635 912,86

283

25 838 801,13

149

16 421 090,90

202

24 012 713,34

119

17 791 723,41

7.6.2. Kontrola na mieste
Rozsah kontrolnej činnosti v oblasti priamych podpôr, projektových podpôr, trhových opatrení
a národných podpôr je determinovaný právne záväznými aktmi EÚ a právnymi predpismi SR.
Ďalšími zdrojmi pre stanovenie výkonu kontroly sú odporúčania externých a interných kontrolných orgánov SR a EÚ, sťažnosti podané na PPA ako aj zistenia závažných nezrovnalostí pri výkone
kontroly v bežnom roku.
Sekcia kontroly na mieste a  kontrolóri RP zabezpečovali výkon kontroly – technickej služby formou predplatobných, platobných a následných kontrol, KNM a kontrol metódou DPZ.
V roku 2011 boli kontroly zamerané na kontrolu efektívneho využitia prostriedkov poskytnutých
z fondov EÚ – EAFRD, EAGF, EFRH nasledovne:
Tabuľka č. 22: Vykonané kontroly na mieste v roku 2011 zamerané na poľnohospodárske podpory.
Kontrolný zámer
trhové opatrenia
priame a environmentálne podpory
projektové podpory
delegované činnosti
Spolu:

Počet vykonaných kontrol
604
1 745
1 929
752
5 030

V oblasti kontroly trhových opatrení PPA vykonala spolu 604 KNM, čo je mierny pokles vyjadrený
indexom 0,87 v porovnaní s rokom 2010. Pokles bol spôsobený znížením počtu požiadaviek na
KNM pre kontrolu trhových opatrení a delegovaných činností. V rámci jednotlivých podporných
opatrení sa hlavný objem KNM uskutočnil pri predaji obilia a vyskladnenia v rámci potravinovej
pomoci, pri naskladnení a výdaji potravinovej pomoci, pri podporách v programe školského ovocia
a kontrolách v sektore vína. V roku 2011 v rámci mimoriadneho opatrenia boli podporení postihnutí pestovatelia kvôli nezáujmu spotrebiteľov v dôsledku výskytu nákazy spôsobenej baktériou
Escherichia.coli v Európe, nakoľko bolo podozrenie, že táto baktéria sa šíri prostredníctvom zeleniny.
V oblasti delegovaných činností boli v roku 2011 ukončené 4 kontroly plnenia dohôd, ktoré boli
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zahájené v roku 2010 a týkali sa roku 2010 a zároveň koncom roka 2011 boli zahájené 4 kontroly
plnenia dohôd týkajúce sa roku 2011. Bolo vykonaných 10 sprievodných kontrol externých inštitúcií a 3 opakované kontroly preskúmania delegovaných funkcií.
V oblasti priamych a environmemntálnych platieb na základe výsledkov výberu vzorky žiadateľov
na kontrolu (RA alebo NV) PPA vykonávala KNM na oprávnenosť, kontroly na CC a kontroly
prostredníctvom DPZ za účelom dodržiavania špecifík jednotlivých podporných schém. Na základe výsledkov uvedených kontrol ako aj ostatných zistení došlo k autorizácii (schvaľovaniu) platieb
a stanoveniu výšky podpory pre jednotlivých žiadateľov podľa jednotlivých podporných programov,
na ktoré boli predložené žiadosti.
V oblasti KNM na projektové podpory sa v roku 2011 podarilo širším využitím možnosti výberu
vzorky metódou RA pri investičných opatreniach PRV SR 2007 – 2013 stabilizovať počet kontrol.
V rámci podporných schém sa najvyšší počet kontrol vykonal v rámci PRV SR 2007 – 2013 pri
opatreniach týkajúcich sa modernizácie fariem (opatrenie 1.1), rozvoja obcí (opatrenie 3.4), vzdelávania a informačných aktivít (opatrenie 1.6 a 3.3). V roku 2011 bol zaznamenaný, v porovnaní
s rokom 2010, mierny nárast výkonu KNM u opatrení v rámci OP RH 2007 – 2013.
7.6.3. Vnútorná kontrola a ex post kontrola investičných operácií
Vnútorná kontrola PPA uskutočňovaná Odborom vnútornej kontroly PPA v roku 2011 na regionálnych pracoviskách PPA a v ústredí PPA bola zameraná najmä na dodržiavanie organizačno
– riadiacich aktov PPA jej zamestnancami. Výsledky kontroly poukázali na závažné nedostatky pri
evidencii, správnosti a úplnosti údajov a výkazov pri používaní služobných motorových vozidiel.
V záujme hospodárneho a efektívneho využívania služobných motorových vozidiel. bolo navrhnuté
prepracovanie internej smernice.
V roku 2011 PPA riešila podania, ktoré spĺňali zákonné podmienky evidovania sťažností. V prevažnej miere boli zamerané na neplnenie podmienok pre poskytovanie priamych podpôr, ako aj
na postup kontrolórov pri KNM. Pri riešení podaní pracovníci spolupracovali s orgánmi činnými
v trestnom konaní ako aj s inými orgánmi verejnej správy. Okrem toho PPA riešila požiadavky
občanov, žiadateľov o podporu, verejného ochrancu práv, Úradu boja proti korupcii EÚ OLAF
ako aj MPRV SR orientované na stanoviská, vysvetlenia, informácie a pod. súvisiace s podporami
v pôsobnosti PPA.
Ex post kontroly investičných operácií financovaných z EPFRV boli v roku 2011 zabezpečované
v zmysle článku 29 nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011 a vykonávané v súlade
s „Plánom ex post kontrol investičných operácií financovaných z EPFRV na rok 2011“ schváleným
GR PPA. Proces výberu kontrolných vzoriek bol vykonaný použitím RA.
Ex post kontroly investičných operácií financovaných z EPFRV na rok 2011 boli vykonané pre
25 investičných operácií za všetky opatrenia programu. Do výberu bolo zaradené každé opatrenie,
v rámci ktorého bola ukončená aspoň jedna investičná operácia spĺňajúca podmienku záverečnej
platby v období od 1. 1.2010 do 31. 10. 2010. Ex post kontrolou bolo preverených 8,61 % z celkových vyplatených prostriedkov ES a ŠR SR na ukončené investičné operácie v roku 2010, t. j.
16 470 723,71 Eur, pričom zákonná povinnosť je minimálne 1%. Prehľad základných informácií
o ex post kontrolách za rok 2011 je uvedený v tabuľke č. 23.
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Tabuľka č. 23: Ex post kontroly investičných operácií vykonané v roku 2011.
Opatrenie
1.1
1.2
1.4
2.1
3.1
3.2.A
3.4.1
3.4.2
Spolu

Plánovaný počet ex post
kontrol za rok 2011
RA/NV

Spolu

Počet
vykonaných
ex post
kontrol

6/1
2/0
1/1
1/1
1/0
0/1
2/2
3/3
16 / 9

7
2
2
2
1
1
4
6
25

7
2
2
2
1
1
4
6
25

Výsledný materiál z ex post kontrol
Záznam

Správa

7
2
2
2
1
1
4
4
23

0
0
0
0
0
0
0
2
2

Finančné zistenie
v EUR
0
0
0
0
0
0
0
19 072,53 *
19 072,53

* vyčíslená hodnota neoprávnene vyplatených verejných prostriedkov

Okrem plánovaných ex post kontrol v roku 2011 bola vykonaná jedna neplánovaná kontrola. Kontrolným zisteniam bude potrebné venovať aj v roku 2012 primeranú pozornosť a prijímať účinné
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a za nedodržiavanie resp. porušovanie všeobecne
záväzných právnych predpisov a vnútorných smerníc PPA vyvodzovať konkrétnu zodpovednosť
jednotlivých pracovníkov. Je potrebné, aby vedúci pracovníci venovali väčšiu pozornosť kontrole
zamestnancov, plneniu úloh z porád vedenia PPA, ako aj z príkazných listov generálneho riaditeľa,
ale najmä zisteniam z auditov a vnútorných kontrol.

7.7.Správa nezrovnalostí a dlhov
7.7.1. Riešenie nezrovnalostí
V priebehu roku 2011 platobná sekcia, odbor správy nezrovnalostí a dlhov prijala a zaevidovala
spolu 324 nových správ o zistených nezrovnalostiach, resp. o podozreniach na nezrovnalosť od vecne príslušných autorizačných sekcií PPA. V porovnaní s rokom 2010 je to nárast o 175 prípadov,
čo je viac ako o 100 %. Vo finančnom vyjadrení prijaté nové prípady nezrovnalostí predstavovali
sumu 3 430 723,23 Eur (v roku 2010 2 278 091,82 Eur), z toho prostriedky EÚ predstavovali
2 670 606,38 Eur (v roku 2010 1 464 871,68 Eur) a prostriedky štátneho rozpočtu SR predstavovali 760 116,85 Eur (v roku 2010 813 220,14 Eur). Vo finančnom vyjadrení bol nárast oproti roku
2010 o cca. 1,15 mil. Eur, čo je viac ako 50% navýšenie. Zvýšenie počtu evidovaných nezrovnalostí je spôsobené vyšším počtom nezrovnalostí z priamych podpôr. Priemerná výška nezrovnalosti
naproti tomu klesla v roku 2011 na 11 285 Eur oproti roku 2010, keď priemerná hodnota bola
15 289 Eur. Zníženie priemernej hodnoty bolo vo výške 26,2 %.
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Tabuľka č. 24: Prehľad riešených nezrovnalostí v roku 2011 podľa zdrojov financovania.
Zdroj financovania
TRDI (prechodný nástroj rozvoja vidieka 2004 – 2006)
EPZF (Európsky poľnohospodársky záručný fond)
EPFRV (Európsky poľnohospodársky fond rozvoja vidieka)
Spolu

Počet prípadov
29
25
270
324

Prehľad riešených nezrovnalostí v roku 2011 podľa zdrojov financovania je uvedený v tabuľke č. 24.
Rozdiel celkového počtu identifikovaných nezrovnalostí oproti počtu nezrovnalostí podľa zdrojov
financovania je spôsobený skutočnosťou, že u 20 prijímateľov podpory existujú nezrovnalosti na
viac podpôr súčasne, ktoré sú financované z viacerých fondov.
Podľa zdroja financovania sú najviac zastúpené nezrovnalosti vzniknuté za EPFRV. Táto skutočnosť
je dôsledkom postupného zvyšovania počtu vzniknutých nezrovnalostí v novom programovacom
období na úkor doznievajúceho obdobia 2004 – 2006. Najčastejšie vyskytujúcimi opatreniami,
v rámci ktorých boli prijaté správy o zistených nezrovnalostiach, sú podpory v rámci osi 2 PRV SR
2007 – 2013 – AE, LFA a ZPZ.
Prehľad vybavenosti prijatých nezrovnalostí dokumentuje tabuľka č. 25. V roku 2011 bolo vybavených 227 prípadov z celkového počtu 304 nezrovnalostí. Okrem nových prípadov bolo vybavených
24 prípadov z predchádzajúcich období (2006 – 2008). Z počtu 58 prípadov nezrovnalostí identifikovaných v priebehu roku 2009 bolo vybavených 56 prípadov. K 31. 12. 2011 nebolo vybavených 77 prípadov. Z toho je 6 prípadov riešených formou splátkového kalendára a 34 prípadov je
v riešení formou správneho konania.
Tabuľka č. 25:Prehľad vybavenosti prijatých nezrovnalostí.
Prijaté v roku
2011
2010
2009
2008
2007
Spolu

Počet prijatých
prípadov
304
149
190
90
140
873

Počet
vybavených
prípadov
k 31. 12. 2009
132
85
121
338

Počet
vybavených
prípadov
k 31. 12. 2010
127
56
5
19
207
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Počet
vybavených
prípadov
k 31. 12. 2011
227
22
2
251

Počet
nevybavených
prípadov
k 31. 12. 2011
77
77

Tabuľka č. 26: Spôsob vybavenia nezrovnalostí v roku 2011 v EUR.
Spôsob vybavenia
Nezrovnalosť nepotvrdená
Vyššia moc
Nezrovnalosť potvrdená

• vymožené finančné
prostriedky
• nenáležitá platba (súdne
vymáhanie)
Spolu

Počet
prípadov
13
2
212

Pohľadávka
EÚ/ŠR
928 355,58
15 601,44
848 765,19

Pohľadávka
EÚ
758 281,72
12 481,16
627 094,78

Pohľadávka
ŠR
170 073,86
3 120,28
221 670,42

205

412 323,64

298 309,52

114 014,13

7

436 441,55

328 785,26

107 656,29

227

1 792 722,21

1 397 857,66

394 864,56

Ako je zrejmé z tabuľky č. 26, z celkového počtu 227 vybavených prípadov nezrovnalostí sa v procese preverovania podozrení z nezrovnalostí v 13 prípadoch nezrovnalosť nepotvrdila a nevznikla teda
finančná ujma EÚ s finančným dopadom na ŠR SR. V roku 2011 boli identifikované 2 prípady
nezrovnalosti ako prípad tzv. „vyššej moci“, ktorý PPA v zmysle platnej legislatívy EK nevymáha.
V 212 prípadoch odbor správy nezrovnalostí a dlhov identifikoval nezrovnalosti s finančným dopadom vo výške takmer 849 tisíc Eur, z toho boli finančné prostriedky vymožené v 205 prípadoch vo
výške viac ako 412 tisíc Eur (v administratívnom resp. správnom konaní) a 7 prípadov vo finančnej
výške 436 441,55 Eur bolo odstúpených na súdne vymáhanie.
V priebehu roku 2011 najčastejšími dôvodmi vzniku nezrovnalosti na strane konečných prijímateľov pomoci z európskych poľnohospodárskych fondov boli predovšetkým nedodržanie podmienok
pre agroenvironmentálne podpory a životné podmienky zvierat, nedodržanie podmienok pre vyrovnávajúci príspevok na znevýhodnené oblasti a nedodržanie podmienok stanovených zmluvou.
Prehľad prijatých a vybavených prípadov nezrovnalostí v rokoch 2007 – 2011 k 31. 12. 2011 je
znázornený na obrázku č.8.
Obrázok č. 8: P
 rehľad prijatých a vybavených prípadov nezrovnalostí v rokoch 2007 – 11
k 31. 12. 201
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Pre zefektívnenie administrovania nezrovnalostí bol v rámci projektu Harmonizácia informačných
systémov zostavený cieľový koncept pre oblasť nezrovnalostí. Plánovaný termín uvedenia do produktívneho prostredia na celý projekt bol stanovený 1. 3. 2012.
Cieľom elektronizácie spracovania nezrovnalostí je pokryť celú oblasť v prostredí SAP. V roku 2012
plánuje PPA zvýšiť informovanosť verejnosti v oblasti nezrovnalostí v rámci plánovaných zmien
svojej webovej stránky. Riešenie bude zároveň preventívnym opatrením, ktoré umožní predchádzať
vzniku nezrovnalostí.
7.7.2. Vymáhanie pohľadávok
V zmysle právne záväzných aktov EÚ sa potvrdené nezrovnalosti stávajú záväzkami SR (reprezentovanej PPA) voči EÚ (reprezentovanej EK) a zároveň sa stávajú pohľadávkami PPA voči jednotlivým
konečným prijímateľom pomoci.
Vymáhanie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov od konečných prijímateľov pomoci
je v rámci organizačného členenia PPA v pôsobnosti odboru správy nezrovnalostí a dlhov (administratívne resp. správne konanie) a odboru organizačno-právneho (súdne konanie).
Knihu dlžníkov PPA spravuje odbor správy nezrovnalostí a dlhov, ktorý v súčinnosti s odborom
organizačno-právnym v rámci roka 2011 vymáhal predovšetkým pohľadávky, ktoré boli vyplatené
z európskych poľnohospodárskych fondov (EPZF, EPFRV a TRDI). K 31. 12. 2011 boli evidované pohľadávky voči konečným prijímateľom pomoci z rozpočtov EÚ a SR v celkovej hodnote
6 281 218,67 Eur.
Tabuľka 27 Kniha dlžníkov podľa fondov k 31.12.2011 v EUR
Zdroj

Počet prípadov

Pohľadávka ES / ŠR

Pohľadávka ES

Pohľadávka ŠR

TRDI

53

3 000 688,63

2 235 733,01

764 955,63

EPZF

11

389 139,84

357 035,51

32 104,33

EPFRV

30

2 891 208,15

2 346 511,29

544 696,86

Celkom

94

6 281 218,67

4 939 279,80

1 341 756,81

Z údajov v knihe dlžníkov je evidentné, že priemerná výška pohľadávky je v novom programovacom
období financovanom z EPFRV vyššia o viac ako 250 %. Táto skutočnosť je spôsobená charakterom pohľadávok projektovo orientovaných podpôr, t.j. vysoký finančný dopad pri relatívne malom
počte prípadov. V rámci fondu TRDI sa jedná o nedodržiavanie päťročného záväzku hospodárenia
v znevýhodnených oblastiach. Kniha dlžníkov eviduje najmä pohľadávky v oblasti osi 2 PRV SR
2007 – 2013, a to LFA s predpokladom do budúcnosti o rozšírenie na AE a ZPZ.
Na zníženie výšky pohľadávok a s cieľom predchádzať vzniku nezrovnalostí PPA plánuje zlepšiť
informovanosť prijímateľov podpôr o podmienkach ich poskytovania.
Okrem vymáhania dlžných čiastok vyplatených konečným príjemcom pomoci zo zdrojov európskych poľnohospodárskych fondov poskytla v roku 2011 PPA súčinnosť MF SR pri vymáhaní finančných prostriedkov vyplatených konečným prijímateľom z rezortu pôdohospodárstva z programov SOP PaRV, SAPARD a OP RH.
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Obrázok č. 9: Výška pohľadávky k 31. 12. 2011v EUR podľa fondu

7.8. Vnútorný audit, audity EK a EDA
7.8.1. Vnútorný audit
PPA prostredníctvom Odboru vnútorného auditu počas roku 2011 vykonávala audity v zmysle
schváleného plánu odboru vnútorného auditu PPA na rok 2011.
V priebehu roka 2011 bolo ukončených 12 auditov, z ktorých výsledky formou audítorských správ
boli predložené generálnemu riaditeľovi PPA a riaditeľom príslušných organizačných útvarov. Prehľad ukončených auditov je uvedený v tabuľke č. 28.
Tabuľka č. 28: Prehľad ukončených vnútorných auditov PPA v roku 2011.
Názov auditu
Audit PRV SR 2007 – 2013 (os 2 okrem opatrenia 2.1)
Audit finančného vykazovania – postupy pre výkazníctvo EK a postupy účtovania
Audit priamych platieb a PRV SR 2007 – 2013 so zameraním na systém a výkon
kontrol na mieste
Audit PRV SR 2007 – 2013 (os 4)
Audit dlhov a nezrovnalostí
Audit organizačnej štruktúry a štandardu ľudských zdrojov
Audit bezpečnosti informačných systémov
Audit priamych platieb
Audit rastlinných komodít – ovocie, zelenina a víno
Audit PRV SR 2007 – 2013, os 2, so zameraním sa na opatrenia 215 a 221
Audit systému delegovania úloh PPA na iné orgány
Audit PRV SR 2007 – 2013 (so zameraním na opatrenia osi 3 a opatrenie 5.1)
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Predloženie
audítorskej správy
GR PPA
5. 1. 2011
17. 2. 2011
22. 2. 2011
28. 3. 2011
16. 6. 2011
16. 6. 2011
22. 8. 2011
24. 8. 2011
20. 9. 2011
29. 11. 2011
7. 12. 2011
19. 12. 2011

Výkonom auditov bolo identifikovaných celkovo 195 zistení, z toho 74 zistení s nízkou závažnosťou, 97 zistení so strednou závažnosťou a 24 zistení s vysokou závažnosťou.
Vyhodnocovanie plnenia prijatých opatrení k zisteniam a odporúčaniam je zabezpečené formou
vykonávania následných auditov. O výsledku vyhodnotenia riaditeľka odboru vnútorného auditu
informuje generálneho riaditeľa PPA. Plnenie opatrení k zisteniam s vysokou závažnosťou je zároveň monitorované v rámci vypracovávania podkladov k Vyhláseniu o vierohodnosti za príslušný
finančný rok. Zistenia identifikované počas výkonu auditov slúžia tiež ako podklad pri vyhodnocovaní rizík v rámci procesu prípravy ročných a strategických plánov.
7.8.2. Audity EK a EDA
PPA eviduje a monitoruje stav externých misií, závery z nich vyplývajúce a možné riziká a dopad na
PPA. Nárast počtu týchto misií zo strany EDA a EK – generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (ďalej DG AGRI) vyvolal potrebu evidencie a monitoringu externých misií.
Prehľad misií, v rámci ktorých ostali v roku 2011 otvorené problémy, je uvedený nižšie. Uvádza
misie vykonané v rokoch 2008, 2009, 2010 a 2011, ktoré boli na PPA oficiálne nahlásené.
V roku 2011 PPA riešila 14 externých misií a požiadaviek na informácie z EK, ktoré neboli uzavreté:
Z roku 2008 nie je uzavreté vyšetrovanie č. XC/2008/05/SK zamerané na krížové plnenie.
Z roku 2009 nebolo uzavreté vyšetrovanie č. RD2/2009/06/SK-COL zamerané na os 2 PRV 20072013 a prešetrovanie č. AA/2009/21 zamerané na podporu na plochu a úroveň KNM.
Z roku 2010 ostali otvorené 2 misie: šetrenie č. IR/2010/001/SK overujúce súlad systému správy dlhu
a úplnosti tabuliek v prílohe III nariadenia Rady (ES) 1290/2005 a vyšetrovanie č. EX/2010/003/
SK – zúčtovanie EPZF so zameraním na osobitnú platbu na cukor.
Najviac riešených misií je z roku 2011 – 9 (z toho 3 misie EDA) s nasledovným zameraním:
1. Šetrenie č.RD1/2011/802/SK – kontrola systému riadenia, kontroly a sankcií opatrení v rámci PRV SR 2007-2013, okrem opatrení osi 2.
2. Vyšetrovanie č. RD2/2011/06 – PRV SR 2007 – 2013, opatrenia osi 2 – 215 (životné podmienky zvierat) a 226 (obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych
opatrení) – manažment, kontrola a sankčné opatrenia opatrení 215 a 226.
3. Vyšetrovanie č. CEB/2011/114/SK/TLMLT – certifikačný audit EK – certifikácia EAGF
a EAFRD r. 2010, čl. 30 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 a čl. 5 nariadenia Komisie (ES)
č. 885/2006.
4. Preskúmanie PAY/2011/006/SK/TLMLT – prešetrenie dodržiavania podmienok akreditácie
platobnej agentúry – pokračovanie preskúmania PAY/2010/003/SK
5. EDA – DAS 2010 – PF 4332 – vyhlásenie o vierohodnosti, jednotná platba na plochu, dodržiavanie podmienok GAEC.
6. EDA – PF 4487 – záverečná návšteva v nadväznosti na predbežnú audítorskú návštevu – jednotná platba na plochu (SAPS) a jej dopad na poľnohospodárstvo na Slovensku najmä vzhľadom k cieľom, ktoré mala dosiahnuť – získanie prehľadu o efektívnosti a účinnosti riadenia
režimu SAPS.
7. EDA – DAS 2011 – PF 4391 – vyhlásenie o vierohodnosti – PRV SR 2007 – 2013, opat65

renia 121, 211, 212, 321. Dodržiavanie právnych, administratívnych, finančných a vecných
podmienok – PPA a kontrola príjemcov na mieste.
8. Vyšetrovanie RD1/2011/859 LEADER – PRV SR 2007 – 2013 (podľa nariadenia Rady (ES)
1698/2005 a nariadení Komisie (ES) 1974/2006, 1975/2006) – os 4 postupy výberu miestnych akčných skupín.
9. Šetrenie IT/2011/006/SK – žiadosť o informácie, audit IT aplikácií – krížové plnenie v zmysle čl. 76 nariadenia Rady (ES) č. 796/2004, 1. Pilier.
K nasledovným šetreniam boli v roku 2011 uskutočnené bilaterálne rokovania s EK:
1. K šetreniu IR/2010/001/SK dňa 15. 12. 2011.
2. K šetreniu RD1/2011/802/SK dňa 5. 12. 2011.
Obidvoch rokovaní sa zúčastnili zástupcovia PPA. EK zašle z obidvoch rokovaní záznam, na
základe ktorého stanoví PPA ďalší postup. K 31. 12. 2011 záznamy neboli zaslané.
3. K prešetrovaniu AA/2009/21 dňa 24. 6. 2010. Na základe rokovania PPA pripravila stanovisko k záverom a MPRV SR toto stanovisko zaslalo dňa 22.11.2010 na DG AGRI. Do
31. 12. 2011 PPA nedostala reakciu z DG AGRI.
Podľa nariadení Komisie PPA využila v roku 2011 možnosť obhájiť svoje postupy na zmierovacom
orgáne pred vydaním rozhodnutia o korekcii v dvoch prípadoch.
1. Vyšetrovanie XC/2008/05/SK, zmierovacie konanie dňa 21. 11. 2011.
2. Vyšetrovanie RD2/2009/06/SK, zmierovacie konanie dňa 13. 12. 2011.
Zmierovacie konania sa uskutočnili za účasti nominovaných zástupcov PPA a MPRV SR.
Externé misie pôsobia na činnosť PPA aj preventívne. PPA starostlivo zvažuje závery vyplývajúce
z ich pôsobenia a analyzuje prípadné riziká, ktoré by mohli mať vplyv na jej činnosť. Následne
prijíma opatrenia na zabránenie vzniku takýchto rizík v budúcnosti. Pri analýze rizík a opatreniach
na ich zabránenie postupuje podľa internej smernice „Metodický postup k procesu riadenia rizík
v PPA“ vydanej rozhodnutím generálneho riaditeľa PPA č. 123/2009.

7.9.Činnosť certifikačného orgánu a akreditácia PPA
MPRV SR ako príslušný orgán na základe zistených skutočností, ktoré čiastočne ovplyvňovali
schopnosť PPA plniť ustanovenia čl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, listom zo dňa
17. 9. 2010 podmienil akreditáciu PPA Plánom na odstránenie nedostatkov so skúšobnou lehotou
12 mesiacov, ktorá začala plynúť dňa 17. 9. 2010.
PPA následne mesačne informovala príslušný orgán o spôsobe odstraňovania nedostatkov a vykonaných aktivitách v rámci plnenia Plánu na odstránenie nedostatkov. Príslušný orgán na základe
listu EK zo dňa 8. 12. 2010, v ktorom uviedol výsledky svojho preskúmania plnenia akreditačných
kritérií PPA skonštatoval nestanovenie podmienenej akreditácie PPA na správnu dobu a upravil
lehotu podmienenej akreditácie PPA do 31. 3. 2011.
Záverečný odpočet plnenia plánu na odstránenie nedostatkov PPA predložila dňa 31. 3. 2011. Na
základe vyhodnotenia plnenia stanovených úloh príslušný orgán dňom 1. 4. 2011 obnovil PPA
plnú akreditáciu.
Certifikačný orgán vo svojej správe za finančný rok 2010 identifikoval nedostatky týkajúce sa plnenia akreditačných kritérií a dodržania zhody s právne záväznými aktmi EÚ. PPA informovala
príslušný orgán v mesačných intervaloch o plnení odporúčaní na odstránenie týchto nedostatkov.
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Certifikačný orgán v januári 2012 konštatoval splnenie všetkých odporúčaní na odstránenie nedostatkov uvedených v certifikačnej správe za finančný rok 2010.
Certifikačný orgán na základe svojho preskúmania ročnej závierky a súladu PPA s akreditačnými
kritériami konštatoval, že ročná závierka PPA za finančný rok 2011 je pravdivá, úplná a presná vo
všetkých významných aspektoch a vnútorné kontrolné postupy fungovali uspokojivo.

7.10. Vonkajšie vzťahy
7.10.1. Komunikácia s verejnosťou
PPA sa podieľa na vykonávaní informačných aktivít a kampaní rezortu pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka v súlade s programovými dokumentmi a s požiadavkami na implementáciu SPP v oblasti
informovanosti.
V roku 2011 organizovalo MPRV SR niekoľko informačných kampaní, na ktorých sa aktívne zúčastnili aj zamestnanci ústredia PPA. PPA prezentovala svoju činnosť aj na odborných seminároch,
konferenciách a školeniach.
V dňoch 24. 3. 2011 – 7. 4. 2011 sa konala séria stretnutí s odbornou verejnosťou a žiadateľmi
o podpory v regiónoch SR, na ktorých sa zúčastnil GR a vybraní pracovníci PPA spolu s ministrom
pôdohospodárstva a jeho tímom:
24. 3. 2011 Košice, Dom techniky ZSVTS
25. 3. 2011 Prešov, Odborový dom kultúry
29. 3. 2011 Nitra, Pavilón K2 nového kongresového centra Agrokomplex
31. 3. 2011 Zvolen, Aula STU
1. 4. 2011 Rimavská Sobota, Mestské kultúrne stredisko
4. 4. 2011 Martin, Kino Strojár
7. 4. 2011 Komárno, Konferenčné centrum, Univerzita J. Selyeho
Záujem predstihol očakávania a sály boli plne obsadené.
V roku 2011 tlač a elektronické médiá pravidelne informovali o práci PPA, čo ilustruje zoznam
vybraných článkov, materiálov, besied a relácií z médií s celoslovenskou pôsobnosťou. Prehľad je
pripravený z  Monitoringu tlače, ktorý pre MPRV SR pripravuje Storin spol. s.r.o. na dennej báze
(príloha č. 13). Ďalšie informácie boli uverejnené v agentúrnom spravodajstve, na špecializovaných
serveroch (napr. polnoinfo.sk) a v regionálnych médiách.
Dôležitým nástrojom poskytovania informácií o činnosti PPA sú denne aktualizované informácie
na webovom sídle PPA www.apa.sk. Obsahuje všetky potrebné údaje pre žiadateľov, aktuálne oznámenia a výzvy v oblasti podpory poľnohospodárstva, lesníctva, rozvoja vidieka, spracovateľského
priemyslu a opatrení na podporu trhu.
Každodennou súčasťou informačných aktivít PPA je komunikácia so žiadateľmi, odbornou a laickou verejnosťou aj s novinármi.
Kancelária GR poverená sprístupňovaním informácií podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom
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prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov vybavila v spolupráci s príslušnými vecnými sekciami a útvarmi PPA za rok 2011 listom 115 písomne doručených žiadostí o informácie vrátane súvisiacej agendy. Ďalšie informácie poskytovala žiadateľom e-mailom a telefonicky:
Poverené zamestnankyne vybavili v roku 2011 v priemere denne minimálne 10 žiadostí o informácie elektronicky (e-mailom) a cca 8 telefonicky.
7.10.2. Zahraničná spolupráca
Zahraničná spolupráca PPA bola zameraná predovšetkým na komunikáciu s orgánmi EÚ pri výkone auditov a šetrení, podávaní zákonných štatistických hlásení, príprave podkladov pre stanoviská
a pozície MPRV SR a účasť na práci pracovných výborov a skupín EK, bilaterálnych rokovaniach
a zmierovacích konaniach.
Prínosom pre výmenu poznatkov a skúseností sú najmä pravidelné konferencie riaditeľov platobných agentúr a platforma Panta Rhei, kde sa rieši najmä problematika informačných technológií
platobných agentúr na expertnej úrovni. Obidve podujatia sa konajú dvakrát ročne. Okrem toho
PPA spolupracovala v roku 2011 s partnerskými platobnými agentúrami na bilaterálnej báze, najmä
so Státním zemědelským intervenčním fondom v Českej republike a Bulharskou platobnou agentúrou. Zástupcovia oboch agentúr sa zúčastnili konzultácií v SR zameraných na vyskladňovanie
obilnín zo SR do Bulharska, výmenu skúseností s uplatňovaním programu potravinovej pomoci
a prípravou agentúr na zmeny SPP po roku 2013.
PPA spolupracuje aj s kandidátskymi krajinami a krajinami uchádzajúcimi sa o členstvo v EÚ. Poskytuje pomoc a poradenstvo pri transformačných procesoch súvisiacich s budovaním inštitúcií poskytujúcich podpory v poľnohospodárstve. V roku 2011 bola junior partnerom rakúskej agentúry
Agrarmarkt Austria v 2 twinningových projektoch EÚ v Chorvátsku a Čiernej Hore. Okrem toho
zamestnanci ATIS prijali delegáciu Srbskej republiky a Chorvátska, ktorí konzultovali problematiku ATIS a ISAMM. V rámci projektu „Propagačný a informačný program na podporu spotreby
mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku“ sa uskutočnilo stretnutie monitorovacej skupiny za
účasti zástupcu EK. Zahraničné pracovné cesty (ďalej ZPC) zamestnancov PPA sa uskutočňovali
podľa schváleného plánu a internej smernice. V roku 2011 sa uskutočnilo 51 ZPC. Výdavky na cesty predstavovali 50 012,08 eur. Z realizovaných ZPC Európska komisia refundovala k 31. 12. 2011
13 052 eur za letenky. Predpokladá sa, že v roku 2012 budú refundované oprávnené výdavky na
ZPC z opatrenia Technická pomoc PRV SR 2007 – 2013. Z každej ZPC bola spracovaná správa so
závermi. Súhrnné vyhodnotenie ZPC za rok 2011 bolo prerokované a schválené poradou vedenia
PPA.

7.11. Hodnotenie zo strany ústredného orgánu – MPRV SR
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) bola zriadená zákonom č. 473/2003 Z.z.
o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 12. 2003. V súčasnej dobe pôsobnosť PPA
upravuje zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
PPA ako rozpočtová organizácia je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“)
a je orgánom štátnej správy.
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MPRV SR, ako riadiaci orgán pre „PRV SR 2007 - 2013“ a pre OPRH SR 2007 – 2013 delegovalo
niektoré činnosti týchto programov formou dohôd, resp. splnomocnení o delegovaní právomocí na
PPA, ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom.
Úlohou platobnej agentúry 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 ŠR.
Na výkon činností súvisiacich s poskytovaním podpôr bola PPA v zmysle platného nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006 príslušným orgánom (MPRV SR) udelená plná akreditácia.
Na zabezpečenie svojich činností má PPA vybudovanú organizačnú štruktúru a vytvorený systém
riadenia činností, ktorých cieľom je zabezpečenie efektívneho a transparentného administrovania
finančných schém realizovaných z fondov EÚ a ŠR. Všetky postupy administrovania finančných
schém sú zakotvené v interných predpisoch PPA.
PPA má výkon niektorých činností zabezpečovaný formou dohôd o delegovaní činností s externými
organizáciami (VÚPOP Bratislava, ÚKSÚP, ŠVPS SR a Colné riaditeľstvo SR).
V roku 2011 PPA pokračovala v implementácii opatrení PRV SR 2007 – 2013 a OPRH SR
2007 – 2013. Ďalej pokračovala v administrovaní priamych podpôr, nástrojov spoločnej organizácie trhu a v administrácii štátnej pomoci v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Tieto
podpory PPA poskytovala pre podnikateľské subjekty, zväzy a združenia, verejnoprávne a štátne
inštitúcie pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva, rozvoja vidieka, vedy,
výskumu a vzdelávania.
PPA v rámci kontrolnej činnosti v oblasti priamych podpôr, projektových podpôr a trhových opatrení v roku 2011 vykonala 5030 kontrol zameraných na efektívnosť využitia prostriedkov poskytnutých z fondov EÚ.
V oblasti ochrany finančných záujmov Spoločenstva, bolo v priebehu roku 2011 prijatých a zaevidovaných 304 nových správ o zistených nezrovnalostiach, resp. o podozreniach na nezrovnalosť. Vo
finančnom vyjadrení tieto prípady nezrovnalostí predstavovali sumu 3,431 mil. Eur, z toho prostriedky ES predstavovali sumu 2,671 mil. Eur a prostriedky ŠR sumu 0,760 mil. Eur. V roku 2011
PPA z 212 potvrdených prípadov nezrovnalostí vo výške 0,849 mil. Eur vymohla do rozpočtu EÚ
a ŠR od konečných prijímateľov pomoci v 205 prípadoch, v administratívnom, resp. v správnom
konaní celkovo 0,412 mil. Eur a 7 prípadov vo výške 0,436 mil. Eur bolo odstúpených na súdne
vymáhanie. Ku koncu roka 2011 boli voči konečným prijímateľom evidované pohľadávky z európskych poľnohospodárskych fondov a ŠR vo výške 6,281 mil. Eur.
Okrem vymáhania dlžných čiastok vyplatených konečným príjemcom pomoci zo zdrojov európskych poľnohospodárskych fondov poskytla PPA v roku 2011 súčinnosť Ministerstvu financií SR
pri vymáhaní finančných prostriedkov vyplatených konečným prijímateľom z rezortu pôdohospodárstva z programov SOP PaRV, SAPARD a OPRH SR 2007 – 2013.
Financovanie podpôr v oblasti pôdohospodárstva bolo v roku 2011 v rámci rozpočtu PPA realizované z prostriedkov EÚ prostredníctvom EPZF, EPFRV, EFRH a spolufinancovanie zo ŠR prostredníctvom Štátnej pomoci.
Upravený rozpočet príjmov predstavoval k 31. 12. 2011 celkový objem 861,208 mil. Eur. Upravené
príjmy z rozpočtu EÚ k 31. 12. 2011 predstavovali výšku 860,611 mil. Eur. Plnenie príjmov z rozpočtu EÚ sa dosiahlo v roku 2010 vo výške 71,06 %. Príjmy z EPZF boli v roku 2011 naplnené na
93,84 %, príjmy z EPFRV na 55,76 % a príjmy z EFRH na 29,56 %. Súčasťou príjmov upraveného
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rozpočtu boli aj príjmy z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu.
Celková výška upravených príjmov bola naplnená na 71,44 %.
Upravený rozpočet výdavkov k 31. 12.2011 predstavoval objem 1 138,757 mil. Eur. Celkové čerpanie výdavkov v roku 2011 bolo realizované vo výške 70,38 %. Čerpanie výdavkov za fondy EÚ bolo
realizované k 31. 12. 2010 vo výške 69,92 % – v členení za EPZF 95,26 %, za EPFRV 55,58 %
a EFRH 26,69 %.
V roku 2010 z dôvodu pretrvávajúcich zistení pri plnení akreditačných kritérií uvedených v certifikačnej správe za finančný rok 2009 a akreditačnom audite vykonaného v roku 2010, ktoré čiastočne
ovplyvnili schopnosť PPA plniť ustanovenia čl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 MPRV
SR, ako príslušný orgán, odobralo PPA plnú akreditáciu a podmienilo ju Plánom na odstránenie
nedostatkov (ďalej len „Plán“) so skúšobnou lehotou do 31. 3. 2011. V tejto lehote MPRV SR zabezpečovalo dohľad nad plnením úloh vyplývajúcich z Plánu. Príslušný orgán, na základe odpočtov
vykonaných prác predkladaných PPA počas skúšobnej lehoty, na základe podkladov certifikačného
orgánu, ako aj na základe vlastného hodnotenia skonštatoval, že PPA k 31. 3. 2011 odstránila nedostatky uvedené v Pláne, čím splnila povinnosti vyplývajúce z článku 6 odseku 1 nariadenia Rady
(ES) č. 1290/2005 a preto dňom 1. 4. 2011 obnovil PPA plnú akreditáciu.
MPRV SR v rámci hodnotenia činností PPA konštatuje, že PPA pri administrácii podpôr postupovala podľa európskej a národnej legislatívy, ktorá bola zverejňovaná a aktualizovaná na internetovej stránke PPA (www.apa.sk), čím zabezpečila pre žiadateľov podpôr poskytovanie nevyhnutných
informácií súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR. Zároveň sa PPA
rôznymi inými informačnými aktivitami a formami podieľala na komunikácii so žiadateľmi, ako
aj s odbornou, laickou verejnosťou a novinármi. PPA v roku 2011 v súvislosti s poskytovanými
podporami riešila požiadavky občanov, žiadateľov o podporu, ako aj rôznych spolupracujúcich,
nadriadených a kontrolných inštitúcií formou stanovísk, vysvetlení a informácií.
V priebehu roku 2011 popri plnení úloh súvisiacich s administráciou a kontrolou podpôr, ako aj
plnení ďalších úloh pre orgány EÚ a vnútroštátne orgány SR a pri účasti na externých auditoch PPA
zabezpečovala odstraňovanie zistení vyplývajúcich z certifikačnej správy za finančný rok 2010. PPA
v tomto roku začala zabezpečovať výber kontrolných vzoriek pre KNM a kontrol formou diaľkového prieskumu Zeme na základe rizikovej analýzy a náhodného výberu vo vlastnej réžii, čo by malo
pomôcť k zabezpečeniu výberu vhodného časového obdobia na výkon KNM, ako aj k optimalizácii
počtu KNM.
V roku 2011 bol certifikačným orgánom vykonaný certifikačný audit za finančný rok 2011, z ktorého bola vypracovaná certifikačná správa. V tejto správe certifikačný orgán skonštatoval splnenie
všetkých odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov za finančný rok 2010. Zároveň bolo
v priebehu tohto auditu identifikovaných niekoľko zistení zo strednou a nízkou významnosťou,
ktoré sú súčasťou certifikačnej správy za finančný rok 2011. V záujme plnenia akreditačných kritérií
je potrebné v roku 2012 zabezpečiť realizáciu odporúčaní na odstránenie týchto identifikovaných
zistení, ako aj dobudovanie informačno-ekonomického systému.
Obsah výročnej správy vychádza z publikovaného manuálu pre vypracovanie výročných správ
a v jednotlivých častiach podrobne hodnotí činnosť organizácie.
MPRV SR po odstránení, resp. vysvetlení ním vznesených pripomienok, odporúča Výročnú správu
PPA za rok 2011 na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.
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8. Hlavné skupiny užívateľov
výstupov organizácie
8.1. Koneční prijímatelia (žiadatelia)
Pre PRV SR 2007 – 2013 sú žiadatelia presne definovaní v príručke pre žiadateľa a to v závislosti od
konkrétneho opatrenia. V rámci projektovo orientovaných opatrení sa jedná o nasledovné hlavné
skupiny konečných prijímateľov:
• fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe,
• fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej
prvovýroby, alebo spracovania lesných produktov,
• MPRV SR, a to najmä v prípade projektov pozemkových úprav, priamymi užívateľmi sú
obvodné pozemkové úrady zodpovedné za pozemkové úpravy a nepriamymi užívateľmi sú
všetci vlastníci pôdy v SR,
• fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy,
• inštitúcie pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania,
• fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu a právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu,
• obce,
• občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov, ktorým bol udelený štatút miestnej akčnej skupiny,
• fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry,
• odbytové organizácie výrobcov.
V systéme priamych podpôr sú užívateľmi výstupov PPA žiadatelia, ktorí prostredníctvom platobnej agentúry požiadali o jednotlivé podporné programy. Sú to akékoľvek fyzické alebo právnické
osoby – t.j. podnikatelia aj nepodnikatelia s trvalým pobytom na území SR alebo v prípade právnických osôb so sídlom v SR hospodáriace na poľnohospodárskej pôde. Základnou požiadavkou
na poskytnutie 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 hektár (pričom tento 1 hektár 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 alebo požiadavkami krížového plnenia.
V prípade žiadosti o platbu na veľké dobytčie jednotky je žiadateľom len tá osoba, ktorá má tieto
zvieratá evidované v individuálnom registri vedenom v centrálnej evidencii zvierat. Žiadateľom
môže byť aj združenie chovateľov dojčiacich kráv a oviec a kôz za podmienky, že jednotliví chovatelia si sami nepodali žiadosť o platbu na veľké dobytčie jednotky a jednotliví členovia majú tieto
zvieratá evidované v individuálnom registri (farme) vedenom v centrálnej evidencii zvierat.
V prípade platby v znevýhodnených oblastiach alebo platby na agroenvironmentálne opatrenia
existujú určité obmedzenia v skupine konečných prijímateľov podpory (podmienka podnikania
v poľnohospodárskej prvovýrobe).
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V prípade platieb na lesnícke opatrenia je žiadateľom predovšetkým vlastník lesných pozemkov,
alebo fyzická a právnická osoba, alebo združenie vlastníkov ktoré hospodári v lesoch vlastníka resp.
vlastník, združenie vlastníkov alebo nájomca poľnohospodárskej pôdy určenej na zalesnenie. Žiadateľom nemôže byť právnická osoba, ktorá spravuje lesné pozemky vo vlastníctve štátu. Do opatrenia
lesnícko-environmentálne platby vstupuje žiadateľ, ktorý hospodári najmenej na 1 ha lesnej pôdy,
má vypracovaný a schválený lesný hospodársky plán. Oprávneným žiadateľom je vlastník, nájomca,
alebo združenie vlastníkov lesa. Žiadosť o podporu v územiach európskeho významu na lesnom
pozemku môže podať žiadateľ, ktorý vlastní najmenej 1 ha lesného pozemku. Na podporu nie sú
oprávnení žiadatelia, ktorí spravujú lesy miest a obcí.
Pre opatrenia na podporu trhu sú hlavnými skupinami používateľov najmä fyzické alebo právnické
osoby - samotní žiadatelia o jednotlivé formy podpory, ktorí majú v predmete činnosti poľnohospodársku prvovýrobu, resp. obchodovanie s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami s teritoriálnou pôsobnosťou na území SR resp. mimo územia SR (v prípade vývozov do tretích krajín).

8.2. Organizácie a inštitúcie, ktoré využívali výstupy
a/alebo kontrolujú činnosť
Medzi týchto užívateľov patrí najmä:
• MPRV SR (napr. vypracovanie hodnotiacich správ pre analytické a štatistické účely, prehľady ohľadom realizácie jednotlivých podporných opatrení, rámcové pozície, mandáty a stanoviská, pripomienky k materiálom, činnosť riadiaceho orgánu, koordinácia EÚ záležitostí
a pod.),
• MF SR,
• Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (podklady pre analytické
a koncepčné práce, poskytovanie dát),
• orgány EÚ (napr. pravidelné hlásenia v zmysle jednotlivých nariadení, EDA, OLAF a pod.),
• kontrolné orgány SR a EÚ,
• inštitúcie, na ktoré PPA delegovala kompetencie (kap. 8.3.); okrem toho je PPA zaviazaná pre
zabránenie zneužívania licenčného systému a zabezpečenie kontroly pri dovoze a vývoze poskytovať informácie Finančnej správe SR ohľadom vydaných dovozných a vývozných licencií,
• 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.
Podrobnejšie je spolupráca PPA s konkrétnymi inštitúciami uvedená v texte tejto správy.
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9. Prílohy
Príloha č. 1: Zoznam skratiek
AE

podpora pri zaradení do agroenvironmentálneho opatrenia na plochu

AEZ
AGIS
AMIS
ATIS
CC
CEHZ
CR SR
CRP
CUK

agroenvironmentálne platby na zvieratá
agrárny informačný systém
informačný systém pre poľnohospodárske trhy – Agricultural Market Information System
agrárne trhové informácie Slovenska
cross compliance – krížové plnenie
centrálna evidencia hospodárskych zvierat
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
capacity planing
osobitná platba na cukor

DEX
DG AGRI
DOJ
DPP
DPZ
EDA
EFRH
EK
EN

data exchange
generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
podpora na dojnice
doplnková národná platba na plochu
diaľkový prieskum zeme
Európsky dvor audítorov
Európsky fond pre rybné hospodárstvo
Európska komisia
platba na pestovanie energetických plodín

EPFRV

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

EPUZF

Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond

EPZF
ES
EÚ
FR
FS
GR
CHM
IACS
IES SAP
IS

Európsky poľnohospodársky záručný fond
Európske spoločenstvo
Európska únia
finančné riaditeľstvo
Finančný spravodajca
generálny riaditeľ
doplnková národná platba na chmeľ
integrovaný administratívny a kontrolný systém
integrovaný ekonomický systém SAP
informačné systémy

ISAMM
ITMS
KNM

informačný systém pre monitorovanie a organizáciu poľnohospodárskych trhov
Information Security Assessment&Monitoring Method
informačný a monitorovací systém pre štrukturálne fondy
kontrola na mieste
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LEPP
LFA
LUEV
MF SR
MP SR
MPRV SR
NK (ES)
NR (ES)

lesnícko-environmentálne platby
podpora v znevýhodnených oblastiach
podpora v územiach európskeho významu na lesnom pozemku
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
nariadenie Komisie
nariadenie Rady

NSRV
NV
OP RH
OPIS
ORA
OÚ
PP
PPA

PZPP

Národná sieť rozvoja vidieka
náhodný výber
operačný program rybné hospodárstvo
operačný program pre informatizáciu spoločnosti
organizačno-riadiace akty
osobný úrad
priame podpory
Pôdohospodárska platobná agentúra
Program rozvoja vidieka (pre programovacie obdobie 2007 – 2013)/Plán rozvoja vidieka
(pre programovacie obdobie 2004 – 2006)
platba na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

RA
RAJ
RP
SAPS
SLA

riziková analýza
prechodná platba na rajčiaky
regionálne pracovisko
schéma na jednotnú platbu na plochu
Service Level Agreement

SOP PaRV

sektorový operačný program poľnohosporárstvo a rozvoj vidieka

SPP
SPRH
SR
SR
SS BM
ŠPÚ
ŠVPS
ŠZM
TOV
TP
TRDI

spoločná poľnohospodárska politika (EÚ)
spoločná politika EÚ pre rybné hospodárstvo
Slovenská republika
štátny rozpočet
súkromné skladovanie bravčového mäsa
Štátny plemenársky ústav
Štátna veterinárna a potravinová správa
štátnozamestnanecké miesto
trhovo orientované výdavky
technická pomoc
Prechodný nástroj rozvoja vidieka 2004 – 2006 = Plán rozvoja vidieka 2004 – 2006

UEV
ÚKSÚP
VDJ
VK
VÚPOP

podpora v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde NATURA 2000
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
podpora na veľké dobytčie jednotky
výberové konanie
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

PRV
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ZELO
ŽoNFP
ZPC
ZPZ
ŽOP

osobitná platba na ovocie a zeleninu
žiadosť o nenávratný finančný príspevok
zahraničné pracovné cesty
životné podmienky zvierat
žiadosť o platbu
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Akčné plány

Školské ovocie

Investície do podnikov

Poistenie úrody
vinohradov

Trvalé ukončenie
výsadby vinohradov

NK (ES) č. 612/2009
NK (ES) č. 884/2006

Vývozné náhrady
Verejné skladovanie
obilnín
Program potravinovej
pomoci pre
najodkázanejšie osoby
v SR
Produkčná podpora
– sušené krmivo
Reštrukturalizácia
vinohradov

NR (ES) č. 1234/2007, čl. 103ga
NK (ES) č. 288/2009, čl. 10-11
NV SR č. 341/2009, § 4-5
NR (ES) č. 1234/2007, čl. 103a
VNK (EÚ) č. 543/2011, čl. 45-49
NV SR č. 369/2008, § 5

NR (ES) č. 1786/2003
NK (ES) č. 382/2005
NR (ES) č. 1234/2007
NK (ES) č. 555/2008
NV SR č. 340/2008
NR (ES) č. 1234/2007
NK (ES) č. 555/2008 NV SR č.
341/2008
NR (ES) č. 1234/2007
NK (ES) č. 555/2008 NV SR č.
340/2008
NR (ES) č. 1234/2007
NK (ES) č. 555/2008
NV SR č. 340/2008

NK (EÚ) č. 807/2010

Legislatívny základ

Názov podpory

Príloha č.2: Poskytnuté podpory v roku 2011

Podpora sa poskytuje uznaným skupinám výrobcov na financovanie
schválených akčných plánov.

Podpora sa poskytuje na poistenie úrody vinohradov proti prírodným
katastrofám, nepriaznivým poveternostným udalostiam, výskytu chorôb
viniča a zamoreniu škodcami.
Podpora sa poskytuje na investície do nákupu vnútorného vybavenia pre
predajné a prezentačné priestory v rámci výrobného podniku a zavedenie
označovania vinárskych produktov a podporných marketingových prvkov
pre produkty s chráneným označením.
Podpora sa poskytuje schváleným uchádzačom na dodávky ovocia, zeleniny
a výrobkov z nich a realizáciu súvisiacich činností na príslušný školský rok.

Odstránenie všetkých krov viniča a opornej konštrukcie z vinohradu, so
stratou práv na opätovnú výsadbu.

NK (EÚ) č. 945/2010 NK (EÚ) č. 1260/2011 Refundácia 1 %
administratívnych a 4,5 % dopravných nákladov pre charitatívne
organizácie, ktoré distribuujú potravinovú pomoc pre najodkázanejšie
osoby.
Podpora uznaným spracovateľským podnikom na sušené krmivo v max.
výške 33 EUR/t sušeného krmiva.
Podpora sa poskytuje pre opatrenia príp. ich kombináciu: vyklčovanie,
zmena odrôd, zmena počtu krov, podsadba, presun vinohradu.

Trhové podpory
Vývozné náhrady
Skladovanie intervenčných zásob

Charakteristika podpory

100 000,00

2 789 738,14

326 080,76

133 914,88

406 815,00

3 788 900,35

35 440,46

62 020,35

174 013,19
1 137 773,74

Vyplatená suma
v EUR
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NR (ES) č. 3/2008
NK (ES) č. 501/2008
NK (ES) č. 1071/2005
NR (ES) č. 2826/2000
NR (ES) č. 1234/2007
NK (ES) č. 657/2008
NV SR č. 342/2010

NR (ES) č. 320/06,
NK (ES) č. 968/2006
NV č. 108/2008 Z.z.
NR (ES) č. 320/06
NK (ES) č. 968/2006
NV č. 108/2008 Z.z.
NR (ES) č. 1234/2007,
NK (ES) č. 917/2004,
NV SR č. 422/2007

NR (ES) č. 1234/2007, čl. 103d,
103e
VNK (EÚ) č. 543/2011, čl. 69-72,
NV SR č. 369/2008, § 7
VNK (EÚ) č. 585/2011, čl. 8

Operačný program

Mimoriadna podpora
pre sektor ovocia
a zeleniny
Dodatočná pomoc
na diverzifikáciu
– platby 03/2011
Dodatočná pomoc na
diverzifikáciu – platby
09/2011
Podpora opatrení na
zlepšenie podmienok
pre produkciu
a obchodovanie
s včelárskymi
produktmi
Podpora na informačné
a propagačné činnosti
pre poľnohospodárske
výrobky na vnútornom
trhu
Školské mlieko

Legislatívny základ

Názov podpory

EU
639 498,02
SR
639 498,02
Spolu
1 278 996,04
EU
581 992,73
SR 349 195,64
Spolu
931 188,37
EU
536 746,85
SR
1 477 341,11
Spolu
2 014 087,96

Podpora je určená pre včelárov, ktorí podávajú žiadosť prostredníctvom
občianskeho združenia pôsobiaceho v oblasti chovu včiel a včelárstva.

Podpora je určená pre deti v materských školách, pre žiakov na základných
školách a pre žiakov na stredných školách

Podpora je určená pre odborné alebo medziodvetvové organizácie EÚ
(zväz, združenie), ktoré zastupujú príslušné odvetvie.

1 018 653,25

117 142,09

529 159,60

Vyplatená suma
v EUR
497 988,67

Úplné vzdanie sa pestovania kvótovanej cukrovej repy určenej na výrobu
cukru a prejsť na pestovanie alternatívnych plodín.

Podpora bola poskytnutá pestovateľom, v dôsledku krízy na trhu EÚ
s ovocím a zeleninou, ktorá začala koncom mája 2011, spôsobená
Escherichiou coli
Úplné vzdanie sa pestovania kvótovanej cukrovej repy určenej na výrobu
cukru a prejsť na pestovanie alternatívnych plodín.

Podpora sa poskytuje uznaným organizáciám výrobcov na financovanie
operačných programov.

Charakteristika podpory
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NV SR č. 264/2009
Zákon č. 267/2010 Z.z

Podporné opatrenia
v poľnohospodárstve.
Dotácie na
kompenzáciu
strát spôsobených
nepriaznivou
poveternostnou
situáciou
Úhrada DPH obciam

NR (ES) č. 1698/2005
NK (ES) č. 1974/2006

NR (ES) č. 1698/2005
NK (ES) č. 1974/2006

Modernizácia fariem

Pridávanie hodnoty
do produktov
poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva
Skvalitnenie a rozvoj
infraštruktúry
súvisiacej s rozvojom
a prispôsobovaním
poľnohospodárstva
a lesníctva

NR (ES) č. 1698/2005
NK (ES) č. 1974/2006

NR (ES) č. 1698/2005
NK (ES) č. 1974/2006
NR (ES) č. 1698/2005
NK (ES) č. 1974/2006

Polosamozásobiteľské
farmy
Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo

Usmernenie MPŽPRV SR č.
1472/2010-100
Usmernenie MPRV SR č.
488/2011-100

Legislatívny základ

Názov podpory

Zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej
atraktivity vidieckych oblastí, zlepšenie kvality života vo vidieckych
oblastiach.
Cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskych subjektov
lepším využívaním výrobných faktorov a uplatňovaním nových technológií
a inovácií.
Cieľom je zvýšiť primárne spracovanie a predajnosť produktov
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva podporou zlepšenia efektivity,
spracovania obnoviteľných zdrojov energie, podporou nových technológií
a využitia nových trhov.
Cieľom je vypracovať a vykonať projekty pozemkových úprav pre
nové priestorové a funkčné usporiadanie územia a postupne realizovať
v projektoch pozemkových úprav plánované spoločné zariadenia
a opatrenia. Platby sa realizujú rozpočtovým opatrením.

Projektové podpory – PRV SR 2007 – 2013
Cieľom je zmierniť problémy vidieka pri transformácii.

11 934 758,36

36 374 480,50

57 790 756,90

41 286 345,64

231 000,00

11 131 007,66

4 603 309,57

Štátna pomoc
Rozvoj malých a stredných podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej
prvovýrobe formou poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci.

Úhrada DPH obciam, ktoré sú príjemcami podpory z PRV SR
2007 – 2013

Vyplatená suma
v EUR

Charakteristika podpory
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Obnova produkčného potenciálu v lesoch poškodených prírodnými
pohromami a požiarmi a zavádzanie preventívnych opatrení.

NR (ES) č. 1698/2005
NK (ES) č. 1974/2006

Cieľom je skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku
pre zlepšenie kvality života na vidieku.

Zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej
atraktivity vidieckych oblastí, zlepšenie kvality života vo vidieckych
oblastiach.

NR (ES) č. 1698/2005
NK (ES) č. 1974/2006

NR (ES) č. 1698/2005
NK (ES) č. 1974/2006

NR (ES) č. 1698/2005
NK (ES) č. 1974/2006

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym aktivitám, rozvoj
nepoľnohospodárskych aktivít (vstupy a výstupy nezahrnuté do prílohy č.
1 Zmluvy o založení ES) a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti.
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym aktivitám, rozvoj
nepoľnohospodárskych aktivít a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti.

NR (ES) č. 1698/2005
NK (ES) č. 1974/2006

NR (ES) č. 1698/2005
NK (ES) č. 1974/2006

Cieľom je rozšíriť rámec vzdelávacích a informačných aktivít a šíriť
poznatky pre všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve, potravinárstve
a lesnom hospodárstve.
Umožniť poľnohospodárskym a lesným podnikom zlepšiť environmentálne
riadenie svojich podnikov.

NR (ES) č. 1698/2005
NK (ES) č. 1974/2006

Využívanie
poradenských služieb
poľnohospodármi
a užívateľmi lesov
Obnova potenciálu
lesného hospodárstva
a zavedenie
preventívnych opatrení
Diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym
činnostiam
Podpora činností
v oblasti cestovného
ruchu
Odborné vzdelávanie
a informovanie
hospodárskych
subjektov v oblastiach,
na ktoré sa vzťahuje
os 3
Základné služby pre
ekonomiku a vidiecke
obyvateľstvo

Cieľom je zvýšenie ekonomickej hodnoty súkromných a obecných lesov,
zvýšenie diverzifikácie produkcie a posilnenie trhových príležitostí.
Cieľom je podporiť vznik, formovanie a uľahčenie administratívnych
operácií odbytovým organizáciám výrobcov.

NR (ES) č. 1698/2005
NK (ES) č. 1974/2006
NR (ES) č. 1698/2005
NK (ES) č. 1974/2006

Zvýšenie hospodárskej
hodnoty lesov
Podporovanie vzniku
odbytových organizácií
výrobcov
Odborné vzdelávanie
a informačné aktivity

Charakteristika podpory

Legislatívny základ

Názov podpory

41 286 345,64

1 039 420,73

2 406 281,22

13 002 307,75

33 195 965,22

362 226,96

2 329 030,47

4 357 866,01

Vyplatená suma
v EUR
4 359 792,89
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Legislatívny základ

NR (ES) č. 1198/2006

Investície do
akvakultúry
Investície do
spracovania
a uvádzania na trh

NR (ES) č. 1198/2006

NR (ES) č. 1698/2005

NR (ES) č. 1698/2005

Vytvorenie národnej vidieckej siete, ktorá zoskupuje organizácie a správu
zapojenú do rozvoja vidieka. Účastníkov siete zahŕňajú beneficienti
a zainteresované tretie strany vo vzťahu ku všetkým opatreniam v rámci
PRV SR 2007 – 2013.
Projektové podpory – OP RH SR 2007 – 2013
Zavedenie akvakultúrnych metód, ktoré eliminujú negatívne účinky na
životné prostredie v porovnaní s bežnou praxou v odvetví akvakultúry.
Zefektívnenie využitia existujúcej spracovateľskej kapacity.

Cieľom je zabezpečiť efektívne riadenie, implementáciu, monitorovanie,
hodnotenie, kontrolu a audit programu. Platby sa realizujú aj rozpočtovým
opatrením.

Hlavným cieľom je podporiť spoluprácu, inovácie, potrebné zručnosti,
výmenu a prenos skúsenosti s implementáciou prístupu Leader.
Tvorba a zvyšovanie kapacít pre realizáciu prístupu Leader.

NR (ES) č. 1698/2005

NR (ES) č. 1698/2005
NK (ES) č. 1974/2006

Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej
príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.

Zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej
atraktivity vidieckych oblastí, zlepšenie kvality života vo vidieckych
oblastiach.
Cieľom je zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky vidieckeho
obyvateľstva, a tak zabezpečiť jeho stabilizáciu vo vidieckych oblastiach.

Charakteristika podpory

NR (ES) č. 1698/2005

NR (ES) č. 1698/2005 NK (ES) č.
1974/2006

Národná sieť rozvoja
vidieka

Získavanie
zručností, oživovanie
a vykonávanie stratégií
miestneho rozvoja
Implementácia
Integrovaných stratégií
rozvoja územia
Vykonávanie projektov
spolupráce
Chod miestnej akčnej
skupiny, získavanie
zručností a animácia
územia
Technická pomoc

Obnova a rozvoj dedín NR (ES) č. 1698/2005
NK (ES) č. 1974/2006

Názov podpory

774 079,48

768 050,42

2 739 406,38
+4 938 717,89
Spolu:
7 678 124,27
435 212,27

1 624 924,80

0

3 860 245,00

0

Vyplatená suma
v EUR
43 319 720,89
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NR (ES) č. 1198/2006

§ 2 NV SR č. 488/2010 Z. z.
v znení NV SR č. 495/2011 Z. z.

Technická pomoc

Jednotná platba na
plochu

§ 2 NV SR č. 114/2009
NV SR č. 488/2010 v znení
NV SR č. 495/2011 Z. z.

NR (ES) č. 1198/2006

Podpora a rozvoj
nových trhov

Doplnková platba na
plochu

Legislatívny základ

Názov podpory
Informovanosť spotrebiteľa, podpora konzumácie rýb a ich propagácia,
získavanie nových trhov mimo územia Spoločenstva. Platby sa realizujú
rozpočtovým opatrením.
Cieľom je zabezpečiť cielenú propagáciu programu primeranými
informáciami a publicitou, podporiť efektívne riadenie programu
(štúdium, pracovné cesty a semináre). Platby sa realizujú rozpočtovým
opatrením.
Priame podpory
Poskytuje sa na plochu pôdy poľnohospodársky využívanej jedným
žiadateľom vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov
o výmere najmenej 1 hektár, 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 hektára,
ktorá bola k 30. 6. 2003 obhospodarovaná a udržiavaná v súlade s dobrými
poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami a je žiadateľovi
k dispozícii k 31. máju príslušného roka. Okrem spomenutých dobrých
poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok je žiadateľ povinný
plniť aj požiadavky hospodárenia, vrátane koeficientov pre výpočet
množstva vyprodukovaného dusíka.
Poskytne sa na výmeru obhospodarovanej ornej pôdy, vinohradov,
ovocných sadov a chmeľníc vedenú v evidencii pôdnych blokov
a dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 ha, pričom táto výmera
môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku
príslušného druhu pozemku o výmere najmenej 0,3 ha a ktorá zároveň
bola k 30.6.2003 obhospodarovaná a udržiavaná v súlade s dobrými
poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami. Doplnkovú
platbu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý na danú výmeru žiada
o jednotnú platbu na plochu, pričom výmera, na ktorú žiada o doplnkovú
platbu, nemôže byť väčšia ako výmera, na ktorú žiada o jednotnú platbu
na plochu. Žiadateľ o platbu na chmeľ je povinný hospodáriť v súlade
s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami.

Charakteristika podpory

7 620,49

285 863 518,47

142 567,66

Vyplatená suma
v EUR
30 150,00
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§ 4 NV SR č. 488/2010 Z. z.
v znení NV SR č. 495/2011 Z. z.

Osobitná platba na
cukor

NV SR č. 266/2007 Z.

§ 3 NV SR č.488/2010 v znení
NV SR č. 495/2011 Z. z.

Poskytne sa najmenej na jednu veľkú dobytčiu jednotku žiadateľovi,
ktorý chová dojčiace kravy nad 24 mesiacov uvedené v žiadosti najmenej
2 mesiace od podania žiadosti, 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.
Poskytuje sa žiadateľovi ak: hospodári v znevýhodnených oblastiach alebo
hospodári v zraniteľných oblastiach, má v centrálnom registri zvierat
registrovanú farmu na chov hovädzieho dobytka, dodrží retenčné obdobie
chovu dojníc od 1. júna do 31. augusta príslušného roku. Poskytnutie
platby na dojnicu je podmienené podaním žiadosti a splnením podmienok
pre poskytnutie jednotnej platby na plochu.
Poskytuje sa žiadateľovi na výmeru poľnohospodárskych pozemkov, na ktorej
sa pestovala cukrová repa v roku 2005. Veľkosť výmery poľnohospodárskych
pozemkov sa určuje podľa zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, ktorý
bol súčasťou žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku 2005. Osobitná
platba na cukor sa poskytuje žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky poskytnutia
jednotnej platby na plochu. Žiadateľ je povinný predložiť zmluvu o dodávke
cukrovej repy z hospodárskeho roku 2005/2006 uzatvorenú podľa
osobitného predpisu. Zmluva sa nepredkladá, ak ju už raz PPA žiadateľ
predložil. Ak žiadateľ nepredložil v roku 2005 žiadosť o jednotnú platbu
na plochu, veľkosť výmery poľnohospodárskych pozemkov sa určí ako
podiel množstva cukrovej repy uvedeného v zmluve z hospodárskeho roku
2005/2006 a referenčnej úrody 50 t/ha.

doplatok za rok 2007

Platba na energetické
plodiny
Platba na veľké
dobytčie jednotky

Platba na dojnicu

Poskytne sa žiadateľovi na chmeľnicu evidovanú v evidencii pôdnych
blokov a dielov pôdnych blokov k 31.12.2006, ak dosahuje výmeru
najmenej 0,3 ha. Ak výmera chmeľníc uvedená v žiadostiach o platbu
presiahne 305,13 ha, každému žiadateľovi sa poskytne platba na
priamo úmerne zníženú výmeru chmeľnice podľa presiahnutej výmery.
Žiadateľ o platbu na chmeľ je povinný hospodáriť v súlade s dobrými
poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami.
už sa neposkytuje

§ 3 NV SR č. č. 114/2009
NV SR č. 488/2010 v znení
NV SR č. 495/2011 Z. z.

Platba na chmeľ

Charakteristika podpory

Legislatívny základ

Názov podpory

19 074 838,67

10 279 989,19

48 873 669,77

2 816,59

Vyplatená suma
v EUR
107 043,37
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Legislatívny základ

§ 5 NV SR č. 488/2010 Z. z.
v znení NV SR č. 495/2011 Z. z.
§ 6 NV SR č. 488/2010 Z. z.

§ 56 a § 1a NV SR č. 499/2008
Z. z.

Názov podpory

Osobitná platba na
ovocie a zeleninu
Prechodná platba na
rajčiaky

Platby za
znevýhodnené
prírodné podmienky
v horských oblastiach
a platby v ostatných
znevýhodnených
oblastiach

Poskytuje sa na výmeru, ktorú žiadateľ uviedol v roku 2007 v prílohe
k jednotnej žiadosti v zozname poľnohospodárskych pozemkov.
Poskytuje sa žiadateľovi na výmeru pestovaných rajčiakov v príslušnom roku,
najviac však na výmeru, ktorú má uvedenú v zmluve so schváleným prvým
spracovateľom. Zmluva musí okrem iného obsahovať najmenšie množstvo
rajčiakov na dodanie. Zmluvu môže uzatvoriť žiadateľ osobne alebo
prostredníctvom odbytovej organizácie, ktorej je členom. Po zbere je žiadateľ
povinný dodať prvému spracovateľovi najmenšie množstvo rajčiakov, ktoré
zodpovedá násobku výmery rajčiakov zo zmluvy a minimálnej úrody 20 t/ha.
Poskytuje sa žiadateľovi, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť
vo vlastnom mene na ploche najmenej 1ha poľnohospodárskej pôdy
v znevýhodnenej oblasti vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov
pôdnych blokov, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé
diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej
0,3 ha obhospodarovanej pôdy jedným žiadateľom a zaviaže sa vykonávať
poľnohospodársku činnosť v znevýhodnenej oblasti najmenej počas
piatich rokov od prvej platby vyrovnávacieho príspevku; to neplatí, ak je
poľnohospodársky podnik prevedený na iný subjekt.

Charakteristika podpory

85 288 492,27

323 163,92

Vyplatená suma
v EUR
669 986,19
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Platby v rámci sústavy
Natura 2000 a platby
súvisiace so smernicou
2000/608/ES

§ 35 a § 1a NV SR č. 499/2008
Z. z

Agroenvironmentálne
platby

Charakteristika podpory

Poskytuje sa žiadateľovi na opatrenia zamerané na trvalo udržateľné
využívanie poľnohospodárskej pôdy a na chov a udržanie ohrozených
druhov a plemien hospodárskych zvierat dlhodobo chovaných na
území Slovenska. Žiadateľovi, ktorý požiada o agroenvironmentálnu
platbu, možno platbu poskytnúť, ak má zaradené plochy alebo dobytčie
jednotky do opatrenia, absolvuje školiaci kurz zameraný na správne
plnenie a realizáciu záväzkov opatrenia do konca druhého roku, v ktorom
povinnosti začal plniť, dodržiava určené zaťaženie (najviac 1,6 dobytčej
jednotky na 1ha obhospodarovanej plochy poľnohospodárskeho podniku
a najmenej 0,3 dobytčej jednotky prežúvavcov a koní na 1ha trvalých
trávnych porastov vedených v agroenvironmentálnom vzťahu), dodržiava
pri používaní hnojív a hospodárskych hnojív podmienky ochrany vôd
pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, nepoužíva
kaly z čistiarní odpadových vôd a dnové sedimenty na celej výmere
pôdy, s ktorou vstupuje do vzťahu, vedie záznamy na monitorovanie
a hodnotenie, ktoré na požiadanie predkladá v požadovanej štruktúre.
Cieľom agroenvironmentálneho opatrenia je realizovať poľnohospodárske
výrobné postupy zlučiteľné s ochranou a zlepšením životného prostredia,
krajiny a prírodných zdrojov.
§ 6 a § 1a NV SR č. 499/2008 Z. z. Poskytuje sa žiadateľovi, ktorý hospodári na poľnohospodárskej pôde
v územiach európskeho významu nachádzajúcich sa v 4. a 5. stupni
ochrany. Žiadosť o platbu môže podať žiadateľ, ktorý vykonáva
poľnohospodársku činnosť na ploche najmenej 1 ha poľnohospodárskej
pôdy v území európskeho významu vedenej v evidencii pôdnych blokov
a dielov pôdnych blokov v druhu pozemku trvalý trávny porast. Táto
výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného
druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha pôdy obhospodarovanej
jedným žiadateľom a zaviaže sa vykonávať poľnohospodársku činnosť
v území európskeho významu najmenej päť rokov od poskytnutia prvej
platby. Cieľom opatrenia je pomôcť pri riešení špecifického znevýhodnenia
vyplývajúce z implementácie smernice pre sústavu NATURA 2000.

Legislatívny základ

Názov podpory

18 527,08

Vyplatená suma
v EUR
49 162 598,32
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Prvé zalesnenie
poľnohospodárskej
pôdy

§ 25 a § 1a NV SR č. 499/2008

Platby za životné
podmienky zvierat

§ 11 NV SR č. 499/2008 Z. z.

Z. z.

Legislatívny základ

Názov podpory
Poskytuje sa žiadateľovi, ktorý má zaradenú žiadosť do opatrenia
podľa uvedeného nariadenia, vykonáva poľnohospodársku činnosť,
vyhlási, že bude dodržiavať povinnosti podľa § 25 ods. 3 písm. b), má
evidované zvieratá podľa § 25 ods. 1 písm. b) až d) v centrálnej evidencii
hospodárskych zvierat, absolvuje sám alebo zabezpečí najneskôr do konca
druhého roka vzťahu vyškolenie zamestnanca, ktorý absolvuje akreditovaný
školiaci kurz týkajúci sa životných podmienok zvierat, a zároveň vyškolenie
zamestnancov ku zvieratám zaradeným do podopatrenia podľa § 25
ods. 1 písm. b) bodu 2 a písm. c) a d).Účelom podpory je kompenzovať
poľnohospodárom náklady súvisiace s realizáciou chovných postupov, ktoré
prispejú k zlepšeniu pohody zvierat.
Poskytuje sa žiadateľovi na zalesnenie poľnohospodárskej pôdy.
Najmenšia podporovaná súvislá plocha poľnohospodárskej pôdy je 0,5 ha
a maximálna výmera na jedného žiadateľa nesmie prekročiť 10 ha na jednu
žiadosť. Celkovo sa ráta s podporou zalesnenia 600 ha poľnohospodárskej
pôdy. Platba na prvé zalesnenie sa poskytne na poľnohospodársku pôdu,
ktorá je vedená v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov
a posledné dva roky bola poľnohospodársky využívaná, ktorej kód
bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky patrí prevažujúcou výmerou do 6.
až 9. skupiny a ktorá sa nenachádza vo vyhlásenom, alebo navrhovanom
chránenom vtáčom území. Žiadateľ môže požiadať o platbu na založenie
lesného porastu na poľnohospodárskej pôde, o platbu na udržiavanie
zalesneného pozemku a o platbu na pokrytie straty príjmu z ukončenia
poľnohospodárskej činnosti. Ak žiadateľ súčasne obhospodaruje
poľnohospodársku pôdu, musí v celom poľnohospodárskom podniku
plniť podmienky podľa § 1a NV SR č. 499/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

Charakteristika podpory

121 578,60

Vyplatená suma
v EUR
8 532 073,10
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Poskytuje sa na lesné pozemky vedené v evidencii lesných pozemkov.
Opatrenie zahŕňa dve podopatrenia: zachovanie priaznivého stavu lesných
biotopov a ochrana biotopov vybraných druhov vtákov. Podopatrenie
Zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov možno realizovať na
lesných pozemkoch vo vyhlásených chránených vtáčích územiach, na
ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality ohrozených druhov vtákov
vyznačené Štátnou ochranou prírody SR, na lesných pozemkoch, ak sa
nachádzajú v územiach európskeho významu vyhlásených za chránené
územie alebo zónu chráneného územia, a nie sú zaradené do 5. stupňa
ochrany a na lesných pozemkoch nezaradených do súvislej európskej
sústavy chránených území. Podopatrenie Ochranu biotopov vybraných
druhov vtákov možno realizovať na lesných pozemkoch vo vyhlásených
chránených vtáčích územiach, na ktorých sa nachádzajú Štátnou
ochranou prírody SR vyznačené hniezdne lokality vtákov. Celkovo sa ráta
s podporou 310 tisíc ha lesných pozemkov.
Poskytuje sa vlastníkovi najmenej 1 ha lesného pozemku vedeného
v evidencii lesných pozemkov, ktorý sa zaviaže plniť podmienky nariadenia
počas piatich rokov. Lesný pozemok vedený v evidencii lesných pozemkov
sa musí nachádzať v území európskeho významu v piatom stupni ochrany
podľa národného zoznamu, na ktorom platí zákaz zasiahnuť do lesného
porastu a poškodiť pôdny vegetačný kryt. Na platbu nemá nárok žiadateľ,
pre ktorého orgán ochrany prírody určil osobitné podmienky umožňujúce
zásah do lesného porastu a poškodenia pôdneho a vegetačného krytu.
Ráta sa ročne s podporou 30 tisíc ha lesných pozemkov nachádzajúcich
sa v územiach európskeho významu v piatom stupni ochrany. Ak
žiadateľ súčasne vykonáva poľnohospodársku činnosť, musí v celom
poľnohospodárskom podniku plniť podmienky podľa § 1a NV SR č.
499/2008 Z. z. v zn. n. p.

§ 16, § 1a a § 17 NV SR
č. 499/2008 Z. z.

§ 2 NV SR č. 499/2008 Z. z.

Lesníckoenvironmentálne
platby

Platby v rámci sústavy
Natura 2000 – lesná
pôda

NV SR – nariadenie Vlády SR

Charakteristika podpory

Legislatívny základ

Názov podpory

1 302 568,78

Vyplatená suma
v EUR
194 945,66
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278 359 000,00
268 304 000,00
10 055 000,00
0,00
0,00
0,00
28 665 153,00
325 404 000,00

325 404 000,00
0,00
2 595 077,00

2 595 077,00
0,00

11J
11J1
11J7
13J
13J1
13J7
11J4

11K1
13K1

11L1
13L1

EFRH
z toho:
OP RH

TOV
EPFRV
z toho:
PRV SR 2007 – 2013

0,00
0,00
307 024 153,00
278 359 000,00

1371
1141

1 257 371,92
2 996 290,76

243 032 796,16
295 167 315,41
4 253 662,68

278 359 000,00
268 304 000,00
10 055 000,00
2 380 350,04
0,00
2 380 350,04
28 665 153,00
538 200 111,57

8 752 574,99
0,00
309 404 503,04
280 739 350,04

860 610 852,28
8 752 574,99

635 023 230,00
0,00

Príjmy z rozpočtu EÚ
EPUZF
z toho:
SOP PaRV 2004 – 2006
PRV SR 2004 – 2006
EPZF
Priame platby
z toho:

Upravený rozpočet

Schválený rozpočet

Zdroj

Názov

Príloha č. 3: Hospodárenie fondov. Prehľad príjmov PPA v roku 2011 v EUR

1 257 371,92
0,00

243 032 796,16
57 052 588,82
1 257 371,92

279 399 900,33
270 997 108,88
8 402 791,45
2 380 350,04
0,00
2 380 350,04
8 573 522,37
300 085 384,98

0,00
19 847 718,26
290 353 772,74
281 780 250,37

Skutočnosť k 31. 12.
2011
611 544 247,90
19 847 718,26

100,00
0,00

100,00
19,33
29,56

100,00
29,91
55,76

100,37
101,00
83,57
100,00

93,84
100,37

0,00

71,06
226,76

% plnenie
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prevádzka:
Príjmy celkom

Mimorozpočtové príjmy

Príjmy z rozpočtu SR
spolu:
z toho:
z produkcie cukru:
ostatné príjmy:
prevádzka:
spolufinancovanie zo ŠR

Názov

72
35

1172
1342
13J2
13J5
13K2
1319

111
111
111

111

Zdroj

439 101,00
158 390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
861 208 343,28

597 491,00
597 491,00

597 491,00
597 491,00
439 101,00
158 390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
635 620 721,00

Upravený rozpočet

Schválený rozpočet

439 100,25
190 896,93
25 703,11
209 264,85
320,00
1 872,33
17 843,14
1 521,56
187 707,82
0,00
2 818 725,18
2 784 696,66
34 028,52
615 227 938,22

Skutočnosť k 31. 12.
2011
864 965,14
655 700,29

71,44

100,00
120,52

144,77
109,74

% plnenie
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091 03
091 03 03
091 03 03

09104

EFRH
OP RH SR 2007-2013
Investície do akvakultúry (op.2.1.)
Investície do akvakultúry (op.2.1.)

Stabilizácia trhu poľnohospodárskej produkcie
(TOV)
z toho

Číslo
programu/
Názov*
podprogramu
a prvku
090
Tvorba, regulácia a implementácia politik
090 02
Realizácia a administrácia finančných schém
z toho prevádzka:
090 02 01 Administrácia podporných schém
090 02 08 Štátna pomoc
Mimorozpočtové zdroje z toho:
090 02 01 Administrácia podporných schém
090 02 08 Štátna pomoc
091
Podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva
a potravinárstva
z toho
EPZF
091 02
Podpora poľnohospodárskych činností (priame
platby)
z toho

31 886 924,00
0,00
3 596 503,00
3 596 503,00
1 677 846,00
0,00

11J
13J

11L
13L

357 746 235,00
0,00
31 886 924,00

389 633 159,00
357 746 235,00

29 340 518,51
2 529 340,08
5 778 544,14
5 778 544,14
768 050,42
4 236 414,24

323 832 526,93
41 370 119,73
31 869 858,59

397 072 505,25
365 202 646,66

12 534 478,16
1 819 088,45
0,00
0,00
0,00
402 851 049,39

14 353 566,61
14 353 566,61

11 193 159,00
11 193 159,00
11 193 159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
393 229 662,00

Upravený
rozpočet

Schválený
rozpočet

11J
13J

35
72

111
111

Zdroj

Príloha č. 4. Hospodárenie fondov. Prehľad výdavkov za rok 2011

10 539 003,69
2 529 340,08
1 542 129,90
1 542 129,90
768 050,42
0,00

323 832 526,93
41 370 119,73
13 068 343,77

378 270 990,43
365 202 646,66

12 534 140,67
1 818 612,91
2 818 725,18
34 028,52
2 784 696,66
379 813 120,33

17 171 478,76
17 171 478,76

Skutočnosť
k 31. 12. 2011

35,92
100,00
26,69
26,69
100,00
0,00

100,00
100,00
41,01

95,26
100,00

100,00
99,97
0,00
0,00
0,00
94,28

119,63
119,63

% plnenia

90

092 04 06

092 04 02
092 04 03
092 04 04
092 04 05

092 04 01

092
092
092
092 02
092 02 08
092 02 09
092 04

EPFRV
Rozvoj vidieka z toho
DPH obciam
Rozvoj vidieka
Implementácia rámca podpory
Technická pomoc (op .č. 511 )
Národná sieť rozvoja vidieka (op. č. 512)
Zvýšenie konkurencie schopnosti sektora
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
(op. č. 111)
Využívanie poradenských služieb (op. č. 114)
Modernizácia fariem (op. č. 121)
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov (op. č. 122)
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesnéhohospodárstva (op. č. 123)
Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (op. č. 125)

Číslo
programu/
Názov*
podprogramu
a prvku
091 03 04 Investície do spracovania a uvádzania na trh
(op. 2.2.)
091 03 0A Investície do akvakultúry (op. 2.1.)
091 03 0B Investície do spracovania a uvádzania na trh
(op. 2.2.)
091 03 05 Organizácie výrobcov (op. 3.1.)
091 03 06 Podpora a rozvoj nových trhov (op. 3.2.)
091 03 07 Technická pomoc (op. 5.1.)
268 518,00
115 078,00
192 774,00
449 807,00
173 403,00
425 200 000,00
425 200 000,00
0,00
425 200 000,00
9 334 253,00
8 813 492,00
520 761,00
86 269 788,00

11L
11L
11L
11L
11L

11K

11K
11K
11K
11K

11K

21 829 849,00

2 614 081,00
47 994 109,00
9 671 749,00
0,00

0,00

719 077,00

11L

11K
11K

Schválený
rozpočet

Zdroj

0,00

362 226,96
57 790 756,90
4 359 792,89
36 374 480,50

2 329 030,47

0,00
0,00
0,00
707 701 631,99
721 551 947,91
13 850 315,92
707 701 631,99
3 174 618,65
2 739 406,38
435 212,27
105 805 153,73

0,00
115 054,24

659 025,24

Upravený
rozpočet

0,00

362 226,96
57 790 756,90
4 359 792,89
36 374 480,50

2 329 030,47

0,00
0,00
0,00
393 323 705,85
404 454 713,51
11 131 007,66
393 323 705,85
3 174 618,65
2 739 406,38
435 212,27
105 805 153,73

0,00
115 054,24

659 025,24

Skutočnosť
k 31. 12. 2011

0,00

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

0,00
0,00
0,00
55,58
56,05
80,37
55,58
100,00
100,00
100,00
100,00

0,00
100,00

100,00

% plnenia
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092 06 04

092 06 03

092 06 02

092 06 01

092 06

092 05 07
092 05 08
092 05 09

Číslo
programu/
podprogramu
a prvku
092 04 07
092 04 08
092 05
092 05 01
092 05 02
092 05 03
092 05 04
092 05 04
092 05 05
092 05 06
11K
11K

Polosamozásobiteľské farmy (op. č. 141)
Odbytové organizácie výrobcov (op. č. 142)
Zlepšenie životného prostredia krajiny EAFRD
Znevýhodnené oblasti horské (op. č. 211)
Znevýhodnené oblasti iné (op. č. 212)
Natura 2000 a smernica o vodách (op. č. 213)
Agroenvironmentálna platba (op. č. 214)
Agroenvironmentálna platba (op. č. 214)
Životné podmienky zvierat (op. č. 215)
Prvé zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy
(op. č. 221)
Natura 2000 – lesná pôda (op. č. 224)
Lesnícko environmentálne platby
Obnova potenciálu lesného hospodárstva
(op. č. 226)
Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho obyvateľstva
z toho rozvoj vidieka
DPH obciam
Diverzifikácia smerom k nepoľnohosp.činn.
(op. č. 311)
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného
ruchu (op. č. 313)
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
(op. č. 321)
Obnova a rozvoj dediny (op. č. 322)
11K

11K

11K

11K

11K
11K
11K

11K
11K
11K
11K
13K
11K
11K

Zdroj

Názov*

29 451 403,00

40 827 671,00

43 319 720,89

41 286 345,64

2 406 281,22

101 054 076,23
13 850 315,92
13 002 307,75

126 687 927,00
0,00
49 666 790,00
5 854 648,00

114 904 392,15

1 302 568,78
109 517,01
33 195 965,22

231 000,00
4 357 866,01
492 182 613,58
47 933 470,53
37 355 021,74
18 527,08
49 162 598,32
314 377 926,14
8 532 073,10
194 945,66

Upravený
rozpočet

126 687 927,00

1 166 769,00
5 032 162,00
37 641 279,00

0,00
4 160 000,00
196 996 048,00
56 288 563,00
39 064 519,00
1 667 251,00
34 683 314,00
0,00
19 478 137,00
1 974 054,00

Schválený
rozpočet

43 319 720,89

41 286 345,64

2 406 281,22

101 054 076,23
11 131 007,66
13 002 307,75

112 185 083,89

1 302 568,78
109 517,01
33 195 965,22

231 000,00
4 357 866,01
177 804 687,44
47 933 470,53
37 355 021,74
18 527,08
49 162 598,32
0,00
8 532 073,10
194 945,66

Skutočnosť
k 31. 12. 2011

100,00

100,00

100,00

100,00
80,37
100,00

97,63

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
36,13
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00

% plnenia
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5 911 984,00
4 661 984,00

11K

11K

750 000,00
0,00
11 193 159,00
11 193 159,00
0,00
818 429 662,00
829 622 821,00

500 000,00

5 485 169,80
3 860 245,00

0,00
887 415,00
0,00

131A
11K
11K

11K

2 307 889,43
1 039 420,73
0,00

0,00
0,00

111
131A

1 624 924,80
0,00
28 203 882,53
12 534 478,16
15 669 404,37
1 110 552 681,38
1 138 756 563,91

0,00

3 971 185,26
4 950 458,26

2 620 782,97

0,00

111

Upravený
rozpočet

Schválený
rozpočet

Zdroj

1 624 924,80
2 818 725,18
25 483 761,24
12 534 140,67
12 949 620,57
773 136 826,18
801 439 312,60

0,00

5 485 169,80
3 860 245,00

2 307 889,43
1 039 420,73
0,00

3 971 185,26
2 231 150,00

2 620 782,97

Skutočnosť
k 31. 12. 2011

100,00
0,00
90,36
100,00
82,64
69,62
70,38

0,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
45,07

100,00

% plnenia

*Čísla opatrení sú uvedené podľa Opatrenia MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010 175/ 2004 – 42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie.

092 07 03 Chod miestnej akčnej skupiny (op. č. 431)
Mimorozpočtové výdavky
Výdavky zo ŠR z toho
výdavky na prevádzku
výdavky na Štátnu pomoc a DPH obciam
Fondy spolu – výdavky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR
Výdavky celkom

Číslo
programu/
Názov*
podprogramu
a prvku
092 06 03 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
(op. č. 321) – DPH pre obce
092 06 04 Obnova a rozvoj dediny (op. č. 322) – DPH pre obce
092 06 03 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
(op. č. 321) – DPH pre obce
092 06 04 Obnova a rozvoj dediny (op. č. 322) – DPH pre obce
092 06 05 Vzdelávanie a informovanie (op. č. 331)
092 06 06 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie
integrovaných stratégií rozvoja územia (op. č. 341)
092 07
LEADER EPFRV(PRV SR 2007 – 2013)
092 07 01 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja
územia( op. č. 413)
092 07 02 Vykonávanie projektov spolupráce (op. č. 421)
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Príloha č. 5: Organizačná schéma PPA
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Názov opatrenia

Modernizácia fariem
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych
1.2
produktov
Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja (pozemkové
1.3
úpravy)
1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
1.5 Odbytové organizácie výrobcov
1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
1.7 Využívanie poradenských služieb
2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym
3.1
činnostiam
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného
3.2.A
ruchu – časť A
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného
3.2.B
ruchu – časť B
3.3 Vzdelávanie a infomovanie
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie
3.5
stratégií
I. PRV – nové opatrenia os 1,2,3
1.5.S OOV – pokračujúce projekty z PRV 2004-2006

1.1

Č. opatrenia*

16 613 540
20 139 950
21 911 762
669 431
126 679 276
107 963 467
13 279 658
1 433 201
11 912 197
80 476 269
94 597 228
844 227

189
63
381
448
371
241
162
20
180
503
542
13

41 040 000
22 500 000
22 366 000
8 570 000
126 583 600
116 760 000
26 772 732
1 804 904
12 552 856
86 988 675
98 171 341
906 364

1 174 705 635

86 570 634

320

107 200 000

5 066

186 461 862

165

204 000 000

1 309 885 621
6 900 000

405 152 935

Celkom

1 468

Počet

880 215 802

633 170

8 882 537
60 357 200
70 947 919

1 057 876

9 959 743

80 897 660

12 411 990
15 104 962
16 424 601
494 612
100 470 472

64 233 755

137 911 542

300 427 764

z EU

Schválený príspevok

Schválené projekty – uzatvorené zmluvy

433 669 149

Limity (EU+SR
= verejné výdavky
celkom 2007
– 2013)

135 179 986

62 137

640 659
6 512 406
3 574 113

371 703

13 493 074

8 796 533

24 426 460
2 360 050
454 238
7 900 569
-95 676

20 629 366

17 538 138

28 516 214

Zostatok
limitu (Limityschválený
príspevok)

Príloha č. 6: S
 chválené projekty PRV SR 2007 – 2013 podľa opatrení a stav ich kontrahovania kumulatívne k 31. 12. 2011
v EUR

90

95
93
96
93

79

50

40
90
98
8
100
92

81

93
91

%
kontrahovania
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Č. opatrenia*

* podľa schváleného PRV SR 2007 – 2013

1.8.S

Polosamozásobiteľské farmy – pokračujúce
projekty z PRV 2004 – 2006
Agroenvironment – pokračujúce projekty z PRV
2.2.S
2004-2006
Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy –
2.3.S
pokračujúce projekty z PRV 2004 – 2006
II. Pokračujúce opatrenia z PRV 04-06, os 1,2,3
III. (I.+II.) SPOLU PRV 2007-2013 projektové opatrenia
os 1,2,3 (nové+pokračujúce)
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym
3.1
činnostiam
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného
3.2.A
ruchu – časť A
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného
3.2.B
ruchu – časť B
3.3 Vzdelávanie a informovanie
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
os 3 implementovaná prostredníctvom osi 4 LEADER
celkom
Implementácia integrovanej stratégie rozvoja
4.1
územia
4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
4.3 Chod miestnej akčnej skupiny
os 4 LEADER celkom

Názov opatrenia

116 760
10 697 149
4 239 886
15 511 202
60 399 624

3
233
73
321
29
16
29
366

63 184 491
63 184 491
3 726 000
12 102 715
79 013 206

602 548
12 028 574
28 142 324

394 216

9

1 174 705 635

Celkom

63 190

5 066

Počet

482 038
9 622 859
22 485 858

48 084 574

12 380 961

93 408
8 529 719
3 391 908

315 373

50 552

880 215 802

z EU

Schválený príspevok

Schválené projekty – uzatvorené zmluvy

3

1 475 735 235

165 849 614

550 000

157 067 614

1 332 000

Limity (EU+SR
= verejné výdavky
celkom 2007
– 2013)

3 123 452
74 141
50 870 882

2 784 867

47 673 289

Zostatok
limitu (Limityschválený
príspevok)

16
99
36

96

25

%
kontrahovania

96

Modernizácia fariem
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov.
Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja (pozemkové úpravy)
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
Odbytové organizácie výrobcov
Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
Využívanie poradenských služieb
Obnova potenciálu lesného hospodárstva
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym
činnostiam
3.2.A Podpora činností v oblasti vidieckeho CR – časť A
3.2.B Podpora činností v oblasti vidieckeho CR – časť B
3.3 Vzdelávanie a informovanie
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie stratégií
I. PRV – nové opatrenia os 1,2,3
1.5.S OOV - pokračujúce projekty z PRV 2004 – 2006
1.8.S Polosamozásobiteľské farmy - pokračujúce projekty z PRV
2004 – 2006
2.2.S Agroenvironment - pokračujúce projekty z PRV
2004 – 2006
2.3.S Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy - pokračujúce
projekty z PRV 2004 – 2006

Č.
opatrenia*

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
3.1

Názov opatrenia
1 940
293
918
165
141
476
290
495
60
74
1
147
713
637
20
6 370
50
632
2 081
31

433 669 149
204 000 000
107 200 000
41 040 000
22 500 000
22 366 000
8 570 000
126 583 600
116 760 000
26 772 732
1 804 904
12 552 856
86 988 675
98 171 341
906 364
1 309 885 621
6 900 000
1 332 000
157 067 614
550 000

Limity (EU+SR)
verejné výdavky
celkom
2007 – 2013)
Počet
platieb
165 000

158 011 147

3 368 182
39 552
4 936 474
66 261 137
80 333 307
797 156
792 439 810
1 824 164
632 000

310 831 410
138 035 836
43 168 949
10 654 749
9 596 674
12 220 305
426 204
95 199 457
16 570 419

Celkom

132 000

125 671 762

2 526 136
29 664
3 702 355
49 695 851
60 249 978
597 867
593 340 543
1 305 605
471 500

230 299 417
102 021 063
31 882 748
7 987 090
7 197 505
9 159 540
315 191
75 286 617
12 389 522

z EU

Vyplatený príspevok

Realizované platby

385 000

-943 533

23 404 550
1 765 352
7 616 383
20 727 538
17 838 034
109 208
517 445 811
5 075 836
700 000

122 837 739
65 964 164
64 031 051
30 385 251
12 903 326
10 145 695
8 143 796
31 384 143
100 189 581

Zostatok
limitu (Limity
– vyplatený
príspevok)

Príloha č.7: Objemy a počty realizovaných platieb PRV SR 2007 – 2013 podľa opatrení kumulatívne k 31. 12. 2011 v EUR
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13
2
39
76
82
88
60
26
47

72
68
40
26
43
55
5
75
14

% čerpania
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Názov opatrenia

63 184 491
63 184 491
3 726 000
12 102 715
79 013 206

2 794
9 164

z EU
127 580 867
720 921 410

95 000
13 434
2 391 306
1 360 505
3 860 245
3 860 245
0
3 716 528
7 576 773

2
1
57
17
77
77
0
95
172

Celkom

10 747
1 913 045
1 088 404
3 088 196
3 088 196
0
2 973 222
6 061 418

76 000

z EU

Vyplatený príspevok

Realizované platby

160 632 311
953 072 121

Celkom

Vyplatený príspevok

Realizované platby

Pozn.: Opatrenie 4.1 nie je započítané v celkovom prehľade osi 4, nakoľko dané prostriedky sú implementované prostredníctvom osi 3.
* podľa schváleného PRV SR 2007 – 2013

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym
činnostiam
3.2.A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
– časť A
3.2.B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
– časť B
3.3 Vzdelávanie a informovanie
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
os 3 implementovaná prostredníctvom osi 4 LEADER celkom
4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia
4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
4.3 Chod miestnej akčnej skupiny
os 4 LEADER celkom

3.1

Názov opatrenia

165 849 614
1 475 735 235

Limity (EU+SR)
verejné výdavky
celkom
2007 – 2013)

Limity (EU+SR
= verejné
výdavky celkom
2007 – 2013)

Pozn.: Realizované platby sú upravené o vymožené nezrovnalosti a dobrovoľné vratky

II. Pokračujúce opatrenia z PRV 2004 – 2006, os 1,2,3
III. (I.+II.) Spolu PRV 2007-2013 projektové opatrenia os 1,2,3
(nové + pokračujúce)

Č.
opatrenia*

Č.
opatrenia

Počet
platieb
Počet
platieb

59 324 246
59 324 246
3 726 000
8 386 187
71 436 433

Zostatok
limitu (Limity
– vyplatený
príspevok)

5 217 303
522 663 114

Zostatok
limitu (Limity
– vyplatený
príspevok)

97%
65%

% čerpania
6,1
6,1
0,0
31
10%

% čerpania
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Č.
opatrenia

cieľ Konvergencie
ostatné oblasti
Investície do spracovania a uvádzania na trh
cieľ Konvergencie
ostatné oblasti
Organizácie výrobcov – zrušené
cieľ Konvergencie
ostatné oblasti
Podpora a rozvoj nových trhov
cieľ Konvergencie
ostatné oblasti
Technická pomoc
cieľ Konvergencie
ostatné oblasti
OP RH celkom
z toho: cieľ Konvergencie
z toho: ostatné oblasti

Investície do akvakultúry

10 087 883
8 830 024,93
1 257 858,00
4 323 378,40
3 784 296,40
539 082,00
1 014 517
1 014 517
0
2 367 206
2 367 206
0
912 568
912 568
0
18 705 553
16 908 613
1 796 940

Pozn.: Opatrenie 3.1 Organizácie výrobcov – podľa OP RH verzia 2. od 10/2011 je zrušené

5.1

3.2

3.1

2.2

2.1

Názov opatrenia

Limity celkom
2007 – 2013

2
2
0
25
25
0
93
88
5

41
41
0
25
20
5
0

Počet
platieb
30 150
30 150
0
488 770
488 770
0
4 402 290
4 210 551
191 739

2 026 294
2 026 294
0
1 857 076
1 665 337
191 739
0

Celkom

22 613
22 613
0
366 577
366 577
0
3 253 783
3 157 913
95 870

1 519 721
1 519 721
0
1 344 872
1 249 003
95 870
0

z EÚ

Vyplatený príspevok

Realizované platby

8 061 589
6 803 731
1 257 858
2 466 302
2 118 959
347 343
1 014 517
1 014 517
0
2 337 056
2 337 056
0
423 798
423 798
0
14 303 262
12 698 062
1 605 201

Zostatok
limitu (Limity
– vyplatený
príspevok)

Príloha č. 8: Objemy a počty realizovaných platieb OP RH 2007 – 2013 podľa opatrení kumulatívne k 31.12. 2011 v EUR
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1
1
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0
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0
0

% čerpania
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Názov opatrenia

5.1 Technická pomoc

ostatné oblasti

z toho: cieľ Konvergencie
z toho: ostatné oblasti

cieľ Konvergencie
ostatné oblasti

cieľ Konvergencie
ostatné oblasti

cieľ Konvergencie
ostatné oblasti

cieľ Konvergencie
ostatné oblasti

1 257 858,00

cieľ Konvergencie
4 323 378,40
3 784 296,40
539 082,00
1 014 517
1 014 517
0
2 367 206
2 367 206
0
912 568
912 568
0
18 705 553
16 908 613
1 796 940

10 087 883
8 830 024,93

Limity celkom
2007 – 2013

30 150
30 150
0
657 616
657 616
0
13 026 598
12 785 148
241 450

3 624 088
3 382 638
241 450
0

21
18
3
0

2
2
0
12
12
0
95
92
3

0

8 714 745
8 714 745

0

60
60

Celkom

22 613
22 613
0
493 212
493 212
0
9 709 586
9 588 861
120 725

2 657 703
2 536 978
120 725
0

0

6 536 058
6 536 058

z EÚ

Schválený príspevok

Schválené projekty - uzatvorené zmluvy
Počet

Pozn.: Opatrenie 3.1 Organizácie výrobcov - podľa OP RH verzia 2. je od 10/2011 zrušené

OP RH celkom

3.2 Podpora a rozvoj nových trhov

3.1 Organizácie výrobcov - zrušené

2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh

2.1 Investície do akvakultúry

Č. opatrenia

699 291
401 659
297 632
1 014 517
1 014 517
0
2 337 056
2 337 056
0
254 952
254 952
0
5 678 955
4 123 465
1 555 490

1 257 858

Zostatok
limitu
(Limity
– schvál.
príspevok)
1 373 138
115 280

Príloha č. 9 Schválené projekty OP RH SR 2007 – 2013 podľa opatrení a stav ich kontrahovania kumulatívne k 31. 12. 2011
v EUR

70
76
13
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72

1
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0
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99

%
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Prehľad poskytnutej štátnej pomoci a uhradenej DPH obciam v roku 2011
Štátna pomoc
Nariadenie vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov
Opatrenie Názov opatrenia
Zmluvne poskytnutá pomoc
Počet vyplatených žiadostí
§2
Dotácia na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
93 990,00
7
§3
Dotácia na ocenenie na výstavách (pomoc de minimis)
7 636,00
7
§4
Dotácia pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách (pomoc de minimis)
9 524,03
4
§5
Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
385 096,13
9
§6
Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat
1 199 962,00
3
§9
Dotácia na včelstvá (pomoc de minimis)
10 698,75
38
§ 15
Dotácia na účasť na výstave (pomoc de minimis)
51 706,00
13
§ 25
Dotácia na úhradu straty na rybách v dôsledku nariadeného opatrenia
60 000,00
2
Spolu podľa NV SR č. 264/2009
1 818 612,91
83
Zákon č. 267/2010 Z.z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej
katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou
§6
Dotácia na kompenzáciu strát na poľnohospodárskych výrobkoch spôsobených
2 725 735,60
57
prírodnou katastrofou
§7
Dotácia na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve spôsobených prírodnou
58 961,06
4
katastrofou
Spolu podľa zákona č. 267/2010 Z. z.
2 784 696,66
61
Spolu štátna pomoc
4 603 309,57
144
Úhrada DPH obciam
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 1472/2010-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam
Opatrenie Názov opatrenia
Výška uhradenej DPH
Počet vyplatených žiadostí
3.4.1
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
594 433,63
30
3.4.2
Obnova a rozvoj obcí
1 830 807,33
78
Spolu podľa usmernenia MPŽPRR SR č. 1472/2010-100
2 425 240,96
108

Príloha č.10: Kontrahované a vyplatené štátne dotácie v roku 2011 podľa jednotlivých titulov v EUR
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Prehľad poskytnutej štátnej pomoci a uhradenej DPH obciam v roku 2011
Štátna pomoc
Nariadenie vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov
Opatrenie Názov opatrenia
Zmluvne poskytnutá pomoc
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam
3.4.1
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
4 171 469,39
3.4.2
Obnova a rozvoj obcí
4 390 002,50
3.4.1
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo – LEADER
86 029,95
MAS
3.4.2
Obnova a rozvoj obcí - LEADER
58 264,86
MAS
Spolu podľa usmernenia MPRV SR č. 488/2011-100
8 705 766,70
Spolu uhradená DPH obciam
11 131 007,66
Spolu r. 2011 štátna pomoc + úhrada DPH obciam
15 734 317,23
396
504
648

3

197
183
13

Počet vyplatených žiadostí

102

0
x

15
x

*dojčiace kravy nad 24 mesiacov
**ostatné kategórie

Prechodná platba na rajčiaky
Spolu

1007

1 087

Osobitná platba na ovocie a zeleninu

956

1 171

Platba na dojnicu

3141

vyplatených
14 233
337
0
9

3 239

prijatých
16 109
363
13 430
9

Počet žiadostí

Platba na veľkú dobytčiu jednotku

a
Jednotná platba na plochu
Osobitná platba na cukor
Doplnková platba na plochu
Podpora na chmeľ

Dotačný titul

538,37
x

55,15

0,00
333 870 496,91

654 197,44

Platba na ha/VDJ/
Vyplatená podpora
ks
v EUR
v EUR
155,36
256 549 694,73
597,47
18 518 914,08
0,00
0,00
300,62
79 778,54
150*;
48 363 707,08
109,50 **
79,16
9 704 205,04

Príloha č. 11: Prehľad priamych podpôr z kampane roku 2011 k 31. 12. 2011

0,00
100,00

0,20

2,91

14,49

% vyplatených podpôr na
PP
b
76,84
5,55
0,00
0,02
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a
Jednotná platba na plochu
Osobitná platba na cukor
Doplnková platba na plochu
Podpora na chmeľ
Platba na veľkú dobytčiu jednotku
Platba na dojnicu
Osobitná platba na ovocie a zeleninu
Prechodná platba na rajčiaky
Spolu

Dotačný titul

Počet žiadostí
vyplatených
2502
35
0
2
13
157
96
21
x

Platba na ha/VDJ/ks
Vyplatená podpora
v EUR
142,4
29 171 500,72
273,93
504 872,76
0
0,00
387
27 264,83
143
403 041,00
60,84
610 048,73
52,71
55 113,10
477,94
323 163,92
x
31 095 005,06

Príloha č. 12: Prehľad priamych podpôr z kampane roku 2010 k 31. 12. 2011

0,09
1,30
1,96
0,18
1,04
100,00

% vyplatených podpôr na PP
b
93,81
1,62

12.1.
6.2.
6.2.
22.2.
22.2.
23.2.
24.2.
16.2.
1.3.
8.3.
8.3.
14.3.
14.3.
16.3.
22.3.
23.3.
23.3.
23.3.
24.3.
24.3.
30.3.
31.3.

Názov média

Názov článku

Monitoring
str.

Dátum
zverejnenia

Príloha č. 13: Výber zo zoznamu článkov a materiálov v periodickej tlači, na internete a v elektronických médiách referujúcich o činnosti PPA uverejnených v roku 2011.

Roľnícke noviny;
č. 2, str. 8
TV TA 3; hlavné správy,
18.40
SRo; Regina, Farmárova
nedeľa
TV TA3; Tlačová beseda,
11.48
www.aktualne.sk;
Sk, Ekonomika
Nový Čas; str. 8
Sme; str.8
Roľnícke noviny; č. 7, str. 1, 5
Zvolensko-Podpolianske
noviny; č. 8, str. 4
www.tasr.sk; Ekonomika

Priame platby od januára po novom

50

Polícia vyšetruje podvod

11

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok
Tlačová beseda – Zvyšovanie cien potravín

5
17, 18

Vláda rozdá chudobným Slovákom múku a cestoviny

36, 37

Chudobným chcú rozdávať múku a cestoviny
Babiš chce vyrábať múku, ktorá sa rozdá chudobe
J. Golian: Ministri trpia na profesionálnu slepotu
Dve obce Hontu si vydýchli, dočkali sa opravy ciest

10, 11
7, 8
6, 7, 8
57

ZMOS: Obce vítajú vyššiu refundáciu DPH pri čerpaní
eurofondov, získajú späť 15 %
Agrorezort aj tento rok preplatí obciam vyššiu DPH

10
10, 11

Projekt kúpeľov Bardoňove stojí na sporoch o pozemky

20, 21

Reakcia na článok

67

www.weboviny.sk;
Ekonomika
Naše novosti; č. 10, str. 7,
TASR
Naše novosti; č. 10,
str. 7
Roľnícke noviny; č. 11, str. 9
www.tasr.sk; Ekonomika

Usmernenie
Dunajská Streda: Minister Simon začal sériu stretnutí
s farmármi
MP RV SR: Výsledok verejnej súťaže na dodávku múky
www.prservis.sk;
SITA
a cestovín
Roľnícke noviny; č. 12, str. 2 Diskusné stretnutia s poľnohospodármi

27, 28
5, 6

RS Patria, RádionovinyRádionoviny-po ukrajinsky,
18 00
Sme, str. 8
Hospodárske noviny; str. 2;
TA SR
www.rimava.sk
Rimava.sk
TV TA 3; Správy, 10 00, 1,6
min.

Novinky dňa

5

Potraviny vyrobia spolu tri firmy
Na rozdávaní múky chudobným zarobia slovenskí
mlynári
Minister Simon sa v piatok stretne s farmármi
a zástupcami agrospoločností
Potravinová pomoc európskej únie

3, 4
6

104

7, 8
9

9
10, 11

Monitoring
str.

Dátum
zverejnenia

Názov média

Názov článku

1.4.

www.prservis.sk 9.55

25

1.4.

RS Slovensko; Rádiožurnál,
12.00
www.korzar.sk; Prešovský
korzár
Televízna stanica;
TA 3
Hlavné správy, 18.30
Hospodárske noviny; str. 20
Roľnícke noviny; č.14, str. 1
Roľnícke noviny; č. 14 str. 2
www.prservis.sk
SITA
www.tasr.sk
TABA
Rozhlasová stanica Regina;
Farmárova nedeľa, 15.00
Sme; str. 6
Pravda; str. 17

MPRV SR: Pôdohospodárska platobná agentúra s plnou
akreditáciou
Agentúrny servis z domova
Vrátené peniaze dajú na opravu chodníkov

23

Hrozba je zažehnaná

12

Byrokracia pri eurofondoch stále neklesla
Kto prv príde, ten prv melie…
Akreditácia
MPRV SR: Ciolos: Rovnaké podmienky pre farmárov
v Európe sú mojím cieľom
Oznámenie: Eurokomisár Ciolos: Rovnaké podmienky
pre všetkých farmárov
Oslava Svätého Urbana v radošovských vinohradoch

17, 18
19, 20
20, 21
4

O výrobe firmy skôr mlčia
Farmári musia požiadať o dotácie z fondov únie do
polovice mája
Márne čakanie na peniaze za zničenú úrodu

15
4

Malohont podporí projekty zamerané na vidiecky
cestovný ruch
Zákon o tabakových výrobkoch by mal byť účinný od
októbra
CR nahradili slnečnicou

7
6, 7,
8, 9
36, 37

Hospodárenie na cudzom

41, 42

Na východe Slovenska už začala potravinová banka
Slovenska rozdávať múku a cestoviny
ZMOS: Malé obce dokážu čerpať prostriedky
eurofondov
ZMOS chváli malé obce, eurofondy využívajú na všetky
strany
ZMOS: Malé obce čerpajú eurofondy ukážkovo

18, 19

Potravinová banka Slovenska začala na východe
najchudobnejším rozdávať múku a cestoviny zadarmo

40, 41

2.4.
3.4.
4.4.
6.4.
6.4.
12.4.
12.4.
1.5.
2.5.
10.5.
11.5.
16.5.
25.5.
25.5.
28.5.
7.6.
7.6.
7.6.
7.6.
7.6.

Roľnícke noviny; č. 19
str. 1
Novohradské noviny;
č. 19, str. 5
www.sme.sk;
Ekonomika
Roľnícke noviny;
č. 21, str. 10
TV Markíza; TV;
19 00
Rozhlasová stanica Regina;
Žurnál, 17. 00
www.tasr.sk;
TASR
www.tvnoviny.sk;
Ekonomika
www.webnoviny.sk;
SITA
Rozhlasová stanica
Slovensko; Rádiožurnál,
18. 00

105

25

5
17, 18

15

21, 22
23, 24
25, 26

14.6.
14.6.
16.6.
17.6.
17.6.
19.6.
19.6
20.6.
20.6
20.6.
21.6.

30.6.
30.6.
30.6.
11.7.
11.7.
12.7.
13.7.
14.7.
14.7.

Názov článku

Monitoring
str.

Dátum
zverejnenia
8.6.

Názov média
Prešovský večerník; č. 5196,
str. 2
Zvolensko-podpolianske
noviny; č. 23, str.6
Horehronie; č. 23, str. 13
Obecné noviny; č. 24, str. 4
www.sme.sk;
Ekonomika
www.zvolen.sme.sk;
Slovensko
www.orangeportal.sk;
TASR
www.tasr.sk;
Slovensko
Televízna stanica
STV 1; správy a komentáre,
21.45
www.tasr.sk; Ekonomika,
TASR
www.sme.sk;
Ekonomika
SME; str. 10

Malé obce dokážu čerpať prostriedky z eurofondov

33, 34

V Kováčovej chcú zriadiť informačné centrum

9

Malé obce sú v čerpaní eurofondov ukážkové
Malé obce sú v čerpaní eurofondov ukážkové
Štát podporí opeľovaciu činnosť včiel polmiliónom eur

36
28
12

V kúpeľnej obci chcú zriadiť informačné
centrum
D. Čaplovič: Za slabé čerpanie eurofondov môže MF
a jeho certifikačný orgán
D. Čaplovič: Za slabé čerpanie eurofondov môže MF
a jeho certifikačný orgán
Stalo sa dnes

12

Pestovatelia zeleniny môžu žiadať odškodné za krízu E.
coli
Slovenskí farmári už môžu žiadať odškodnenie za E. coli

22
9, 10

Brusel podporí pestovateľov 200 miliónmi eur

13

Trenčianske noviny;
č. 25, str. 2
www.prservis.sk;
SITA
www.pluska.sk
TASR
www.tasr.sk;
Ekonomika, TASR
Euroreport plus; č. 5-7, str.
48
Žilinské noviny; č. 27, str.
14
STV 1; Slovensko DNES,
19.15
www.rimava.sk
Rozhlasová stanica
Slovensko;
Rádiožurnál, 18.00
Rozhlasová stanica
Slovensko;
Rádiožurnál, 18.00

Potravinovú pomoc distribuujú dve charitatívne
organizácie
MPRV SR: Farmári dostanú podporu na dobytok skôr

28, 29

Farmári dostanú peniaze na dobytok o mesiac skôr

7

MPRV SR: Farmári dostanú podporu na dobytok vo
viac ako mesačnom predstihu
Farmári dostávajú viac podpory z verejných zdrojov

7, 8

Včelári zo Žiliny sa spolu stretli na včelárskej nedeli

27

Na Zemplíne vyčíňala v noci búrková smršť

7

15
27
15

6, 7

4, 5, 6

V regióne pribudnú nové ubytovacie zariadenia
12, 13
Minister pôdohospodárstva Z. Simon považuje za jeden
8, 9
z najväčších úspechov svojho prvého roku vo vláde prinavrátenie akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúre
Záverečný prehľad správ
9

106

3.8.
6.8.
7.8.
7.8.
8.8.
8.8.
11.8.
11.8.
13.8.
15.8.
22.8
28.8.
30.8.
31.8
31.8.
31.8.
31.8.
3.9.
13.9.
14.9.

Názov článku

www.webnoviny.sk;
Ekonomika
Roľnícke noviny; č. 31, str.
9, 10, 11
www.tasr.sk;
TASR
www.aktuality.sk;
Regióny
www.webnoviny.sk;
Slovensko
www.bystricoviny.sk

Radičová ocenila kroky rezortu pôdohospodárstva
v prvom roku
Vyhliadky agrosektora

Rozhlasová stanica VIVA;
Správy 17.00
www.tvnoviny.sk;
Regióny
www.webnoviny.sk
Slovensko
TV TA3;
Hlavné správy, 18.30
www.tasr; TASR
Stropkovské spektrum; č.
34, str. 2
Rozhlasová stanica
Slovensko; Rádiožurnál,
18.00
Rozhlasová stanica
Slovensko; Dobrý deň,
Slovensko, 9.10
www.eTrend.sk;
TASR
www.orangeportal.sk; TASR
Televízna stanica JOJ;
Noviny, 19.30
www.webnoviny.sk;
Ekonomika
TV TA3; Hlavné správy,
18.30
Parlamentný kuriér;
č. 198-199, str. 67, 68
STV 1; Slovensko DNES,
19.15

Banská Bystrica: spisujú zoznam na potravinovú pomoc

Monitoring
str.

Dátum
zverejnenia
14.7.

Názov média

12, 13
45,
46, 47
14,15

B. Bystrica: Žiadateľov o potravinovú pomoc zapíšu
v Misijnom dome
Banskobystričania môžu požiadať o potravinovú pomoc

13, 14

V Banskej Bystrici spisujú zoznam potravinovej pomoci

7

Aj Bratislavčania dostanú potravinovú pomoc

7, 8

Mesto čaká na potravinovú pomoc

4

Žilina čaká na potravinovú pomoc

4, 5

Plytvanie s potravinami?

8, 9

Košice: Mestská časť Sever rozdá múku a cestoviny
Občania sa sťažujú na zápach z polí. Obvodný úrad
životného prostredia reaguje
ZMOS kritizuje projekt potravinovej pomoci

15, 16
9, 10

Združenie miest a obcí Slovenska kritizuje projekt
potravinovej pomoci

8

Minister Simon ukončil spoluprácu s Columbexom

6

Simon: Ukončujeme spoluprácu s Columbexom,
ušetríme 3,8,milióna eur
Koniec zmluvy

8

Ministerstvo pôdohospodárstva ukončilo nevýhodnú
zmluvu
Kauzu Columbex čaká dohra

9, 10

Pridaná hodnota pre poľnohospodárov

8, 9,
10, 11
21, 22

Pomoci sprevádzajú ďalšie pomoci

107

13

9, 10

9

8, 9

15.9.

Obecné noviny; č. 37,
str. 4
19.9. Oravské noviny; č. 37, str. 2
19.9. Novohradské noviny; č. 37,
str. 4
20.9. Žilinský večerník; č. 38,
str. 5
22.9. Trnavský hlas; č. 38, str. 2
27.9. STV2; Regionálny denník,
17.00
27.9. Ľubovnianske noviny; č. 37,
str. 2
28.9. www.webnoviny.sk;
Slovensko
5.10. SRo Regina;
Rádiožurnál, 12.00
12.10. Roľnícke noviny; č. 41, str. 8
12.10. Roľnícke noviny; č. 41, str. 8
13.9. www.piestanskydennik.sk;
15.10. Komunálne financie;
č. 10, str. 18
18.10. Obecné noviny; č. 42,
str. 13
18.10. Obecné noviny; č. 42,
str. 15
21.10. www.webnoviny; Slovensko
29.10. STV2; Farmárska revue,
16.00
31.10. Hospodárske noviny; str. 21
31.10. Hospodárske noviny; str. 22
7.11. Trenčianske noviny;
č. 44, str. 6
16.11. Roľnícke noviny; č. 46, str. 5
16.11. Roľnícke noviny; č. 46, str. 6
22.11. Pravda; str. 17, 18
12.12. www.pluska.sk;
12.12. www.webnoviny.sk;
Slovensko
13.12. Sme; str. 7

Názov článku

Monitoring
str.

Dátum
zverejnenia

Názov média

ZMOS kritizuje kritériá rozdeľovania potravinovej
pomoci
Divné rozdeľovanie potravinovej pomoci
Obce dostali opäť získať tisíce

28,
29, 30
12
29, 30

Kde je vlastne problém

8

Potraviny brzdí schválenie skladu
Nejasnosti pri vydávaní potravinovej pomoci

25
12, 13

Mestským lesníkom sa splnil dávny sen

13

Štát nakúpil licencie od firmy SAP centrálne

11, 12

Potravinová pomoc znamená pre samosprávy výdavky

16

Aby poradenstvo radilo
Priame platby budú ešte v tomto roku
Žilina: Mesto sa nevie dočkať potravinovej pomoci,
ministerstvo rokuje
Obce využívajú peniaze aj z Bruselu

10, 11
12, 13
6, 7

Pri výdaji pomáhali aj dobrovoľníci z univerzity

16

LEADER bol podporený aj pod Tatrami
Veľký Krtíš rozdá potravinovú pomoc za vlastné
Spor o dotácie

16,
17, 18
29, 30
13, 14

Na agrodotácie budú nové pravidlá
Štát zoškrtal farmárom finančnú pomoc
Ľudia majú k pomoci viac nedôvery ako na začiatku

7, 8
8, 9
18, 19

Treba riešiť to, čo už riešenie má?
Zásoby obilnín klesnú, ceny stúpnu
Pozemkové spoločenstvá sa registrujú, aby mohli v lesoch
legálne ťažiť
Simon: Potravinovú pomoc naďalej sprevádzajú
problémy
Potravinová pomoc sa mení na frašku

16, 17
29, 30
8, 9

Zatiaľ rozdali len niečo vyše polovice múky a cestovín

3, 4

108

42, 43

7
9, 10

Názov článku

14.12. Roľnícke noviny; č. 50, str. 3 Väčšina podpôr je už na účtoch
20.12. www.rimava.sk
Obce chcú vybudovať ihriská aj opraviť zástavky,
predložili 11 projektov
21.12. Roľnícke noviny; č. 51, str. 2 Prežite pokojné Vianoce

Monitoring
str.

Dátum
zverejnenia

Názov média

41, 42
3, 4
16

Zdroj: monitoring tlače a médií uskutočnil Storin spol. s.r.o. pre MPRV SR
Ďalšie články a relácie vyšli a vychádzajú v rámci regionálneho televízneho a rozhlasového vysielania a v regionálnych printových
médiách
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Príloha č. 14: Kódy zdrojov v štátnom rozpočte PPA platné pre rok 2011 podľa
Prílohy č. 1 FS 2/2010
10 – Štátny rozpočet
Rozpočet kapitoly
111
Rozpočtové prostriedky kapitoly
131A Zo štátneho rozpočtu 2010
11J
Európsky poľnohospodársky záručný fond – EPZF (2. programové obdobie)
11J1
Priame platby (prostriedky EÚ)
11J2
Národné vyrovnávacie platby – spolufinancovanie zo ŠR
11J3
Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ – spolufinancovanie zo ŠR
11J4
Trhovo orientované výdavky (prostriedky EÚ)
11J5
Trhovo orientované výdavky – spolufinancovanie zo ŠR
11J7
Ostatné priame platby (prostriedky EÚ)
11J8
Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby – spolufinancovanie zo ŠR
11K
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – EPFRV (2. programové obdobie)
11K1 Rozvoj vidieka (prostriedky EÚ)
11K2 Rozvoj vidieka – spolufinancovanie zo ŠR
11L
Európsky fond pre rybné hospodárstvo – (2. programové obdobie)
11L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ)
11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo – spolufinancovanie zo ŠR
13
Zdroje z predchádzajúcich rokov
131
zo štátneho rozpočtu
1319
zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009)
131A Zo štátneho rozpočtu z roku 2010
137
Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond
1371
Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia
sekcia (prostriedky EÚ)
13J
Európsky poľnohospodársky záručný fond – EPZF (2. programové obdobie)
13J1
Priame platby (prostriedky EÚ)
13J2
Národné vyrovnávacie platby – spolufinancovanie zo ŠR
13J3
Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ – spolufinancovanie zo ŠR
13J4
Trhovo orientované výdavky (prostriedky EÚ)
13J5
Trhovo orientované výdavky – spolufinancovanie zo ŠR
13J7
Ostatné priame platby (prostriedky EÚ)
13J8
Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby – spolufinancovanie zo ŠR
13K
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – EPFRV
(2. programové obdobie)
13K1 Rozvoj vidieka (prostriedky EÚ)
13K2 Rozvoj vidieka – spolufinancovanie zo ŠR
13L
Európsky fond pre rybné hospodárstvo – (2. programové obdobie)
13L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ)
13L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo – spolufinancovanie zo ŠR
30
Zdroje zo zahraničia (nenávratné)
35
Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO)
70
iné zdroje
72
vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy
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