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1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Rezort/Spôsob zriadenia:

Forma hospodárenia:

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“)
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej Republiky (ďalej len „MPRV SR“)/zákonom
č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre,
o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s účinnosťou od 1.12.2003
Tel. č.: +421 2 52733800, E‐mail: info@apa.sk,
Kontakt pre zahraničie: E‐mail: international@apa.sk
http://www.apa.sk
Rozpočtová organizácia

Riaditeľ:

Ing. Juraj Kožuch, PhD.

Kontakt:

Členovia vedenia organizácie k 31.12.2019:
Výkonný riaditeľ:
Ing. Vladimír Vnuk
Kancelária generálneho riaditeľa:
Ing. Martin Kindl
Osobný úrad:
Mgr. Dagmar Tureková
Odbor prierezových činností:
Ing. Eva Kolesárová, PhD.
Odbor vnútornej kontroly, supervízie a
ochrany finančných záujmov EÚ:
Ing. Ján Julény
Odbor vnútorného auditu:
Ing. Beatrix Galandová
Sekcia informačných technológií:
Mgr. Peter Lukáč, PhD.
Sekcia kontroly:
Ing. Michal Ošust
Sekcia projektových podpôr:
Ing. Lucia Szlamenková
Sekcia priamych podpôr:
Ing. Ivana Glončáková
Sekcia financovania podpôr:
Ing. Viera Königová
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci: Ing. Martina Rafajová, PhD.

Hlavná činnosť:

Poskytovanie podpory v poľnohospodárstve,
potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom
hospodárstve z prostriedkov štátneho rozpočtu
(ďalej len „ŠR“) podľa osobitných predpisov.
Poskytovanie podpory pre pôdohospodárstvo,
rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo z prostriedkov
Európskej únie (ďalej len „EÚ“) podľa osobitných predpisov.

Počet zamestnancov k 31.12.2019:

592
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Organizačná schéma PPA a aktuálny počet zamestnancov na jednotlivých útvaroch k 31.12.2019

Generálny riaditeľ
2 zamestnanci

Odbor
vnútorného
auditu

Odbor
prierezových
činností

8 zamestnancov

8 zamestnancov

Kancelária
generálneho
riaditeľa

Osobný úrad

19 zamestnancov

16 zamestnancov

Odbor vnútornej kontroly,
supervízie a ochrany
finančných záujmov EÚ

Výkonný
riaditeľ
21 zamestnancov

12 zamestnancov

Námestník GR pre
RP PPA
0 zamestnancov
Sekcia
informačných
technológií
25 zamestnancov

Sekcia kontroly
145 zamestnancov

Sekcia
projektových
podpôr
108 zamestnancov

Sekcia priamych
podpôr
137 zamestnancov

Sekcia
financovania
podpôr

Sekcia
organizácie trhu a
štátnej pomoci
49 zamestnancov
42 zamestnancov

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
2.1. Poslanie a najdôležitejšie úlohy PPA

PPA ako akreditovaný orgán štátnej správy zabezpečuje administrovanie podpôr v strategických
odvetviach hospodárskej politiky SR. Je rozpočtovou organizáciou napojenou finančnými vzťahmi
na rozpočet MPRV SR. Hlavné činnosti PPA sú stanovené zákonom1 a pri plnení úloh sa riadi platnou
legislatívou SR a EÚ.
PPA zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním podpôr pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka formou finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu
(ďalej len „EPZF“), Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“),
Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“) a zo ŠR.

1Zákon

č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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2.2. Strednodobý výhľad, ciele a výzvy
V strednodobom horizonte očakáva organizácia plnenie nasledovných cieľov a výziev:
Ciele2:
 pokračovať v postupnej elektronizácii jednotlivých procesov s cieľom dosiahnuť plne
elektronickú komunikáciu všetkých procesov,
 posilňovať riadený systém kybernetickej a informačnej bezpečnosti,
 využívať centrálne úradné doručovanie,
 podporovať využívanie analytického nástroja SAS3,
 zlepšovať imidž organizácie na verejnosti a posilniť informačné služby pre verejnosť,
 zefektívňovať interné procesy jednotlivých útvarov a riadenie delegovaných činností v snahe
dosiahnuť nižšiu chybovosť,
 vybudovať silný manažment rizík a venovať trvalú pozornosť zvyšovaniu bezpečnostného
povedomia zamestnancov PPA,
 stabilizovať pracovné sily zvyšovaním motivácie zamestnancov.
Výzvy:
 zvyšovať právne povedomie žiadateľov o poskytovaní priamych podpôr v súvislosti
s vymedzovaním poľnohospodárskych plôch a právom ich užívania ako aj v súvislosti s nájmom
pozemkov (pred podaním žiadosti sa prenášajú nevyriešené vzťahy medzi vlastníkmi,
nájomcami a obhospodarovateľmi na PPA),
 dohliadať na postup pred podaním žiadosti o poskytnutie priamych podpôr,
 zapájať sa do prípravy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) post 2020 a
Strategického plánu SPP 2021 – 2027,
 zabezpečiť implementáciu Strategického plánu SPP vrátane nových nástrojov SPP.

2

PPA vypracovala 4 čiastkové štúdie pre dopytovo orientované výzvy v rámci OP II, PO7 a na základe doručených súhlasných
stanovísk PPA predložila tri ŽoNFP s kódom ITMS:
1. NFP311070Z629 ‐ Manažment údajov PPA v rámci Výzvy OPII‐2019/7/6‐DOP ‐ Manažment údajov inštitúcie verejnej správy,
2. NFP311070Z704 ‐ Zavedenie elektronických služieb pre podporu žiadateľov PPA v rámci Výzvy č. OPII‐2019/7/5‐DOP ‐ Malé
zlepšenia eGOV služieb,
3. NFP311070AHW5 ‐ Rozvoj rizikovej analýzy a implementácia antifraudového systému v agendových IS PPA v rámci výzvy
č. OPII‐2019/7/10‐DOP na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na lepšie
využívanie údajov inštitúciami verejnej správy.
3
Umožňuje spracúvať veľké množstvá dát, analyzovať slovenské texty z webov, emailov, sociálnych sietí a z iných zdrojov.
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3. Plnenie cieľov, kontrola a hodnotenie
3.1. Poskytované podpory

PPA v rámci výkonu svojej činnosti v roku 2019 administrovala nasledovné programy, opatrenia a
schémy pomoci:
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ

I. pilier SPP:

Spoločná organizácia
trhu

Priame platby

II. pilier SPP:

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2014 ‐ 2020

Spoločná rybárska politika EÚ

Operačný program Rybné hospodárstvo
2014 ‐ 2020

Národné podpory

Štátna pomoc
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Jedným z nástrojov SPP EÚ sú priame podpory, ktoré majú zabezpečovať produkčnú funkciu
poľnohospodárstva, obhospodarovanie pôdy, udržanie obyvateľstva na vidieku a primeraný príjem
pre poľnohospodárov. Slovenskí poľnohospodári môžu žiadať o priame podpory každý rok. Podmienky
pre poskytovanie priamych podpôr upravuje legislatíva EÚ a SR.
Priame podpory pozostávajú zo schém oddelených priamych platieb a viazaných priamych platieb
financovaných z EPZF, z neprojektových opatrení Programu rozvoja vidieka SR (ďalej len „PRV SR“)
spolufinancovaných z EPFRV a ŠR a z prechodných vnútroštátnych platieb financovaných zo zdrojov
ŠR.
PPA administruje priame podpory prostredníctvom Informačného systému Integrovaný
administratívny a kontrolný systém (ďalej len „IS IACS“).

3.1.1. Priame platby

Priame platby pozostávajú zo schém oddelených priamych platieb, viazaných priamych platieb
a prechodných vnútroštátnych platieb.
V roku 2019 vstúpila do platnosti novela nariadenia vlády SR 36/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú
pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych
platieb v znení neskorších predpisov, čo umožnilo žiadateľom požiadať o platbu na pestovanie
vybraných druhov zeleniny a platbu na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín.
S uvedenými legislatívnymi zmenami boli spojené aj zmeny v administrovaní jednotných žiadostí
(ďalej len „JŽ“) na rok 2019 (charakteristika, legislatívny základ a sadzba oddelených a viazaných
priamych platieb poskytnutých z EPZF za rok podania žiadostí 2019 sú uvedené v prílohe č. 1).
Zo ŠR bola v roku 2019 poskytovaná prechodná vnútroštátna platba na dobytčie jednotky (ďalej len
„DJ“) ‐ viď tabuľka č. 1.
Tabuľka č. 1: Priame podpory schválené zo ŠR na prechodné vnútroštátne platby na rok 2019
Názov podpornej
schémy

Prechodná
vnútroštátna platba
na DJ

Zdroj: PPA, IS IACS

Legislatívny
Charakteristika podpornej schémy
základ

§ 4 NV SR
č. 152/2013
Z. z. v zn. n.
p.

Poskytuje sa formou prechodných
vnútroštátnych platieb najmenej na jednu DJ
žiadateľovi, ktorý chová dojčiace kravy nad 24
mesiacov, ovce a kozy nad 12 mesiacov uvedené
v žiadosti najmenej 2 mesiace od podania
žiadosti, resp. ktorý chová teľatá do 6 mesiacov,
hovädzí dobytok (ďalej len „HD“) od 6 do 24
mesiacov, býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov
a takisto aj na individuálne referenčné množstvo
mlieka.
Ak počet DJ, na ktoré sa predložili žiadosti
o prechodnú vnútroštátnu platbu na DJ podľa §
4 ods. 2 písm. d) a e) presiahne celkový
vnútroštátny strop na DJ podľa § 4 ods. 2 písm.
d) a e), celkový počet DJ podľa § 4 ods. 2 písm. d)
a e) sa v príslušnom pomere zníži.

Sadzba v EUR /DJ
ak nie je
uvedené inak

podľa § 4 ods. 2
písm. d): 77,00

podľa § 4 ods. 2
písm. e): 50,05

Dňa 14.02.2019 začala PPA prijímať žiadosti na prechodnú vnútroštátnu platbu na DJ za rok 2019.
PPA prijala spolu 2 538 žiadostí na uvedenú podpornú schému. V rámci prvej krížovej kontroly bolo
spracovaných a zasielaných 314 oznámení o nezrovnalostiach. Schvaľovanie a vyplácanie platieb na DJ
prebiehalo v mesiaci august 2019. Celková suma odoslaná na vyplatenie žiadateľom za rok podania
žiadostí 2019 na DJ bola 4 148 630,01 EUR.
Dňa 22.10.2019 sa začalo schvaľovanie a následné vyplácanie zálohových platieb (preddavkov)
vo výške 50 % na podporné schémy viazaných priamych platieb: platba na chov bahníc, jariek a kôz
8

(ďalej len „VBJK“), platba na výkrm vybraných kategórií HD (ďalej len „VVD“) a platba na kravy chované
v systéme s trhovou produkciou mlieka (ďalej len „VDOJ“) pre 4 654 žiadateľov.
Celková schválená suma zálohových platieb na podporné schémy viazaných priamych platieb
na zvieratá v roku 2019 bola 20 906 674,59 EUR (VBJK: 2 332 998,38 EUR, VDOJ: 14 903 173,17 EUR
a VVD: 3 670 503,04 EUR). V období od 03.04.2019 do 15.05.2019 prebiehalo prijímanie ostatných
typov žiadostí.
PPA prijala 18 268 JŽ na rok 2019
Žiadateľom bola poskytnutá technická pomoc (ďalej len „TP“) pri predkladaní príloh k žiadostiam
prostredníctvom aplikácie GSAA formou geopriestorového formulára žiadosti o pomoc. Zabezpečovali
ju najmä zamestnanci prijatí na základe dohody o vykonaní práce a administrátori priamych podpôr
príslušných regionálnych pracovísk (ďalej len „RP“) PPA.
Dňa 04.06.2019 PPA vykonala na JŽ na rok 2019 predbežnú krížovú kontrolu, výsledky boli dostupné
v aplikácii GSAA po prihlásení sa do konta žiadateľa. Po oznámení výsledkov predbežnej krížovej
kontroly bolo možné podať žiadosť o opravu JŽ. Následné opravy na JŽ boli vykonané bez udelenia
sankcií žiadateľovi.
V roku 2019 mali žiadatelia pri podávaní žiadostí povinnosť uvádzať pri plodinách 656 Trávy a iné
rastlinné krmivá a 905 Pôda ležiaca úhorom aj rok rozorania. Táto povinnosť vyplynula zo zistení
certifikačných auditov (ďalej len „CA“), auditov Európskeho dvora audítorov (ďalej len „EDA“) a
vnútorného auditu. V zmysle uvedeného vykonala PPA na JŽ na rok 2019 administratívnu kontrolu roku
rozorania a veku porastu celkovo u 3 728 žiadateľov, ktorí si deklarovali plodinu 656 Trávy a iné
rastlinné krmivá. Kontrolu rozorania a veku porastu pri plodine 905 Pôda ležiaca úhorom vykoná PPA
po podaní žiadostí na rok 2020.
V roku 2019 začala PPA prvýkrát preverovať priestorové zmeny, ktoré vznikli úpravou hraníc užívania
oproti stavu pri podaní žiadosti (navyšovanie výmery, zakreslenie plôch, ktoré neboli deklarované
pri podaní). Priestorové zmeny boli posudzované cez nový modul v IS IACS.
Po ďalšej krížovej kontrole na JŽ (09/2019) PPA odoslala žiadateľom 2 670 oznámení
o nezrovnalostiach vo výmerách a 734 oznámení o nezrovnalostiach na zvieratách.
Po ukončení všetkých administratívnych kontrol, plnenia kritérií oprávnenosti a podmienok krížového
plnenia na žiadostiach pristúpila PPA v mesiaci december 2019 k schvaľovaniu a vyplácaniu priamych
podpôr.
Prvýkrát vo svojej histórii začala PPA zasielať rozhodnutia vo veci JŽ právnickým osobám, ktoré majú
zo zákona povinnosť mať zriadenú elektronickú schránku, prostredníctvom Centrálneho úradu
doručovania (ďalej len „CUD“) ako novej služby modulu elektronického doručovania pošty. CUD tak
zabezpečil doručenie rozhodnutí žiadateľom priamo do ich elektronickej schránky.
Žiadateľom, ktorí nemajú zo zákona povinnosť mať zriadené elektronické schránky, sa rozhodnutia
distribuovali prostredníctvom RP PPA v mieste administrovania žiadostí.
V roku 2019 PPA prijala a zadministrovala spolu 53 720 žiadostí o poskytnutie priamych platieb
uhrádzaných z EPZF. Z uvedeného počtu prijatých žiadostí bolo do konca roka 2019 schválených 43 240
žiadostí, čo predstavuje 80 % z celkového objemu prijatých žiadostí. K 31.12.2019 tak PPA schválila a
odoslala na vyplatenie finančné prostriedky vo výške 338 834 353,89 EUR za priame platby uhrádzané
z EPZF.
K 31.12.2019 PPA schválila o 13 % viac finančných prostriedkov na priame platby
ako k 31.12.2018
V priebehu roka súčasne pokračovala aj v administrovaní žiadostí o poskytnutie priamych platieb
na rok 2018. Do 31.12.2019 bolo schválených viac ako 99 % žiadostí o poskytnutie priamych platieb
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na rok 2018 v celkovej sume 445 800 724,00 EUR. Počty podaných a schválených žiadostí a prehľad
schválených finančných prostriedkov na jednotlivé podporné schémy za rok 2018 a 2019 uvádzame
v tabuľkách č. 2 a 3.
Tabuľka č. 2: Stav administrovaných žiadostí o poskytnutie priamych platieb na rok 2019 z EPZF
k 31.12.2019
Podporná
schéma

SAPS
GRE
RFD
MP
VCR
VCH
VOP
VOV
VBP
VVZ
VR
VBJK
VDOJ
VVD
Spolu
Zdroj: PPA, IS IACS

Počet podaných žiadostí

Počet schválených žiadostí

18 268
18 268
8 452
799
206
4
93
127
480
135
20
1 636
2 231
3 031
53 750

14 933
14 933
5 950
0
179
2
70
100
340
100
12
1 538
2 160
2 910
43 227

% schválených
žiadostí

82
82
70
0
87
50
75
79
71
74
60
94
97
96
80

Tabuľka č. 3: Schválené priame platby na JŽ z EPZF za rok 2018 k 31.12.2018 a za rok 2019
k 31.12.2019
Podporná
schéma

Schválené prostriedky
za rok 2018 v EUR

% nárastu/poklesu
schválených
prostriedkov v roku
2019 v porovnaní
s rokom 2018

Schválené prostriedky
za rok 2019 v EUR

SAPS

158 438 828,93

178 123 103,74

12

GRE

82 592 338,34

96 458 778,24

17

RFD

3 489 449,29

4 203 811,85

20

MP

0,00

0,00

0

VCR

5 139 788,13

7 097 287,49

38

VCH

43 192,22

28 789,07

‐33

VOP

255 524,78

409 972,73

60

VOV

84 728,53

134 323,85

59

VZP

386 952,98

0,00

0

VBP

0,00

5 856 759,20

0

VZV

43 071,69

0,00

0

VVZ

0,00

790 735,13

0

160 826,77

102 834,49

‐36

VBJK

4 868 119,59

4 784 691,43

‐2

VDOJ

32 004 406,33

32 483 390,31

1

8 143 026,08
295 650 253,66

8 359 876,36
338 834 353,89

3
15

VR

VVD
Spolu
Zdroj: PPA, IS IACS
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Od januára 2020 PPA pristupuje k schvaľovaniu podpornej schémy pre mladých poľnohospodárov
v rámci JŽ na rok 2019. Počet žiadostí na podporných schémach SAPS a GRE je pomerne stabilný,
od roku 2014 do roku 2016 mal stúpajúcu tendenciu a od roku 2017 do roku 2019 klesal. Počet žiadostí
na podporné schémy RFD, MP a viazané priame platby na zvieratá v rokoch 2014 až 2018 mierne
stúpal. V roku 2019 bol takmer rovnaký ako v roku 2018 (viď graf č. 1). Na podpornej schéme viazané
priame platby na zeleninu bol v roku 2019 zaznamenaný až 35 % nárast v počte prijatých žiadostí
v porovnaní s rokmi 2015 ‐ 2018. Uvedený nárast spôsobil záujem žiadateľov o nové podporné
schémy: Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny (ďalej len „VVZ“) a Platba na pestovanie
vybraných druhov bielkovinových plodín (ďalej len „VBP“).
Podporná schéma na DJ hradená zo ŠR je najstabilnejšou schémou v počte prijatých žiadostí.
Graf č. 1: Medziročné porovnanie a prehľad počtu prijatých žiadostí na priame platby hradené
z prostriedkov EPZF a ŠR za roky 2014 až 2019
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Zdroj: PPA, IS IACS

3.1.2. Spoločná organizácia trhu
3.1.2.1. Trhové opatrenia
V roku 2019 PPA administrovala nasledovné trhové opatrenia:
V oblasti Víno a vinohrady PPA v roku 2019 oproti predchádzajúcemu roku zaznamenala zvýšenie
poskytnutých finančných prostriedkov. V roku 2019 došlo k novelizácii Nariadenia vlády SR č. 83/2017
Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci Spoločnej organizácie trhu (ďalej len „SOT“)
s vínom, ktoré upravuje podmienky poskytovania finančnej podpory EÚ na opatrenia:
 Reštrukturalizácia vinohradov ‐ prijatých 83 žiadostí, poskytnutých 5 350 108,30 EUR. V porovnaní
s rokom 2018 je to nárast o 112 %.
 Poistenie úrody ‐ prijatých 52 žiadostí, poskytnutých 331 602,60 EUR. V porovnaní s rokom 2018
je to nárast o 4,98 %.
 Investície do podnikov ‐ prijatých 43 žiadostí, poskytnutých 646 250,77 EUR. V porovnaní s rokom
2018 je to nárast o 2,5 %.
 Propagácia v členskom štáte ‐ prijatá 1 žiadosť, poskytnutých 25 000,00 EUR, čo je 100 % nárast
oproti roku 2018, v ktorom neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky.
 Propagácia v treťom štáte ‐ prijaté 3 žiadosti, poskytnutých 54 469,70 EUR. V porovnaní s rokom
2018 je to nárast o 91,12 %.
Všetky finančné prostriedky boli vyplatené z rozpočtu EÚ.
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V oblasti Školských programov vstúpilo do platnosti nariadenie vlády SR č. 200/2019 Z. z.
o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a
žiakov v školách (účinnosť od 01.08.2019).
V programe Školské ovocie a zelenina bolo v roku 2019 prijatých 97 žiadostí, vyplatených
3 891 803,78 EUR (z rozpočtu EÚ 2 186 812,00 EUR a rozpočtu SR 1 704 991,78 EUR). Finančná alokácia
z EÚ bola v školskom roku 2018/2019 vyčerpaná na 100 %. Oproti školskému roku 2017/2018 bol
zaznamenaný nárast vyplatenej pomoci o 20 %. Do tohto programu sa zapojilo 3 654 vzdelávacích
zariadení, v priemere za všetky realizačné obdobia 574 441 žiakov (zapojenie do programu bola
65,86 % z celkového počtu oprávnených vzdelávacích zariadení a 89,24 % z celkového
počtu oprávnených žiakov).
V programe Školské mlieko ‐ prijatých 21 žiadostí, vyplatených 2 753 160,15 EUR (z rozpočtu EÚ 1 094
760 EUR a rozpočtu SR 1 658 400,15 EUR). Finančná alokácia z EÚ bola v školskom roku 2018/2019
vyčerpaná na 100 %. Oproti školskému roku 2017/2018 bol zaznamenaný nárast vyplatenej pomoci
o 12,63 %. Do tohto programu sa zapojilo 2 682 vzdelávacích zariadení, v priemere za všetky realizačné
obdobia 477 869 žiakov (zapojenie do programu bola 42,65 % z celkového počtu oprávnených
vzdelávacích zariadení a 56,38 % z celkového počtu oprávnených žiakov).
V programe pomoci včelárom Včely boli v roku 2019 prijaté 2 žiadosti na podporné obdobie 2019/2020
a 3 žiadosti o vyplatenie pomoci na podporné obdobie 2018/2019. Poskytnutá podpora bola
1 168 684,42 EUR (z rozpočtu EÚ 584 342,20 EUR a z rozpočtu SR 584 342,22 EUR). V roku 2019
vstúpilo do platnosti nové nariadenie vlády SR č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie
opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva (účinnosť od 01.11.2019).
V rámci Verejnej intervencie sušeného odstredeného mlieka ‐ intervenčné skladovanie disponovala
PPA množstvom 207 ton sušeného odstredeného mlieka v celkovej hodnote 351 020 EUR bez DPH.
Celkové predané množstvo predstavovalo 207 ton sušeného odstredeného mlieka.
V rámci Operačných programov organizácií výrobcov ovocia a zeleniny (ďalej len „OV“) malo v roku
2019 schválený operačný program 5 organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny. Prijatých bolo
celkovo 23 žiadostí o poskytnutie pomoci, schválených a vyplatených (spolu so 6 žiadosťami z roku
2018) bolo 29 žiadostí v celkovej výške 2 440 544,07 EUR (z prostriedkov EÚ 2 410 392,45 EUR
a z národných zdrojov 30 151,62 EUR).
V roku 2019 bol zaznamenaný 21,03 % medziročný nárast vyplatenej pomoci v rámci
operačných programov organizácií výrobcov z prostriedkov EÚ.
V roku 2020 opätovne očakávame nárast čerpania podpory z prostriedkov EÚ na toto opatrenie
v dôsledku zvyšovania predávanej produkcie schválených organizácií výrobcov.
V roku 2019 požiadala jedna z uznaných OV o uznanie za nadnárodnú OV. V tejto súvislosti požiadala
PPA o spoluprácu pri výkone kontroly na mieste (ďalej len „KNM“) maďarskú platobnú agentúru
za účelom preverenia splnenia podmienok na získanie uznania, následne PPA navrhla MPRV SR
predmetnú žiadosť o uznanie schváliť.
Medziročné porovnanie schválených finančných prostriedkov na jednotlivé trhové opatrenia a prehľad
podpôr v oblasti SOT za obdobie 2014 ‐ 2019 je uvedený v grafe č. 2.
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Graf č. 2: Prehľad podpôr v oblasti SOT za obdobie 2014‐2019

Zdroj: PPA, IS IACS

3.1.2.2. Trhové mechanizmy
V roku 2019 bolo prijatých a schválených 134 žiadostí o licencie (tabuľka č. 4):
 107 žiadostí o dovozné licencie (18 žiadostí o dovozné práva na dovoznú colnú kvótu hydinového
mäsa (z Ukrajiny a Thajska), v menšej miere dovoz jačmeňa na colnú kvótu z Ukrajiny. Najčastejšími
dovoznými komoditami bola ryža, hydinové mäso, jačmeň. (Nedovážala sa žiadna čerstvá zelenina,
týkalo sa to hlavne kvótového dovozu cesnaku z Číny. Príčinou podľa dovozcov bola ekonomická
nevýhodnosť tohto dovozu).
 27 žiadostí o vývozné licencie, všetky na vývoz syra na vývoznú kvótu otvorenú Kanadou
 zachoval sa systém povinných denných hlásení cez portál ISAMM a AMIS QUOTA (zaregistrovaných
6 nových subjektov, z toho 2 so sídlom v zahraničí. Celkový počet zaregistrovaných subjektov je 458.
Tabuľka č. 4: Počet vydaných licencií za rok 2019
Licencie
Dovozné licencie
Žiadosti o dovozné práva
Vývozné licencie
Zdroj: PPA, IS IACS

Počet prijatých
žiadostí

107
18
27

Počet schválených
žiadostí

107
18
27

Počet vydaných
licencií

107
0
27

Schválené finančné inštitúcie za rok 2019 sú uvedené v tabuľke č. 5.
Tabuľka č. 5: Zoznam schválených finančných inštitúcií za rok 2019
Názov finančnej inštitúcie

COMMERZBANK Aktiengesellschaft,
pobočka zahraničnej banky,
Bratislava
Všeobecná úverová banka, a.s.

Sídlo

Rajská 15/A, 811 08 Bratislava
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Zdroj: PPA, IS IACS
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IČO

30 847 737
31 320 155

V prijatých hotovostných zábezpekách sú zahrnuté všetky zábezpeky prijaté na účet, tzn. aj navýšenia
zábezpek, prepadnuté bankové záruky zaplatené v hotovosti a prijaté blokové hotovostné zábezpeky.
V uvoľnených zábezpekách sú zahrnuté zábezpeky uvoľnené, krátené, vrátené pri nepodanej žiadosti
a vrátené blokové hotovostné zábezpeky. Pri blokových hotovostných zábezpekách sú uvedené
pohyby na interných účtoch blokových hotovostných zábezpek. Pri bankových zárukách sú
uvedené pohyby na interných účtoch bankových záruk (prehľad je v tabuľke č. 6).
Tabuľka č. 6: Prehľad zábezpek vo forme vkladov v hotovosti a bankových záruk za rok 2019
Druh záruky

Počet

Suma v EUR

Hotovostné zábezpeky
‐ prijaté
‐ uvoľnené
‐ prepadnuté
Blokové hotovostné zábezpeky
‐prijaté
‐uvoľnené
Bankové záruky
‐ prijaté
‐ uvoľnené
‐ prepadnuté
Zdroj: PPA, IS IACS

58
41
2

11 482 355,03
9 783 446,06
717,42

102
122

12 769 921,75
12 753 251,40

0
1
1

0,00
200 000,00
117,42

3.1.2.3. Agrárne trhové informácie Slovenska
Plnenie úloh v oblasti monitorovania agrárneho trhu zabezpečovala PPA prostredníctvom Agrárnych
trhových informácií Slovenska (ďalej len „ATIS“), čím prispievala k zvýšeniu transparentnosti trhového
prostredia v SR. Poskytovala cenové informácie EK, MPRV SR a prostredníctvom pravidelného
vydávania správ o trhu a cenových prehľadov na svojom webovom sídle informovala širokú verejnosť
o situácii na trhu s agropotravinárskymi komoditami doma aj v zahraničí. PPA vypracovala v roku 2019
pre International Dairy Federation analýzu o trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami za SR (použitá bola
v publikácii The World Dairy Situation 2019).
K 31.12. 2019 ATIS spracoval a odoslal za SR do EK 776 cenových hlásení.
V roku 2019 došlo k rozšíreniu povinných hlásení do EK za SR o ročné hlásenie cien cukrovej repy.
V priebehu celého roka sa ATIS v spolupráci s MPRV SR, ako aj prostredníctvom svojho zástupcu
na výboroch EK, aktívne zúčastňoval na príprave novej legislatívy v súvislosti s rozšírením trhovej
transparentnosti v dodávateľsko‐odberateľskom reťazci v rámci agropotravinárskeho sektora.
Na základe vykonávacieho nariadenia EÚ 2019/1746 (prijaté EK 01.10.2019), ktoré bude vyžadovať
od členských štátov detailnejšie informácie o trhu prostredníctvom nových hlásení, sa počet povinných
hlásení do EK od 01.01.2021 za SR ešte zvýši. Za rok 2019 ATIS vydal 86 cenových spravodajstiev a 184
cenových prehľadov. Boli publikované a uverejňované v pravidelných intervaloch na webovom sídle
PPA: http://www.apa.sk/atis (tabuľka č. 7).
Tabuľka č. 7: Prehľad počtu vydaných a uverejnených správ a cenových prehľadov v roku 2019
Komodita

Správy o trhu

Jatočné zvieratá a mäso
Ovocie a zelenina
Obilniny, olejniny, zemiaky a KZ, múky
Mlieko a mliečne výrobky

Cenové prehľady
25
‐
12
12

14

27
26
52
52

Komodita

Správy o trhu

Cenové prehľady

Hydina a vajcia

25

27

Víno a hrozno
Spolu
Zdroj: PPA, IS IACS

12
86

‐
184

3.1.3. Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
3.1.3.1. Neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020
PPA administrovala v roku 2019 nasledovné neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020:
 platba pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami (ďalej len
„ANC“)
 platba v rámci sústavy Natura 2000 na poľnohospodársky pozemok (ďalej len „UEV“)
 platba v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok (ďalej len „LUEV“)
 platba pri zaradení do agroenvironmentálno‐klimatického opatrenia (ďalej len „AEKO“), v rámci
ktorého je aj platba na chov a udržanie ohrozených druhov zvierat (ďalej len „AKZ“)
 platba na ekologické poľnohospodárstvo (ďalej len „EKO“)
 platba na lesnícko‐environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov (ďalej len „LEKS“), prvé
zalesnenie poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „PZPP“)
 platba na dobré životné podmienky zvierat (ďalej len „ZPZP“)
Prostriedky boli poskytované v pomere 53 % z EPFRV a 47 % zo ŠR pre iné regióny (Bratislavský kraj),
75 % z EPFRV a 25 % zo ŠR pre menej rozvinuté regióny (SR bez Bratislavského kraja).
Pri administrovaní žiadostí o poskytnutie priamych podpôr na neprojektové opatrenia PRV SR
2014 – 2020 pretrvávala vysoká chybovosť v žiadostiach. Pribudol počet žiadateľov, ktorí si neplnia
legislatívou stanovené povinnosti ohľadom dodržiavania termínov predkladania rozborov, evidencie
spotreby prípravkov na ochranu rastlín a podobne. Táto chybovosť má za následok zníženie súm
za jednotlivé opatrenia z dôvodu nedodržania podmienok a záväzkov s uplatnením sankcií v zmysle
platnej legislatívy EÚ a SR.
V roku 2019 bolo možné podávať iba žiadosť o platbu, nie žiadosti o zaradenie. Nevyskytli sa žiadne
závažné problémy a chyby s tým súvisiace.
Dňa 20.11.2019 zverejnila PPA na svojom webovom sídle Oznámenie o podozrení na neplnenie
podmienok zaťaženia pre žiadateľov o neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 na JŽ na rok 2019
v počte 298 žiadateľov pre ANC, 2 žiadateľov pre EKO a 13 žiadateľov pre AEKO.
V roku 2019 PPA prvýkrát posielala Oznámenia o splnení podmienok na zaradenie žiadosti
do opatrenia ZPZP (Platba na dobré životné podmienky zvierat) právnickým osobám elektronicky.
Ostatným žiadateľom – fyzickým osobám, boli tieto oznámenia odoslané poštou.
V roku 2019 bolo prijatých spolu 8 059 žiadostí. Do 31.12.2019 bolo schválených spolu 3 504 žiadostí
v celkovej výške 37 495 487,10 EUR na opatrenia ANC a UEV.
Od roku 2014 (začiatok programového obdobia) k 31.12.2019 PPA schválila žiadateľom a odoslala
na vyplatenie finančné prostriedky na neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 v celkovej sume
623 106 658,46 EUR. V tejto sume sú premietnuté korekcie.
Najväčší objem z poskytnutých finančných prostriedkov tvorí suma na opatrenie ANC
vo výške 376 524 512,75 EUR.
V roku 2014 mohli žiadatelia podávať žiadosť na opatrenie PRV SR 2007 – 2013 – Znevýhodnené oblasti
(ďalej len „LFA“). Z uvedeného dôvodu je v danom roku vyšší počet prijatých žiadostí. Od roku 2015 si
mohli žiadatelia podávať žiadosť už len na opatrenie PRV SR 2014 ‐ 2020 platba na ANC. V roku 2016
počet podaných žiadostí na opatrenie ANC jemne stúpol a až do roku 2018 sa držal v priemere na počte
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cca 5 800 prijatých žiadostí. V roku 2019 počet žiadostí na ANC klesol približne na úroveň roku 2015.
V roku 2014 žiadateľom končili záväzky na agroenvironmentálne opatrenie (ďalej len „AE“) a opatrenie
Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat (ďalej len „AEZ“). V roku 2015 si mohli podávať žiadosti na
opatrenia AEKO, AKZ. Počet žiadostí na AEKO, AKZ až do roku 2017 mierne stúpal a v roku 2019 klesol
jemne pod úroveň roku 2015. Počet prijatých žiadostí na opatrenia UEV, LUEV, EKO, Lesnícko‐
environmentálne platby (ďalej len „LEPP“), LEKS, PZPP je od roku 2014 stabilný. Na opatrení ZPZP bol
zaznamenaný výrazný nárast prijatých žiadostí v roku 2015, kedy si žiadosť podalo 421 žiadateľov,
pričom v roku 2014 to bolo len 64 žiadateľov. Stav spracovania žiadostí a prehľad autorizovaných
platieb pre neprojektové opatrenia PRV SR 2014 ‐ 2020 za rok 2019 je uvedený v tabuľkách č. 8 a 9.
Tabuľka č. 8: Stav spracovania žiadostí pre neprojektové opatrenia PRV SR 2014 ‐ 2020 za rok 2019
Počet
Nahlásená
Opatrenie
žiadostí výmera/ počet DJ

Vypočítaná
suma v EUR

Počet
Schválená suma
schválených
v decembri 2019
žiadostí
v decembri 2019 v EUR

ANC

5630

1 075 938,01

68 575 723,86

3 490

37 485 037,98

UEV

32

572,61

23 555,26

14

10 449,12

LUEV

107

15 599,50

872 206,62

0

0,00

AEKO

1 131

163 224,68

18 859 870,53

0

0,00

AKZ

253

5 542,90

1 108 580,00

0

0,00

EKO

348

154 189,94

17 034 063,88

0

0,00

LEKS

113

16 534,72

1 035 193,92

0

0,00

PZPP

14

114,62

21 288,65

0

0,00

ZPZP

431

390 450,31

26 623 598,58

0

0,00

1 822 167,29 134 154 081,30

3 504

37 495 487,10

Spolu

8 059

Zdroj: PPA, IS IACS

Tabuľka č. 9: Prehľad autorizovaných platieb na neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020
k 31.12.2019
Opatrenie

Schválené prostriedky EÚ Schválené prostriedky SR
Spolu v EUR
v EUR
v EUR

LFA/ ANC
UEV
LUEV
AEKO
AEZ/ AKZ
EKO
LEPP/LEKS
PZPP
ZPZP

281 001 461,84
62 331,12
2 667 436,96
52 834 309,63
2 474 585,23
51 562 230,74
2 670 698,73
201 828,45
69 572 609,07

95 523 050,91
21 837,87
891 264,68
18 322 874,10
874 944,53
18 603 590,27
890 235,08
67 276,45
24 864 092,80

376 524 512,75
84 168,99
3 558 701,64
71 157 183,73
3 349 529,76
70 165 821,01
3 560 933,81
269 104,90
94 436 701,87

Spolu

463 047 491,77

160 059 166,69

623 106 658,46

Zdroj: PPA, IS IACS

Porovnanie prijatých žiadostí na neprojektové opatrenia PRV SR 2014 ‐ 2020 za roky 2014 – 2019 je
znázornené v grafe č. 3.
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Graf č. 3: Porovnanie a prehľad počtu prijatých žiadostí na neprojektové opatrenia PRV SR 2014 ‐
2020 za roky 2014 až 2019
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Zdroj: PPA, IS IACS

3.1.3.2. Projektové opatrenia
V roku 2019 PPA vyhlásila 8 výziev. Od začiatku programového obdobia 2014 ‐ 2020 do konca roka
2019 PPA vyhlásila 44 výziev na jednotlivé opatrenia a podopatrenia PRV SR 2014 ‐ 2020.
Úspešnosť žiadateľov vo vyhodnotených výzvach PRV SR 2014 ‐ 2020 je uvedená v tabuľke č. 10.
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Tabuľka č. 10: Prehľad výziev, počet prijatých žiadostí a úspešnosť žiadateľov o NFP
Výzva

Počet
Podopatrenie prijatých RoS
ŽoNFP

Úspešnosť
žiadateľov
v % vo
výbere

Vyradené
ŽoNFP

Počet
zmlúv
o NFP

Spolu (EUR)

294 (zo
ŽoNFP
z r. 2016)

136

22/PRV/2017 7.4 (aktivita 1)

808

265

545

32,80

22/PRV/2017 7.4 (aktivita 6)

218

124

95

56,88

24/PRV/2017 4.3

30

30

0

100,00

28/PRV/2018 1.1

31

7

24

22,58

7

29/PRV/2018 4.1 OZE

11

9

2

81,82

5

9/PRV/2015

30/PRV/2018

6.1

4.1
(zavlažovanie)

Vyhodnocovanie ukončené v roku 2020

78

263

123

32 220 974,04
(zmluva)
9 073 570,95
(zmluva)
312 929,58
(zmluva)
4 419 067,24
(zmluva)

Vyhodnocovanie ukončené v roku 2020

82 ŽoNFP
partnerstv
á (848
ŽoNFP)

39

43

34/PRV/2018 1.2

18

8

10

36/PRV/2018 1.1

14

9

5

37/PRV/2018 1.2

6

6

0

35/PRV/2019 1.1

3

2

38/PRV/2019 2.3

2

2

39/PRV/2019 2.1

11

40/PRV/2019 8.6

119

Vyhodnocovanie ukončené v roku 2020

25

Vyhodnocovanie ukončené v roku 2020

42/PRV/2019 5.1

4

Vyhodnocovanie ukončené v roku 2020

43/PRV/2019 1.1

0

Vyhodnocovanie ukončené v roku 2020

44/PRV/2019 8.3

0

Vyhodnocovanie ukončené v roku 2020

32/PRV/2018 16.4

41/PRV/2019 4.1 (sklady)

47,56

26

46 102 776,58
(zmluva)

190 715,53
(zmluva)
468 526,95
64,29
9
(zmluva)
175 967,34
100,00
6
(zmluva)
Vyhodnocovanie ukončené v roku 2020
44,44

8

189 837,77
(zmluva)
Vyhodnocovanie ukončené v roku 2020
100,00

2

Zdroj: PPA, IS AGIS PRV

Počas roka 2019 sa ukončilo vyhodnotenie verejného obstarávania/obstarávania (ďalej len „VO/O“)
pre 424 projektov (v uvedenom počte sú kontroly ukončené zverejnením dodatku, zaslaním oznámenia
a zaslané s návrhom na odstúpenie od zmluvy). Zároveň sa vykonávali opätovné kontroly, preverenia
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dokumentácií na základe odporúčaní auditov, dožiadania a pod. Počet prijatých a spracovaných zmien
a dodatkov je uvedený v tabuľke č. 11.
Tabuľka č. 11: Prehľad zmenového konania v roku 2019
Prijaté a spracované
v roku 2019

z toho:
Dodatky
Menej významná zmena projektu
(ďalej len „MVZP“)
Ostatné spracované inak
Zdroj: PPA, IS AGIS PRV

1 017
412
408
197

Prijaté v roku 2018,
spracované v roku 2019

121

z toho:
Dodatky
MVZP

48

Ostatné spracované inak

25

48

Agenda záložného práva (ďalej len „ZP“) bola na základe Zmluvy o poskytovaní služieb
č. 1/2019/SPP400 zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv presunutá na externého dodávateľa. Za rok
2019 PPA administrovala a zverejnila celkom 489 Zmlúv o zriadení záložného práva (ďalej len „ZoZP“)
a dala 252 súhlasov na výmaz ZP.
Implementácia miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD/LEADER)4 je v PPA zabezpečená
prostredníctvom dvoch oddelení RP v Nitre (pre vyhodnocovanie projektov a pre dodatky a žiadosti
o platbu).
V roku 2019 bolo podpísaných 109 Zmlúv o NFP s Miestnymi akčnými skupinami (ďalej len „MAS“)
pre podopatrenia 19.2 a 19.4. Na základe uvedených zmlúv PPA v uplynulom roku zadministrovala 109
harmonogramov na vyhlásenie výziev MAS, 589 výziev na predkladanie ŽoNFP MAS, bolo prijatých 652
ŽoNFP, pričom všetky uvedené činnosti od podania ŽoNFP žiadateľom, cez administráciu žiadostí, ich
odborné hodnotenie a ďalšie spracovanie sú elektronické (tabuľka č. 12).
Tabuľka 12: Prehľad podaných a prijatých žiadostí na MAS
Podopatrenie

Počet podaných ŽoNFP na MAS Z toho prijatých na PPA

4.1
4.2
7.2
7.4
7.5
6.4
SPOLU

12
1
280
300
57
2
652

2
1
20
33
5
0
61

Zdroj: PPA, ITMS 2014+

Z uzatvorených zmlúv vyhlásených výziev programového obdobia 2014 – 2020 ako aj z pokračujúcich
projektov programového obdobia 2007 ‐ 2013 bolo autorizovaných 1 015 žiadostí o platbu (ďalej len
ŽoP). Za rok 2019 bolo za projektové opatrenia bez TP čerpaných 146 267 035,87 EUR (v tejto sume je
zarátaná aj vratka na zálohovú platbu vyplatenú aj vrátenú v tom istom roku). Výška schváleného
a vyplateného NFP kumulatívne za jednotlivé podopatrenia k 31.12.2019 je znázornená v grafe č. 4.

4 Miestny rozvoj vedený komunitou

(CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“) je nástroj na zapájanie
miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickou rozvoji svojho územia. Je založený
na princípe zdola‐nahor a na znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva Európskej únie
a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka. V programovom období 2014‐2020 sa metóda LEADER rozširuje aj do iných
operačných programov a iných fondov EÚ, v podmienkach SR sa CLLD využíva v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka prostredníctvom PRV SR 2014‐2020 a v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014‐2020
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12 202 299,98
7 500,00
35 942 605,41
29 022 798,32
4 730 006,40
483 826,18
101 976,10
51 874 754,12
26 906 974,64
4 015 980,04
3 923 729,43
2 708 819,20
1 084 399,77
119 020,64
0,00

101 371 396,48
87 054 770,01
68 429 117,23
0,00
24 782,08

58 143 156,90
29 934 529,83
4 302 180,98
16 993 281,93
35 119 749,29
1 172 649,00
5 320 025,67
189 168,77

0,00

705 816,53
297 423,39

50 000 000,00

1 406 665,10
244 401,26

100 000 000,00

24 300 000,00
30 000,00

80 449 924,56

150 000 000,00

106 124 604,48

200 000 000,00

41 120 949,63
56 729 389,40

250 000 000,00

182 220 941,32
203 311 945,59

Graf č. 4: Schválený a vyplatený NFP v rámci PRV SR 2014 – 2020 k 31.12.2019

SCHVÁLENÝ FIN. PRÍSPEVOK V EUR

VYPLATENÝ FIN. PRÍSPEVOK V EUR

1.1

1.2

4.1

4.2

4.3

6.1

6.3

6.4

7.2

7.4

7.5

8.1

8.3

8.4

8.5

8.6

16.4

19.1

19.4

2.3

Zdroj: PPA, ITMS 2014+

Členenie podľa jednotlivých opatrení je uvedené v tabuľke č. 13. Tradične významný podiel
prijímateľov tvorili poľnohospodári ‐ až 277 prijímateľov z podopatrení 4.1, 6.1 a 6.3 a 16.4.
Na celkovom čerpaní PRV SR 2014 – 2020 sa najviac podieľa opatrenie 4 – Investície
do hmotného majetku s autorizovanou výškou príspevku 83 698 831,31 EUR.
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Tabuľka č. 13: Počet autorizovaných ŽoP k 31.12.2019
Podopatrenie

Počet autorizovaných ŽOP

1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie
4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
 Z toho pokračujúce projekty z PRV SR 2007‐2013
4.2 Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh/ alebo vývoja
poľnohospodárskych výrobkov

1
250
59

 Z toho pokračujúce projekty z PRV SR 2007‐2013
4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,
modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva
6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov
6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých
poľnohospodárskych podnikov
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych
činností
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do
energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých
rozmerov
7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania, alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických
informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné
využitie
8.1 Podpora na zalesňovanie/vytváranie zalesnených oblastí
8.3 Podpora na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených
lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
8.4 Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými
katastrofami a katastrofickými udalosťami
8.5 Vypracovanie Programov starostlivosti o lesy
8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania,
do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
16.4 Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi
dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských
reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte
19.1 Prípravná podpora – LEADER
Zdroj: PPA, IS AGIS MFR

14

138

19
22
1
63

306

59
16
17
17
62
2
36
4
2

Ďalším významným prijímateľom pomoci z PRV SR 2014 – 2020 boli obce. PPA podporila v roku 2019
322 obcí (v opatrení 7 a v podopatrení 4.3) s 391 ŽoP, čo je takmer 40 % prijímateľov v danom roku.
V roku 2019 bolo intenzívnejšie podporené aj opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín
vo vidieckych oblastiach, kam smerovalo 25 285 343,72 EUR a opatrenie 8 – Investície do rozvoja
lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov, ktoré bolo podporené sumou 18 782 208,40 EUR.
Úroveň kontrahovania ku koncu roka 2019 dosiahla kumulatívne 68 %. Čerpanie bolo v 36 % miere
zo schválených výdavkov.
Napriek významným výsledkom dosiahnutým v roku 2019 stále pretrvávajú nasledovné problémy:
 nedostatočná elektronizácia ŽoNFP, ŽoP,
 nekompletnosť dokumentácie, ktorú prijímatelia predkladajú na kontrolu VO/O, nekompletnosť
žiadostí o zmenu, ŽoP,
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 časová disproporcia zo strany žiadateľov medzi podaním žiadosti o zmenu, zriadením ZP a ŽoP.
Vďaka niektorým opatreniam boli v roku 2019 zaznamenané významnejšie zlepšenia.
Týkajú sa najmä:
 vytvorenia nového útvaru pre administrovanie dodatkov a ŽoP LEADER v Nitre, čo umožnilo
plynulejšie administrovanie,
 priebežnej aktualizácie zoznamov príloh ŽoP,
 aktualizácie formuláru žiadostí o ZoZP,
 uverejnenia sprievodcu pre administratívnu finančnú kontrolu na webovom sídle PPA,
 presunu kompetencií týkajúcich sa ZP na externého dodávateľa.
Mimoriadne ukončenia zmlúv o NFP v roku 2019 formou dohody, odstúpenia PPA od Zmluvy
o poskytnutí NFP z dôvodu podstatného porušenia zmluvy na strane prijímateľa vrátane finančného
vyjadrenia sú uvedené v tabuľke č. 14 a vystavené Správy o zistených nezrovnalostiach (ďalej len
„SoZN“) v tabuľke č. 15.
Tabuľka č. 14: Prehľad ukončenia zmlúv o poskytnutí NFP (PRV SR za rok 2019)
Počet
prípadov

Typ neštandardného ukončenia Zmluvy o NFP
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP
Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP

Spolu

Zdroj: PPA, IS AGIS MFR

Suma schváleného
NFP celkom v EUR

30

7 785 674,68

6

413 426,85

36

8 199 101,53

Tabuľka č. 15: Prehľad vystavených SoZN vrátane finančného vyjadrenia (PRV SR za rok 2019)
Počet vystavených
SoZN
21
Zdroj: PPA, IS AGIS MFR

Suma na vymáhanie
v EUR

Vysporiadaná suma
v EUR

2 405 076,57

991 936,28

Zostatok
na vymáhanie v EUR
1 413 140,29

3.1.4. Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 ‐ 2020

V rámci činnosti v roku 2019, v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom č.188/2016‐630/MPRV SR medzi PPA a MPRV SR5, PPA ako
sprostredkovateľský orgán pokračovala v administrovaní ŽoNFP vyhlásených výziev a vyzvaní
k 31.08.2018. Prostredníctvom ITMS2014+ bolo v roku 2019 predložených spolu 18 ŽoP a
autorizovaných 16 ŽoP v celkovom objeme 685 523,50 EUR (5 predfinancovanie, 5 priebežná platba, 6
zúčtovanie predfinancovania). Stav implementácie programu je zrejmý z tabuľky č. 16. Najväčší podiel
z celkovo vyplatenej sumy z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 ‐ 2020 (ďalej len
„OP RH“) v roku 2019 predstavovali ŽoP dopytovo‐orientovaných projektov, projekty z podpory
akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná,
konkurencieschopná a založená na znalostiach.

V predmetnom Dodatku č. 1 boli po dohode medzi PPA a MPRV SR zadefinované zmeny v rámci kompetencií medzi MPRV
SR a PPA, ktoré mali za následok skutočnosť, že implementácia ako aj administratívny proces, okrem kontroly na mieste,
kontroly ŽoP a jej následné zafinancovanie, bude spadať do kompetencie MPRV SR.
V zmysle predmetného Dodatku č.1 boli PPA ako sprostredkovateľskému orgánu pre OP RH odobraté niektoré kompetencie
v oblasti konania o ŽoNFP.
5
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Tabuľka č. 16: Prehľad čerpania podľa výziev OP RH 2014 ‐ 2020 k 31.12.2019
Kód prioritnej
osi
303020

303050
303070
Zdroj: PPA, ITMS

Priorita EÚ

Počet
vyplatených ŽOP

Podpora
akvakultúry, ktorá je
environmentálne
udržateľná,
efektívne využíva
zdroje, je inovačná,
konkurencieschopná
a založená na
znalostiach
Podpora marketingu
a spracovania
TP

9

Schválené
oprávnené
výdavky celkom
v EUR

Vyplatený NFP
celkom v EUR

641 314,69

320 657,34

4

294 769,20

294 769,20

3

70 096,96

70 096,96

V OP RH 2014 – 2020 neeviduje PPA mimoriadne ukončenia zmlúv o NFP, bola vystavená jedna SoZN.
Situácia v OP RH za rok 2019 je v tabuľke č. 17.
Tabuľka č. 17: Prehľad vystavených SoZN vrátane finančného vyjadrenia (OP RH za rok 2019)
Počet vystavených
SoZN

Suma na vymáhanie
v EUR

Vysporiadaná suma
v EUR

Zostatok
na vymáhanie v EUR

3

202 608,18

75 491,64

127 116,54

Zdroj: PPA, ITMS

3.1.5. Štátna pomoc

Prehľad poskytnutej štátnej a minimálnej pomoci v roku 2019 je uvedený v prílohe č. 5.
V roku 2019 PPA čelila výzvam v súvislosti s prípravou nových opatrení a ich implementáciou
do informačných systémov (ďalej len „IS“).
Išlo o:
 dotáciu na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno
prirovnať k prírodnej katastrofe,
 opatrenie Zelená nafta ‐ poskytnutie štátnej pomoci (ďalej len „ŠP“) vo forme úľav
na environmentálnych daniach, ktorej účelom je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou
vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Ide o historicky prvú 100 % elektronicky
(prostredníctvom štátneho Data Centra a štátneho systému ITMS2014+) realizovanú systémovú
štátnu podporu v agrosektore s najvyšším finančným rozpočtom na jedno opatrenie.
Opatreniu Zelená nafta bolo udelené prestížne ocenenie ITAPA 2019
Ďalšie opatrenia boli už v minulosti administrované a v roku 2019 boli opätovne zaradené:
 ŠP na platby poistného,
 úhrada trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
PPA v roku 2019 pripravila, zrealizovala a poskytla finančné prostriedky 2 897 oprávneným
žiadateľom vo výške 47 792 908,50 EUR. Počet realizovaných opatrení vysoko prevýšil predošlé roky
vo všetkých aspektoch procesov súvisiacich s administrovaním ŠP. Prehľad poskytnutej ŠP a pomoci
de minimis v rokoch 2018 a 2019 je v tabuľke č. 18.
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Tabuľka č. 18: Medziročné porovnanie poskytnutej štátnej a minimálnej pomoci v roku 2018 a 2019

Názov opatrenia

Počet
oprávnených
žiadateľov
2018

Poskytnutá
dotácia/
podpora ŠR
v EUR
2018*

Počet
oprávnených
žiadateľov
2019

Poskytnutá
dotácia/
podpora ŠR
v EUR 2019*

Dotácia na zabezpečenie účasti
chovateľov a pestovateľov na
výstavách (ŠP)

9

104 000,00

7

105 000,00

Dotácia na založenie a vedenie
plemennej knihy a plemenárskej
evidencie (ŠP)

9

449 994,70

9

499 727,49

3

1 199 994,52

3

1 199 997,96

48

299 999,70

64

691 832,76

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

126

2 299 554,91

110

2 496 408,22

Dotácia na prijímanie
znevýhodnených pracovníkov vo
forme mzdových dotácií (ŠP)

8

48 241,12

0

0

0

0,00

139

15 581 245,05

0

0,00

532

3 999 973,86

0

0,00

2

179 998,38

0

0,00

2 031

23 038 724,78

Počet
oprávnených
žiadostí spolu
v roku 2018
a 2019:
3 100
*Poskytnutá dotácia je uvádzaná bez odpočítania vrátených finančných prostriedkov.
Zdroj: PPA

Poskytnutá
dotácia/podpora
ŠR v EUR spolu
v roku 2018
a 2019:
52 194 693,45

Dotácia na kontrolu úžitkovosti,
testovanie a odhad plemennej
hodnoty hospodárskych zvierat
(ŠP)
Dotácia na účasť spracovateľa na
výstave (pomoc de minimis)

Náhrada škôd spôsobených
nepriaznivou poveternostnou
udalosťou, ktorú možno
prirovnať k prírodnej katastrofe
(Sucho 2017) (ŠP)
Štátna pomoc na platby
poistného
(ŠP)
Úhrada trhovej hodnoty
hospodárskych zvierat v
dôsledku nariadených
veterinárnych opatrení (ŠP)
Štátna pomoc vo forme úľav na
environmentálnych daniach
(ZELENÁ NAFTA 2019+)
(ŠP)
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3.2. Podporné činnosti pri poskytovaní podpôr
3.2.1. Výber vzorky a kontrola na mieste

Pre zabezpečenie činností súvisiacich s výkonom rizikovej analýzy a následným výberom kontrolných
vzoriek pre výkon KNM (v zmysle príslušných právne záväzných aktov EÚ a právnych predpisov SR) sa
využíva licencovaný analytický nástroj SAS. PPA ním zabezpečuje potrebný interný vývoj nových a
správu starých hodnotiacich modelov pre jednotlivé typy podpôr. Pre zachovanie reprezentatívnosti
sú kontrolné vzorky generované na základe náhodného výberu a rizikovej analýzy so zohľadnením
prípadných špecifických požiadaviek pri implementácii príslušných podporných opatrení.
V roku 2019 v rámci podpôr PRV SR 2014 – 2020 boli generované kontrolné vzorky pre opatrenia
súvisiace s plochou a so zvieratami ako aj kontrolné vzorky pre vybrané projektové opatrenia na rozvoj
vidieka, ale aj výbery pre Program Školské ovocie a zelenina, opatrenie organizácie trhu v oblasti
živočíšnych komodít včelárstvo a pre OP RH 2014 – 2020.
KNM boli v roku 2019 vykonávané pre všetky podporované opatrenia. V oblasti priamych podpôr sa
celkový počet KNM medziročne zvýšil o 245. Medziročné porovnanie podľa počtov vykonaných KNM
a skontrolovanej výmery je v grafe č. 5. Graf č. 6 znázorňuje merané výmery v PPA za roky 2018 a 2019.
Graf č. 5: Medziročné porovnanie KNM v oblasti priamych podpôr
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Graf č. 6 Medziročné porovnanie meraných výmer
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V oblasti projektových podpôr bolo v roku 2019 vykonaných spolu 878 KNM, čo predstavuje
medziročné zvýšenie o 14,8 %. Detailnejšie členenie je uvedené v tabuľkách č. 19 a 20.
Tabuľka č. 19: Počet vykonaných KNM v oblasti projektových podpôr za rok 2019
Opatrenie
1
4
6
7

8
16
19

Spolu
Zdroj: PPA, RIS

Podopatrenie

Počet kontrol

1.2
4.1
4.2
4.3
6.1
6.4
7.2
7.4
7.5
8.3
8.4
8.5
8.6
16.4
19.1

Spolu
1
226
127
19
8
66
285
57
15
11
22
2
32
3
4

1
372
74
357

67
3
4
878

Tabuľka č. 20: Medziročné porovnanie KNM v rámci projektových podpôr
Počty kontrol

2018

PRV SR 2014 – 2020
OP RH 2014 – 2020
Spolu
Zdroj: PPA, RIS

2019
757
13
770

% rozdiel
878
6
884

+15,98
‐46,15
+14,80

Najviac KNM bolo vykonaných v opatrení 4 ‐ Investície do hmotného majetku (na podporu na investície
do poľnohospodárskych podnikov) a v opatrení 7 ‐ Základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach (na podporu na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie).
Pre opatrenia SOT bolo v roku 2019 vykonaných spolu 426 KNM vrátane kontrol zamerania plochy
vinohradov v rámci opatrenia reštrukturalizácia vinohradov (tabuľka č. 21).
Tabuľka č. 21: Evidencia vykonaných kontrol v rámci opatrení organizácie trhu za rok 2019
Trhové opatrenia
odboru
Názov opatrenia
poľnohospodárskych
komodít

Počet
vykonaných
kontrol

Reštrukturalizácia vinohradov ‐ vyklčovanie
Reštrukturalizácia vinohradov ‐ zmena odrody/krovov
Podpory
Reštrukturalizácia vinohradov ‐ zmena sponu
administrované
Reštrukturalizácia vinohradov ‐ kombinácia opatrení
oddelením rastlinných
Reštrukturalizácia vinohradov ‐ presun vinohradu
komodít
Reštrukturalizácia vinohradov ‐ zameranie plochy vinohradu
Investície do vinárskych podnikov
Podpora včelárom ‐ hlavné kontroly
Podpory
Podpora včelárom ‐ čiastkové kontroly
administrované
Školský program ‐ časť mlieko
oddelením živočíšnych
Školský program ‐ časť mlieko‐čiastkové kontroly
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61
10
9
12
2
74
78
3
81
5
28

komodít a školských
programov

Školský program ‐ časť ovocie a zelenina
Školský program ‐ časť ovocie a zelenina‐čiastkové kontroly
Intervenčný predaj a nákup sušeného odstredeného mlieka
Operačné programy organizácií výrobcov ovocia a zeleniny
Mimoriadne opatrenie ‐ kontrola kvality sťahovaných produktov
(kompostovanie)

Spolu
Zdroj: PPA, RIS

24
18
8
11
2
426

V zmysle delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 907/2014 PPA časť svojich úloh v oblasti KNM
delegovala formou dohôd o delegovaní činností na externé inštitúcie.
Prehľad delegovaných kompetencií je uvedený v tabuľke č. 22.
Tabuľka č. 22: Prehľad delegovaných kompetencií
Externá inštitúcia

Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
(MPRV SR) – Zmluva
o spolupráci
č. 86/2019/MPRVSR‐
090 z 15.03.2019
(aktualizovaná
04.10.2019)
Ústredný kontrolný
a skúšobný ústav
poľnohospodársky
v Bratislave (ÚKSÚP)
– Dohoda č. 13/2015
zo dňa 16.10.2015

Štátna veterinárna
a potravinová správa
SR (ŠVPS SR) –
Dohoda č. 14/2015
zo dňa 20.10.2015

Národné lesnícke
centrum (NLC) –
Zmluva o dielo
č. 23/2019/110 zo dňa
04.07.2019

Delegované kompetencie
Špecifikácia delegovanej úlohy:
‐ spracovanie a vyhodnocovanie KNM
‐ kontrola oprávnenosti poberania podpôr na plochu metódou diaľkového prieskumu Zeme
‐ poskytovanie aktuálnych údajov z LPIS a GSAA
‐ GIS ‐ mapový server pre účely PPA
‐ príprava grafických podkladov pre priame platby
‐ ostatné služby a kontrola kvality
Špecifikácia delegovanej úlohy:
Oblasť priamych podpôr vyplývajúca z PRV SR 2014 ‐ 2020 (AEKO, EKO, UEV)
Oddelené priame platby (GRE)
Viazané priame platby (VCHM, VVZ, VBP, VOV, VOP, VR)
Oblasť podpôr trhových opatrení ‐ reštrukturalizácia vinohradov
Poskytovanie informácii/zistení z KNM vykonávaných na základe originálnych kompetencií
ÚKSÚP (subjekty vyradené z ekologického poľnohospodárstva a subjekty, u ktorých bolo
zistené porušenie podmienok pri prevádzke ekologického poľnohospodárstva; potreba
používania prípravkov na ochranu rastlín v integrovanej produkcii).
Špecifikácia delegovanej úlohy:
Oblasť priamych podpôr vyplývajúca z PRV SR 2014 – 2020 (ZPZP ‐ Platba na dobré životné
podmienky zvierat)
Oblasť podpôr trhových opatrení ‐ kontroly kvality, odbery a analýzy kontrolných vzoriek
pre opatrenia:
‐ ovocie a zelenina (školský program), stiahnutie výrobkov z trhu,
‐ mlieko a mliečne výrobky (školský program, intervenčný nákup a súkromné skladovanie),
‐ hovädzie, teľacie, bravčové, ovčie, kozie a hydinové mäso a výrobky
Špecifikácia delegovanej úlohy:
Oblasť priamych podpôr vyplývajúca z PRV SR 2014 – 2020
Platba v rámci sústavy NATURA 2000 na lesný pozemok ‐ LUEV
Platba na lesnícko‐environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov – LEKS
Zabezpečenie kontrolného mechanizmu zameraného na meranie plôch lesných pozemkov.
Príprava podkladov, overenie výmery lesných pozemkov oprávnených na podporu a
spracovanie merania, vytvorenie výstupov (tabuľky s výsledkami meraní a grafické výstupy).

Zdroj: Dohody o delegovaní činností uvedené v tabuľke
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Oproti roku 2018 nastala zmena v rámci delegovaných činností ohľadom kompetencii vykonávaných
v roku 2019 NPPC‐VÚPOP. Dohoda o delegovaní činností medzi PPA a NPPC‐VÚPOP bola v roku 2018
ukončená Dohodou č. 43/2018/110 o ukončení dohody o delegovaní činností č. 2/2016/2020
s účinnosťou od 01.01.2019. Týmto dňom došlo k delimitácii delegovaných činností na MPRV SR
(na základe delimitačného protokolu č. 3569/2018‐250 zo dňa 19.10.2018 a Zmluvy o spolupráci
č. 82/2019/MPRVSR‐90 zo dňa 15.03.2019 medzi MPRV SR a PPA). Odbor diaľkového prieskumu Zeme
a geoinformatiky NPPC‐VÚPOP (zodpovedný za výkon delegovaných činností na NPPC‐VÚPOP) bol
na základe vyššie uvedeného presunutý a organizačne začlenený pod Sekciu identifikácie a kontroly
poľnohospodárskych pozemkov MPRV SR, ktorá personálne a technicky prebrala všetky náležitosti
a záväzky výkonu delegovaných činností vykonávaných pre PPA.
PPA monitoruje a dohliada na kvalitu práce a dodržiavanie stanovených termínov v prípade výkonu
KNM formou kontrol plnenia dohody ako aj vykonávaním sprievodných a opakovaných kontrol
na overenie kvality výkonu delegovaných činností vykonávaných pracovníkmi externých inštitúcií.
Prehľad tejto kontrolnej činnosti je uvedený v tabuľke č. 23. V rámci plánov a nastavení stratégie
kontrolnej činnosti bol uskutočnený zvýšený počet supervízií a kladený väčší dôraz na dodržiavanie
termínov.
Tabuľka č. 23: Prehľad kontrol delegovaných činností v externých inštitúciách
Kontroly delegovaných činností v externých inštitúciách v roku 2019
Kontrola plnenia dohody
Sprievodné kontroly (kontroly externých inštitúcii počas výkonu KNM)
Supervízie (kontroly kvality externých inštitúcii tretími stranami)

3
8
3

Spolu
Zdroj: Dohody o delegovaní činností
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3.2.2. Správa dlhov a nezrovnalostí

V roku 2019 bolo zaevidovaných 303 nových SoZN v celkovom finančnom vyjadrení 4 117 288,67 EUR
(z toho z prostriedkov EÚ 3 063 107,32 EUR).
V porovnaní s rokom 2018 to predstavuje nárast počtu správ o 11 prípadov, t. j. viac
o 258 520,02 EUR (rok 2018 ‐ 292 správ v celkovej čiastke 3 858 768,65 EUR, z toho z fondov EÚ
3 036 770,09 EUR). Prehľad riešených nezrovnalostí v roku 2019 podľa zdrojov financovania je uvedený
v tabuľke č. 24.
Tabuľka č. 24: Prehľad riešených nezrovnalostí v roku 2019 podľa zdrojov financovania

Fond

TRDI
EPZF
EPFRV/ŠR

Kumulatívna evidencia
nezrovnalostí
k 31.12.2019

Nové nezrovnalosti
evidované v roku
2019

Prípady z evidencie
nezrovnalostí
2005 ‐ 2019 vyriešené
v roku 2019

Skutočný stav
nevyriešených
nezrovnalostí
k 31.12.2019

Finančné
Finančné
Finančné
Počet vyjadrenie
Počet vyjadrenie
Počet vyjadrenie
Počet
v EUR
v EUR
v EUR
187
4 969 448,11
0
0,00
0
0,00
33
1 293
3 832 380,04
228
971 216,37
220
517 704,26
50
1 973 44 439 896,80
91 2 938 408,05
119
1 996 924,72
196

ŠR
10
363 303,71
Ostatné
(EPZF,
SAPARD)
69
2 457 457,15
Spolu
3 532 56 062 485,81
Zdroj: PPA, IS AGIS MFR

2

207 664,25

2

207 664,25

0
0,00
321 4 117 288,67

0
341

0,00
2 722 293,23
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0

Finančné
vyjadrenie
v EUR
2 427 692,47
1 416 905,34
23 696 922,80
0,00

0
0,00
279 27 541 520,61

V porovnaní s rokom 2018 boli zaznamenané nasledovné trendy:
 vyšší počet evidovaných prípadov nezrovnalostí (2019: 303, 2018: 292) ‐ 103,77 %, nárast o 3,77 %,
 vyššia suma nezrovnalostí vo finančnom vyjadrení (2019: 4 117 288,67 EUR, 2018: 3 858 768,65
EUR) ‐ 106,69 % , nárast o 6,69 %,
 vyšší počet nepotvrdených prípadov (2019: 32, 2018: 17) ‐ 188,24%, nárast o 88,24 %,
 vyššia vymožená suma (2019: 1 586 408,61 EUR, 2018: 891 586,47 EUR k 31.12.2018) ‐177,93 %,
nárast o 77,93 %,
 vyššia vymožiteľnosť vo finančnom vyjadrení (2019: 38,5 %, 2018: 23,1 %)
 vyšší počet dohodnutých splátkových kalendárov (2019: 13, 2018: 5) ‐ 260 %, nárast o 160 %
V roku 2019 PPA evidovala vyšší počet nezrovnalostí a vo vyššej celkovej sume v porovnaní s rokom
2018. Po dodatočnom preverení plnenia podmienok na poskytnutie podpory autorizačnými sekciami
bol aj vyšší počet nepotvrdených nezrovnalostí.
Zaznamenali sme až 13 nezrovnalostí vyriešených uzatvorením dohody o splátkach, čo znamená, že
sa tento nástroj na vymoženie finančných prostriedkov stále viac zavádza do praxe.
V roku 2019 bolo vypracovaných 303 nových SoZN, čo podľa zdrojov financovania predstavuje
321 prípadov nezrovnalostí (v 18 SoZN bola identifikovaná nezrovnalosť obidvoch zdrojov).
Vďaka neustálemu vývoju IS AGIS MFR (modul nezrovnalostí) sa zefektívnil proces vymáhania
neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov, vybrané procesy sa zautomatizovali, čím odpadla
vysoká náročnosť na prípravu dokumentov a jednotlivých úkonov v rámci IS.
V rámci EPZF bolo identifikovaných 228 nezrovnalostí, čo je vo finančnom vyjadrení 971 216,37 EUR.
Z tohto počtu najviac nezrovnalostí bolo zistených za opatrenia priamych podpôr (225 prípadov
v čiastke 964 368,64 EUR). Išlo najmä o nezrovnalosti v prípade na kravy chované v systéme s trhovou
produkciou mlieka, jednotnej platby na plochu (SAPS) a greening. Nasledovali nezrovnalosti v platbách
na výkrm vybraných kategórií HD a platbách na chov bahníc jariek a kôz. PPA administrovala 3 prípady
v celkovom finančnom vyjadrení 6 847,73 EUR. V rámci EPFRV (spolufinancované zo ŠR) bolo
identifikovaných spolu 91 nezrovnalostí v celkovej čiastke 2 938 408,05 EUR. V tomto fonde bolo
zaevidovaných najviac, t. j. 73 nezrovnalostí v priamych podporách v celkovej sume 555 243,89 EUR.
Boli to najmä podpory na agroenvironmentálne opatrenia a podpory na oblasti so znevýhodnenými
prírodnými podmienkami. Vo finančnom vyjadrení bolo zaevidovaných najviac nezrovnalostí v
projektových podporách, 18 prípadov predstavovalo čiastku 2 383 164,16 EUR. Z prostriedkov ŠR
boli zaznamenané len dve nezrovnalosti v čiastke 207 664,25 EUR (viď tabuľka č. 25).
Tabuľka č. 25: Spôsob riešenia nezrovnalostí v roku 2019
Evidované od 01.01.2019
do 31.12.2019
Podľa
spracovania

Ukončené
prípady

Podľa typu prípadu
Nepotvrdená
nezrovnalosť
Vrátené
prostriedky
Odstúpené na
právne oddelenie
Splátkový kalendár

Neukončené
Prípady v riešení
prípady
SPOLU
Zdroj: PPA, IS AGIS MFR

Riešenie prípadov k 31.12.2019
Počet
prípadov

ES + SR v EUR

% vyjadrenie počtu

% finančné
vyjadrenie

32

72 273,71

10,56

1,76

209

1 586 408,61

68,98

38,53

11

533 357,58

3,63

12,95

13

153 117,17

4,29

3,72

38

1 772 131,60

12,54

43,04

303

4 117 288,67

100,00

100,00
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Z 303 nových SoZN bolo spracovaných 265 prípadov, v procese riešenia je 38 prípadov v sume
1 772 31,60 EUR (z toho z prostriedkov EÚ 1 497 730,42 EUR), 6 prípadov v projektových podporách
v sume 904 330,05 EUR (z toho z prostriedkov EÚ 678 247,53 EUR) a nezrovnalosti v priamych
podporách: 32 prípadov v čiastke 867 801,55 EUR (z toho z prostriedkov EÚ 819 482,89 EUR). V riešení
je 6 prípadov, ktoré majú kvalifikáciu IRQ3, z nich 1 prípad v sume 9 047,73 EUR a 5 prípadov
bez finančného dopadu. Voči prijímateľom prebieha trestné stíhanie. Účtovný stav pohľadávok PPA
voči príjemcom podpôr je vedený v knihe dlžníkov ISUF(vidno v grafe č. 7).
Graf č. 7: Kniha dlžníkov podľa fondov k 31.12.2019
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3.2.3. Vnútorný audit a kontrola, prevencia a riadenie rizík
3.2.3.1. Vnútorný audit
Vnútorné audity boli vykonávané v zmysle schváleného plánu PPA na rok 2019. Súčasne prebiehalo
ukončovanie auditov začatých v roku 2018. 10 auditov bolo ukončených, výsledky boli predložené GR
PPA a riaditeľom príslušných organizačných útvarov formou audítorských správ (viď tabuľka č. 26).
Tabuľka č. 26: Prehľad ukončených vnútorných auditov v roku 2019
Názov auditu
Audit informačnej bezpečnosti
Audit dlhov a nezrovnalostí
Audit postupov účtovania, výkonu platieb a vykazovania – vykazovanie
Audit PRV SR 2014‐2020 – IACS – opatrenia na poľnohospodársku pôdu
Audit PRV SR 2014‐2020 – non IACS
Audit priamych platieb ‐ schémy viazaných priamych platieb – zvieratá
Audit systému delegovania úloh PPA na ŠVPS SR a ÚKSÚP
Audit organizačnej štruktúry a ľudských zdrojov
Audit PRV SR 2014‐2020 – opatrenia nonIACS – investičné opatrenia
Audit systému riadenia informačnej bezpečnosti so zameraním na
plnenie požiadaviek ISO 27001 a 27002
Zdroj: PPA
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Dátum podpísania
audítorskej správy GR PPA

29.01.2019
31.01.2019
04.03.2019
03.04.2019
07.10.2019
12.08.2019
28.08.2019
14.10.2019
14.11.2019
13.12.2019

V roku 2019 ďalej prebiehali:
 vnútorné audity zamerané na oblasť priamych platieb, schémy oddelených priamych platieb, SAPS
a na oblasť licencií a zábezpek,
 následné audity po overení plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich
z auditov ukončených v roku 2019 ako aj tých z predchádzajúcich rokov.
3.2.3.2. Systém riadenia rizík, jeho koordinácia, význam a výsledky
PPA má zavedený systém riadenia informačných rizík, organizačných rizík a rizík podvodov.
Cieľom procesu riadenia rizík v PPA v roku 2019 bolo navrhnutie optimálneho spôsobu zníženia
identifikovaných rizík na prijateľnú mieru. Kancelária GR ako koordinátor riadenia rizík v PPA predkladá
každoročne GR správu o riadení rizík.
Dokument vychádza z troch základných čiastkových správ vypracovaných gestormi jednotlivých rizík:
 Zoznam rizík a plán ošetrenia informačných rizík ISO/IEC 27001:2013.
 Správa o riadení organizačných rizík v PPA.
 Čiastková správa – riadenie rizík podvodov.
V PPA je definovaný detailný zoznam informačných rizík spolu so stupňom rizika a protiopatreniami.
V rámci IS sa pre stanovenie miery rizika uplatňujú postupy pre identifikáciu hrozieb a zraniteľností, ich
analýzu, určenie vlastníka rizika, implementácie organizačných a technických bezpečnostných opatrení
v závislosti od identifikovaných rizík, analýzy funkčného dopadu, pravidelného preskúmavania rizík a
aktualizácie prijatých bezpečnostných opatrení.
V zmysle metodiky pre riadenie organizačných rizík bolo v roku 2019 v registri organizačných rizík
z celkového počtu 50 organizačných rizík identifikovaných 9 závažných rizík, 13 rizík s vysokou
významnosťou a 28 rizík so strednou významnosťou. Register rizík pre rok 2019 obsahuje 23 rizík
prenesených z roku 2018. Zároveň bolo identifikovaných 21 nových rizík. Všetky organizačné riziká
pre rok 2019 boli analyzované a bol navrhnutý akčný plán na ich zníženie.
Pre riziká podvodov bol v roku 2019 vypracovaný Akčný plán riadenia rizík podvodov jednotlivými
útvarmi PPA.
3.2.3.3. Vnútorná kontrola ‐ štatistika a výsledky, trendy, analýza najzávažnejších problémov, početnosť
riešených spisov
V roku 2019 bolo na PPA doručených 6 podaní, ktoré spĺňali náležitosti sťažnosti. Všetky sťažnosti boli
vyhodnotené ako neopodstatnené. V dôsledku pretrvávajúcich externých rizík podvodov PPA
zaznamenala v porovnaní s obdobím rokov 2014 až 2017 výraznejší nárast externých podnetov
a dožiadaní od orgánov činných v trestnom konaní. Na PPA bolo doručených 351 externých podnetov
a 440 dožiadaní. Počet riešených podnetov a dožiadaní v rokoch 2014 až 2019 je uvedený v tabuľke
č. 27.
Tabuľka č. 27: Počet riešených podnetov a dožiadaní v rokoch 2014 až 2019
Počet riešených podnetov a
dožiadaní za roky 2014 až 2019
Sťažnosti
Externé podnety
Dožiadania od orgánov činných
v trestnom konaní
Iné
Spolu
Zdroj: PPA

2014

2015

2016

2017

2018

2019

70
136

24
212

17
306

7
224

1
360

6
351

139
275
620

197
384
817

247
365
935

275
212
718

437
321
1119

440
132
929
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PPA vykonala v roku 2019 spolu 40 vnútorných kontrol. Z tohto počtu vykonala 38 plánovaných
ex post kontrol a na základe podnetov iných organizačných zložiek PPA 2 finančné KNM. Počet
vykonaných vnútorných kontrol v roku 2019 je uvedený v tabuľke č. 28.
Tabuľka č. 28: Počet vykonaných vnútorných kontrol v roku 2019
Vykonané vnútorné kontroly v roku 2019

Počet
38
2
40

Plánované ex post kontroly
Iné kontroly
Spolu
Zdroj: PPA

3.2.4. Externé audity

V roku 2019 boli otvorené 4 nové audity (3 audity EK a 1 audit EDA), ďalšie 4 audity
z predchádzajúcich rokov zostali neuzavreté a 4 audity boli zo strany EK/EDA uzavreté. Prehľad je
uvedený v tabuľkách č. 29 a 30. PPA poskytovala spolu s delegovanými organizáciami účinnú
spoluprácu v personálnej oblasti, v oblasti materiálno‐technického zabezpečenia ako aj koordináciu
odpovedí a všetkých podkladov pri výkone auditov EK a EDA.
Tabuľka č. 29: Vyšetrovania/audity uzavreté v roku 2019
Vyšetrovanie/
audity
EDA: DAS 2018 –
EPZF

EDA: DAS 2018 –
EPFRV

EK:
RD2/2017/015/SK

EK:
CEB/2017/080/SK

Suma
navrhnutej/
zrealizovanej
korekcie

Zameranie

Hlavné zistenia

Overenie postupov týkajúcich sa
platieb poskytovaných z EPZF,
postupov
vyplývajúcich
z nariadenia
Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č.
1307/2013
Audit bol zameraný na overenie
postupov týkajúcich sa platieb
poskytovaných z EPFRV, a to
postupov
vyplývajúcich
z nariadenia
Európskeho
nariadenia a Rady (EÚ) č.
1305/2013

Nadmerne
deklarované
plochy
u jedného overovaného žiadateľa.
Žiadateľ
neoprávnene
poskytnuté
finančné prostriedky vrátil.
Neoprávnene poskytnuté finančné
prostriedky u jedného overovaného
žiadateľa.
Žiadateľ
neoprávnene
poskytnuté finančné prostriedky vrátil.

‐

Overenie
súladu
systému
riadenia, kontroly a znížení v
rámci
PRV SR 2007 ‐ 2013 (opatrenia
221, 224, 225, 226) a v rámci
PRV SR 2014 ‐2020 (opatrenia 8
a 15)
Schválenie účtovnej závierky za
finančný rok 2016

Neprimerané postupy výberu a
hodnotenia projektov alebo žiadostí
v rámci opatrenia Investície do rozvoja
lesných
oblastí
a zlepšenia
životaschopnosti lesov.

1 372 869,80 EUR

Zistenia s finančnými korekciami
z koncoročnej správy CA 2016:
1/ zistenia týkajúce sa rozdielnych
meraní zo strany certifikačného orgánu
a zo strany PPA,
2/ zistenia týkajúce sa nedostatkov
v oblasti kontroly VO ‐ oblasť konfliktu
záujmov, umelo vytvorené kritériá,
nadhodnotenie cien niektorých položiek
v rámci výdavkov.

4 132 731,15 EUR

Zdroj: EK, EDA
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‐

V priebehu roka 2019 boli za audity uzavreté v rokoch 2018 a 2019 zo strany EK uplatnené finančné
opravy v celkovej výške 8 727 816,66 EUR.
Tabuľka č. 30: Otvorené vyšetrovania/audity v roku 2019
Vyšetrovanie/audity

Zameranie

EK: AA/2017/019/SK
EK: RD1/2017/837/SK

Postupy poskytovania priamych platieb na plochu, najmä oblasť LPIS a GSAA
Postupy VO uplatňované pri poskytovaní podpôr PRV SR 2014‐2020 na investičné
opatrenia

EK: LAR/2017/008/SK
EK: CEB/2018/080/SK

Overenie postupov certifikačného orgánu PPA a postupov PPA pri poskytovaní
viazaných podpôr
Schválenie účtovnej závierky za finančný rok 2017

EK: AA/2019/031/SK

Postupy poskytovania priamych platieb na plochu, najmä oblasť LPIS a GSAA

EK: RD2/2019/004/SK

Podpory z EPFRV evidované v systéme IACS ‐ výdavky týkajúce sa roku 2018

EK: CEB/2019/077/SK

Schválenie účtovnej závierky za finančný rok 2018

EDA‐DAS 2019 – EPFRV

Audit transakcií, ktoré boli preskúmané certifikačným orgánom za EPFRV non
IACS a IACS za rok 2019

Zdroj: EK, EDA

V roku 2019 prebiehali v PPA dva CA: za finančný rok 2018 a finančný rok 2019 vykonávané
certifikačným orgánom (ďalej len „CO“) vymenovaným MPRV SR (v zmysle článku 9 ods. 2 nariadenia
EP a Rady (EÚ) č. 1306/2013). CA sa týkali operácií PPA vo vzťahu k fondom EPZF a EPFRV v súlade s
medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi a s vyžadovaným posúdením otázok podľa článku
5 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014.
V zmysle záverov z externých aj interných auditov a kontrol boli sumarizované nápravné opatrenia
formou akčných plánov. Tie sú pravidelne monitorované a vyhodnocované a odpočty sú v stanovených
intervaloch predkladané EK. Realizácia opatrení akčných plánov prispieva k zlepšeniu činnosti PPA.

3.2.5. Činnosť certifikačného orgánu

CA vykonávala počas roka 2019 audítorská spoločnosť Deloitte. Bol ním preverovaný stav a činnosti
PPA v oblasti EPZF a EPFRV za finančný rok 16.10.2018 ‐ 15.10.2019. Overovaný bol súlad platobnej
agentúry (ďalej len „PA“) s akreditačnými kritériami, existencia a fungovanie hlavných vnútorných
kontrol a postup na zabezpečenie súladu s pravidlami EÚ, zákonnosť a správnosť výdavkov vykázaných
na náhradu z EK a postup na ochranu finančných záujmov EÚ. Dňa 14.02.2020 bola EK zaslaná Správa
za finančný rok 2019. CO v nej vyjadril tento názor:
Ročná účtovná závierka EPZF
 je pravdivá, úplná a presná vo všetkých významných aspektoch
 PPA uspokojivo vykonávala postupy vnútornej kontroly
 výdavky sú vo všetkých významných aspektoch zákonné a správne.
Ročná účtovná závierka EPFRV ‐ základ pre podmienený (s výhradou) názor CO na zákonnosť a
správnosť výdavkov fondu: Kvôli vysokej chybovosti EPFRV IACS je maximálna úroveň rizika pre fond
EPFRV vyššia ako 2 % ročných výdavkov EPFRV, takže nemožno potvrdiť zákonnosť a správnosť
výdavkov EPFRV IACS vo všetkých významných aspektoch.
Podmienený názor na ročnú účtovnú závierku ‐ účtovná závierka za rozpočtový rok 2019 pre EPFRV
zostavená k 15.10.2019 je pravdivá, úplná a presná vo všetkých významných aspektoch (pokiaľ ide
o celkové čisté výdavky účtované EPFRV). PPA uspokojivo vykonávala postupy vnútornej kontroly
v súvislosti s plnením akreditačných kritérií PA. Výdavky EPFRV, v prípade ktorých sa od EK žiada
náhrada, sú vo všetkých významných aspektoch zákonné a správne.
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V roku 2019 prebiehal aj recertifikačný audit s cieľom preveriť zhodu vybudovaného systému
manažérstva s normou ISO/IEC 27001: 2013. Tento audit konštatoval, že manažérsky systém je
efektívny, je v zhode s kritériami auditu a navrhol udeliť PPA certifikát podľa citovanej normy ISO.

3.2.6. Prevádzka, materiálne a informačno‐komunikačné zabezpečenie

V oblasti prevádzky nastali v roku 2019 zmeny v sídle RP Michalovce a RP Košice. Pracoviská boli
presťahované do vyhovujúcejších priestorov s lepším vybavením. V rámci zlepšenia pracovných
podmienok pre zamestnancov na ústredí PPA a RP PPA boli vybavené kancelárske priestory
interiérovým vybavením (nábytok, kuchynské linky, stoličky, koberce, atď.). Bolo zrenovované
registratúrne stredisko obnovou podlahovej krytiny, žalúzií a rozšírenie priestorov bez navýšenia
zmluvy o prenájme. Registratúrne stredisko bolo tiež vybavené novými regálmi.
V roku 2019 sa pokračovalo prostredníctvom zavedeného systému informačnej bezpečnosti
v podmienkach PPA v ochrane dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií. Systém je dôležitou
súčasťou procesov v PPA a všetkých riadiacich štruktúr. IS v PPA sú momentálne v režime udržiavania
z dôvodu dlhodobo zastaranej technologickej infraštruktúry PPA. Po stránke technologickej sú systémy
budované na rôznych platformách, čo si vyžaduje z pohľadu rozvoja, servisu, modernizácie a licencií
značné ľudské ako i finančné zdroje.
Zásadným problémom v naplňovaní úloh informačnej bezpečností v súčasnej dobe je fakt, že
sa nedarí obsadzovať vysoko odborné miesta, a to hlavne z dôvodu nízkeho finančného
ohodnotenia oproti komerčnému sektoru.
Modernizácia informačného prostredia sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vykonáva
v malom rozsahu, čo spôsobuje rôznorodosť koncových zariadení. Ich administrovanie, údržba, nároky
na homogénnosť inštalovaného softvéru a pravidelná obmena predstavujú pre organizáciu vysoké
finančné náklady. Interná komunikácia v rámci PPA je po technickej stránke pomerne komplikovaná a
prebieha zväčša e‐mailmi a telefonicky.

3.2.7. Vonkajšie vzťahy

PPA sa v súčinnosti s MPRV SR a v súlade s ustanoveniami programových dokumentov a požiadavkami
na implementáciu SPP v oblasti informovanosti podieľala v roku 2019 na vykonávaní celého spektra
informačných aktivít pre verejnosť a žiadateľov. Poskytovala informácie denníkom a elektronickým
médiám, ktoré potom priebežne informovali o výsledkoch dosiahnutých pri realizácii poskytovaných
podpôr. V roku 2019 bolo na referát komunikácie doručených a vybavených spolu 2334 žiadostí
o informácie, z toho 276 žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z., 19 listov, 2039 mailov a
zodpovedaných cca 3800 telefonátov.
Žiadateľmi o informácie bola odborná a laická verejnosť, podnikateľské subjekty, mimovládny sektor,
profesijné organizácie, štátna správa a samospráva, žiadatelia o podpory, koneční užívatelia,
potenciálni žiadatelia, mikropodniky, malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach, certifikovaní
poradcovia, novinári a ďalšie inštitúcie a jednotlivci.
PPA poskytla cieľovým skupinám požadované informácie o cieľoch, opatreniach, prioritách,
možnostiach a realizácii jednotlivých projektov z pomoci poskytovanej z EPZF a EPFRV v záujme
lepšieho čerpania finančných prostriedkov.
Významný zdroj informácií pre žiadateľov a verejnosť predstavuje webové sídlo PPA.
Žiadatelia pozitívne hodnotia, že PPA na webovom sídle v rámci transparentnosti a kontroly
oprávnenosti výdavkov zverejňuje prehľad všetkých žiadostí o priame podpory podľa jednotlivých
podporných schém, prehľad o nahlásených pozemkoch v JŽ a informácie o poskytnutých finančných
prostriedkoch z EPZF a EPFRV. Verejnosti sú tiež prístupné informácie o žiadostiach projektových
podpôr a organizácie trhu a ŠP a prehľad všetkých žiadostí o podpory podľa jednotlivých opatrení,
ktoré žiadatelia predložili na PPA. Všetky informácie sú pravidelne aktualizované.
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V roku 2019 PPA zaviedla niekoľko opatrení, ktoré pomáhajú prijímateľom pri realizácii
PRV SR 2014 – 2020, napr. zverejňovanie výziev obstarávateľov alebo zjednodušenie prístupu
pre MAS na webovom sídle PPA.
Príležitosťou bola aj 46. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava AGROKOMPLEX, kde
zamestnanci PPA v rámci stánku MPRV SR poskytovali odborné poradenstvo verejnosti. Pre odbornú
verejnosť sa konali diskusné okrúhle stoly, zúčastnil sa aj GR PPA.
V roku 2019 GR poskytol lektorskú činnosť na 20 rôznych podujatiach, odborných seminároch,
konferenciách a fórach, kde prezentoval najmä problematiku poskytovania podpôr.
V oblasti komunikácie so zahraničím sa PPA zapája najmä do diskusií v rámci návrhov budúceho
nastavenia SPP po roku 2020, komunikuje s orgánmi EÚ ohľadne výkonu auditov, podávania
pravidelných štatistických hlásení, pripravuje podklady pre koordináciu stanovísk SR na rokovania
orgánov EÚ, zúčastňuje sa na rokovaniach pracovných skupín a výborov EK a pod.
V roku 2019 sa zástupcovia PPA zúčastnili na 45. a 46. konferencii riaditeľov PA EÚ (Rumunsko 15.‐
17.05.2019, Fínsko 12.‐14.11.2019) s cieľom podporiť spoluprácu a vzájomnú výmenu skúseností a
osvedčených postupov medzi jednotlivými PA s prihliadnutím na priority predsedníctva, rozvíjanie
zručností a vedomostí potrebných na úspešné spravovanie podpôr EÚ pre poľnohospodárstvo, rozvoj
vidieka a rybné hospodárstvo medzi PA EÚ, ako aj zavádzania nových pracovných postupov súvisiacich
s novou SPP.
PPA sa aktívne zapájala do aktivít v rámci platformy Learning Network (ďalej len „LN“), ktorá sa stretáva
na úrovni riaditeľov a je zameraná na koordináciu postupov, výmenu skúseností, dobrú prax a
spoluprácu s EK. Plenárne zasadnutie v októbri 2019 hostila PPA v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 30
zástupcov PA EÚ a zástupcovia EK. PPA využíva platformu LN aj na pravidelnú komunikáciu
prostredníctvom elektronických diskusných fór.
Ďalšou významnou platformou pre riešenie problematiky PA EÚ na expertnej úrovni v oblasti
technickej implementácie a informatizácie je Panta Rhei, kde sa PPA pravidelne aktívne zúčastňuje
konferencií a diskusných fór.
V rámci zahraničnej bilaterálnej spolupráce PPA prijala skupinu zástupcov farmárskej asociácie
Severného Macedónska (odovzdanie skúseností a odbornej pomoci) a realizovala viaceré spoločné
stretnutia s partnerskou agentúrou v ČR (Státní zemědělský intervenční fond) na rôznych úrovniach.
Výdavky na ZPC predstavovali spolu 53 812,94 EUR, z čoho refundácie z EK a z opatrenia TP PRV SR
2014 ‐ 2020 predstavovali sumu 38 696,75 EUR.
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4. Rozpočet organizácie
4.1. Vývoj príjmov a výdavkov PPA
4.1.1. Príjmy

V súlade so zákonom č. 370/2018 Z. z. o ŠR na rok 2019 bol schválený rozpočet príjmov PPA v objeme
687 754 729,00 EUR, z toho rozpočet príjmov z prostriedkov EÚ vo výške 687 704 729,00 EUR a príjmy
prevádzky (záväzný ukazovateľ ‐ zdroj 111) vo výške 50 000,00 EUR.
Schválený rozpočet príjmov bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na výšku
711 937 284,23 EUR, z toho príjmy z prostriedkov EÚ vo výške 711 727 344,23 EUR a na prevádzku
vo výške 209 940,00 EUR.
Plnenie rozpočtu príjmov dosiahlo v roku 2019 výšku 712 317 960,34 EUR. Z toho plnenie príjmov
z prostriedkov EÚ sa podieľalo sumou 712 316 414,84 EUR (vrátane nezrovnalostí a iných vratiek z EÚ
zaradených do ŠR, zo spolufinancovania a iné) a na prevádzke v sume 1 545,50 EUR. Medziročné
porovnanie a vývoj rozpočtu príjmov PPA a jeho plnenia je uvedené v grafe č. 8.

Suma v tis. EUR

Graf č. 8: Porovnanie rozpočtu príjmov PPA a jeho plnenia v rokoch 2017 – 2019
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Schválený rozpočet výdavkov PPA bol na rok 2019 rozpísaný ako záväzný ukazovateľ v objeme
808 593 593,00 EUR. Z toho finančné prostriedky určené na podporné mechanizmy vo výške
793 179 376,00 EUR a na rozpočet prevádzky vo výške 15 414 217,00 EUR.
V priebehu rozpočtového roka 2019 bol schválený rozpočet výdavkov PPA upravený rozpočtovými
opatreniami MPRV SR v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o rozpočtových pravidlách“) a dosiahol výšku 855 159 008,01 EUR, z toho výdavky na podporné
mechanizmy tvorili 826 933 118,74 EUR a výdavky prevádzky 28 225 889,27 EUR.
Skutočné čerpanie rozpočtu výdavkov PPA k 31.12.2019 dosiahlo sumu 855 154 169,64 EUR, pričom
výdavky na podporné mechanizmy predstavovali 826 933 118,74 EUR a výdavky prevádzky
28 221 050,90 EUR. Porovnanie objemu čerpaných výdavkov z rozpočtu PPA v rokoch 2017 – 2019
znázorňuje graf č. 9.
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Graf č. 9: Vývoj čerpania výdavkov PPA v rokoch 2017 – 2019
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Výdavky PPA v roku 2017 ‐ 2019 rástli v súvislosti s postupným nárastom čerpania výdavkov PRV SR
2014 ‐ 2020 v programovom období. Významným bol nárast poskytovanej ŠP v celkovej výške
43 001 279,34 EUR, najväčšiu časť výdavkov tvorili podporné opatrenia vo forme úľav
na environmentálnych daniach (Zelená nafta) a náhrady škôd spôsobených nepriaznivou
poveternostnou udalosťou (SUCHO), ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe.

4.2. Rozpočet PPA na podporné mechanizmy
4.2.1. Príjmy

Schválený rozpočet príjmov zo zdrojov EÚ vo výške 687 704 729,00 EUR bol v priebehu rozpočtového
roka vo fondoch EPZF, EPFRV a ENRF upravený na výšku 711 727 344,23 EUR.
Skutočnosť plnenia príjmov k 31.12.2019 predstavovala sumu 712 316 414,84 EUR pozostávajúcu:
 z príjmov zo zdrojov EÚ (EK 341) vo výške 711 727 344,23 EUR, čo je 100 % plnenie upraveného
rozpočtu príjmov z prostriedkov EÚ.
 z iných nedaňových príjmov vo výške 589 070,61 EUR:
a) príjmy z nezrovnalostí a iných vratiek a z prostriedkov EÚ zaradených do ŠR a z prostriedkov
spolufinancovania vo výške 588 353,19 EUR,
b) príjmy z prepadnutých zábezpek vo výške 717,42 EUR.
Prehľad príjmov PPA na podporné mechanizmy v roku 2019 je uvedený v tabuľke č. 31.

37

Tabuľka č. 31: Prehľad príjmov PPA na podporné mechanizmy v roku 2019
Príjmy v EUR
EPZF (priame platby)
EPZF (trhovo orientované
výdavky)
ENRF – OP RH
EPFRV ‐ PRV SR
Spolu (EK 341)
Iné nedaňové príjmy
Spolu nedaňové príjmy
(EK 290)
Spolu

Schválený
Upravený
% plnenia
Plnenie rozpočtu
rozpočet na rok
rozpočet
k upravenému
k 31.12.2019
2019
k 31.12.2019
rozpočtu
448 155 000,00
486 507 388,96
486 507 388,96
100,00
12 000 000,00

12 683 738,02

12 683 738,02

100,00

3 091 402,00

532 251,98

532 251,98

100,00

224 458 327,00
687 704 729,00
0,00

212 003 965,27
711 727 344,23
0,00

212 003 965,27
711 727 344,23
589 070,61

100,00
100,00

0,00

0,00

589 070,61

687 704 729,00

711 727 344,23

712 316 414,84

Zdroj: PPA, RIS

4.2.2. Výdavky

Schválený rozpočet výdavkov na podporné mechanizmy na rok 2019 vo výške 793 179 376,00 EUR bol
upravený rozpočtovými opatreniami MPRV SR v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách na sumu
826 933 118,74 EUR.
Skutočnosť čerpania dosiahla sumu 826 933 118,74 EUR, čo predstavuje 100% upraveného rozpočtu.
Prehľad výdavkov podľa zdrojov financovania uvádza tabuľka č. 32.
Tabuľka č. 32: Prehľad výdavkov podľa financovania z EÚ alebo ŠR SR
Výdavky v EUR
Prostriedky EÚ
Prostriedky
na spolufinancovanie
Prostriedky zo ŠR SR na ŠP
Spolu

Schválený
rozpočet
na rok 2019

687 704 729,00

105 474 647,00
0,00
793 179 376,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2019

705 587 523,16

705 587 523,16

78 344 316,24
43 001 279,34
826 933 118,74

78 344 316,24
43 001 279,34*
826 933 118,74

% čerpania
k upravenému
rozpočtu

100,00

100,00
100,00
100,00

* Suma vypovedá o výdavkoch na ŠP len z prostriedkov zo ŠR.
Zdroj: PPA, RIS

Prehľad výdavkov podľa jednotlivých programov/podprogramov je uvedený v prílohe č. 5.

4.3. Rozpočet na prevádzku PPA
4.3.1. Príjmy

Rozpočet príjmov na prevádzku PPA na rok 2019 (rozpísaný listom MPRV SR číslo 2040/2019‐042
Z. č. 2273/2019 zo dňa 18. januára 2019) bol 50 000,00 EUR.
Upravený rozpočet (po premietnutí rozpočtového opatrenia MPRV SR) bol v sume 209 940,00 EUR.
Naplnenie rozpočtu príjmov (za správne poplatky a odpredaj paliet zo sušeného odstredeného mlieka)
bolo 1 545,50 EUR. MPRV SR rozpísalo PPA záväzné ukazovatele ŠR na rok 2019 na oblasť prevádzky
nasledovne: (viď tabuľka č. 33).

38

Tabuľka č. 33: Rozpis záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2019 na prevádzku PPA v EUR
Príjmy celkom (zdroj 111)
Výdavky celkom (zdroj 111)
z toho :
Bežné výdavky( 600)
v tom:
osobné vyrovnania (610)
poistné a príspevok do poisťovní (620)
tovary a služby (630)
z toho IT výdavky:
bežné transfery (640)
Kapitálové výdavky ( 700 )
Zdroj: PPA, RIS

50 000,00
15 414 217,00
15 414 217,00
6 666 412,00
2 333 244,00
6 184 561,00
2 500 000,00
230 000,00
0,00

4.3.2. Výdavky

Rozpočet na rok 2019 v ekonomickej kategórii 600 ‐ bežné výdavky bol 15 414 217 EUR.
Upravený rozpočet výdavkov (po premietnutí rozpočtových opatrení z úrovne MPRV SR k 31.12.2019
bol 28 225 889,27 EUR, čo je oproti schválenému rozpočtu nárast o 183,08 %.
Čerpanie výdavkov: 28 221 050,90 EUR, z toho: bežné výdavky: 26 751 179,94 EUR
kapitálové výdavky: 1 469 870,96 EUR
Prehľad čerpania rozpočtu podľa kategórií ekonomickej klasifikácie je uvedený v tabuľke č. 34.
Tabuľka č. 34: Čerpanie rozpočtových a refundovaných výdavkov z TP PRV SR 2014 – 2020 podľa
zdrojov a jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie v roku 2019 v EUR

Kategória

Zdroj

610 ‐ mzdy, platy,
111
služobné príjmy a OOV
620 ‐ poistné a
111
príspevok do poisťovní

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
k 31.12.2019

%
čerpanie/
upravený
rozpočet

% čerpanie/
schválený
rozpočet

6 666 412,00

8 249 598,00

8 245 400,17

99,95

123,69

2 333 244,00

3 071 249,69

3 071 249,69

100,00

131,63

630 ‐ tovary a služby:

111

6 184 561,00

11 140 641,34

11 140 000,80

99,99

180,13

z toho IT výdavky

111

2 500 000,00

6 350 603,96

6 350 603,96

100,00

254,02

640 ‐ bežné transfery

111

230 000,00

171 215,17

171 215,17

100,00

74,44

700 ‐ kapitálové
výdavky

111

0,00

1 409 847,60

1 409 847,60

100,00

0,00

Spolu zdroj:

111

15 414 217,00

24 042 551,80

24 037 713,43

99,98

155,95

700 ‐ kapitálové
výdavky

131I

0,00

60 023,36

60 023,36

100,00

0,00

Spolu zdroje z roku
2018

131I

0,00

60 023,36

60 023,36

100,00

0,00

0,00

1 668 689,02

1 668 689,02

100,00

0,00

0,00

556 229,68

556 229,68

100,00

0,00

610 ‐ mzdy, platy,
3AG1
služobné príjmy a OOV
610 ‐ mzdy, platy,
3AG2
služobné príjmy a OOV
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Kategória

Zdroj

620 ‐ poistné a
3AG1
príspevok do poisťovní
620 ‐ poistné a
3AG2
príspevok do poisťovní

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
k 31.12.2019

%
čerpanie/
upravený
rozpočet

% čerpanie/
schválený
rozpočet

0,00

578 442,06

578 442,06

100,00

0,00

0,00

192 814,03

192 814,03

100,00

0,00

630 ‐ tovary a služby

3AG1

0,00

813 341,01

813 341,01

100,00

0,00

630 ‐ tovary a služby

3AG2

0,00

271 113,71

271 113,71

100,00

0,00

640 – transfery

3AG1

0,00

2 868,58

2 868,58

100,00

0,00

640 – transfery

3AG2

0,00

956,19

956,19

100,00

0,00

3AG1

0,00

29 144,87

29 144,87

100,00

0,00

3AG2

0,00

9 714,96

9 714,96

100,00

0,00

3AG1
3AG2

0,00

4 123 314,11

4 123 314,11

100,00

0,00

15 414 217,00

28 225 889,27

28 221 050,90

99,98

183,08

700 ‐ kapitálové
výdavky
700 ‐ kapitálové
výdavky
Spolu refundované
zdroje z PRV:
SPOLU ZA VŠETKY
ZDROJE:
Zdroj: PPA, RIS

Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo vo výške
8 245 400,17 EUR. V porovnaní so schváleným rozpočtom je to čerpanie na 123,69 %.
Čerpanie výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní bolo vo výške 3 071 249,69 EUR, čo
predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom čerpanie na 131,63 %.
Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok
do poisťovní je znížené o refundáciu z TP PRV SR 2014 – 2020 v objeme 2 996 174,79 EUR.
Čerpanie výdavkov na tovary a služby bolo vo výške 11 140 000,80 EUR, čo predstavuje oproti
schválenému rozpočtu čerpanie na 180,13 %.
Rozpočet najviac zaťažilo čerpanie v oblasti IT v objeme 6 350 603,96 EUR. Čerpanie na tovary a služby
je znížené o refundáciu z TP PRV SR 2014 – 2020 v objeme 1 123 314,55 EUR.
Čerpanie výdavkov na bežné transfery ‐ vyplatenie odchodného, odstupného a nemocenských dávok
bolo vo výške 171 215,17 EUR. Toto čerpanie bolo znížené o refundáciu z PRV SK 2014 – 2020 vo výške
3 824,77 EUR. Prehľad objemovo významných nákupov v roku 2019 uskutočnených z bežných
výdavkov je rozpísaný v tabuľke č. 35.
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Tabuľka č. 35: Objemovo najvýraznejšie nákupy realizované z bežných výdavkov v roku 2019
Názov položky

Účel použitia + najväčší objem výdavkov

Tuzemské cestovné
náhrady (EK 631001)

TPC zamestnancov PPA vrátane všetkých cestovných náhrad

Energie (EK 632001)

Dodávka energií v budove na Hraničnej ulici v Bratislave vo výške 88 715,60
EUR + energie v prenajatých priestoroch RP PPA
Internetové pripojenie, pripojenie MPLS VPN od spoločnosti SWAN vo výške
704 390,40 EUR

Komunikačná
infraštruktúra
(EK
Telekomunikačné služby
Mobilné služby od spoločnosti Orange a. s. vo výške 151 158,71 EUR
(EK 632005) ‐ IT
Všeobecný materiál
Nákup kancelárskeho materiálu, kancelárskeho papiera do multifunkčných
(EK 633006)
zariadení a nákup tonerov
Licencie (EK 633018) ‐ IT Nákup licencií od spoločnosti SAS Slovakia s. r. o. vo výške 239 448 EUR

Čiastka
v EUR
107 586,96
150 940,49
721 054,44
152 779,74
103 723,03
310 923,31

Nájomné budov (EK
636001)

Nájom budovy Ústredia PPA na Hraničnej ulici v Bratislave od spoločnosti FR
‐ Invest Hraničná s. r. o. vo výške 875 862,78 EUR, prenájom archívu vo výške
95 409,24 EUR a nájom priestorov pre RP v Nitre od spoločnosti Agroinštitút
Nitra š. p. vo výške 150 268,92 EUR

1 234 102,04

Všeobecné služby
(EK 637004)

Prevádzkové a správcovské náklady v budove na Hraničnej ulici v Bratislave
vo výške 341 639,09 EUR, prevádzkové a správcovské náklady v prenajatých
priestoroch budov RP PPA od rôznych dodávateľských subjektov, upratovacie
práce, sťahovacie práce a zverejňovanie tlačových správ

636 683,19

Špeciálne služby (EK
637005)

CA vo výške 38 280 EUR, delegované činnosti, činnosti BOZP, OPP a PZS
a právne služby

136 838,44

Stravovanie (EK 637014) Stravné poukážky od spoločnosti DOXX – Stravné lístky s. r. o.

436 202,55

Prídel do sociálneho
fondu (EK 637016)

Povinná tvorba sociálneho fondu podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov

177 656,34

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle
Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

101 529,67

Odmeny zamestnancov
mimo pracovného
pomeru (EK 637027)
Pokuty a penále (EK
637031)
Nezrovnalosti a iné
vratky (EK 637038)

Pokuty od ÚVO vo výške 880 048,81 EUR a pokuty z Vládneho auditu vo
výške 50 000 EUR
Vysporiadanie administratívnych chýb identifikovaných v dvoch zisteniach
auditu EK, TOKVIN‐SLOVAKIAs. r. o. a Gabriel Szász – Víno Szász

938 048,81
207 664,25

Zdroj: PPA

Dôvody objemovo významných bežných výdavkov (viď. tabuľka č. 36):
 zabezpečenie komunikačných služieb,
 zabezpečenie servisnej podpory IS (bez riadneho fungovania IS a hardvérovej infraštruktúry by PPA
nebola schopná zabezpečiť bezproblémové fungovanie kľúčových činností spojených s vyplácaním
platieb a komunikáciou medzi jednotlivými technologickými platformami),
 prevádzkové náklady,
 prenájom administratívnych budov PPA,
 zákonom povinné nároky pre zamestnancov PPA.
Zvyšné bežné výdavky boli čerpané na ZPC, vodné a stočné, poštovné, interiérové vybavenie, nákup
prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, ochranné pracovné pomôcky, nákup
pohonných hmôt, servis služobných motorových vozidiel, školenia, náhrady (rekreačné poukazy),
náhrady mzdy a platu, štúdie, expertízy a posudky, poistné a iné.
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Tabuľka č. 36: Nákupy realizované z kapitálových výdavkov v roku 2019
Názov položky

Softvér (EK 711003)
Softvér (EK 711003)
Softvér (EK 711003)
Telekomunikačná technika (EK
713003)
Zdroj: PPA

Účel použitia

Rozvoj ISUF od spoločnosti SAP Slovensko s. r. o.
Rozvoj ITMS+ od spoločnosti Atos IT Solutions and
Services
Rozvoj ASSR – elektronický podpis od spoločnosti Asseco
Central Europe a. s.
Nákup dataprojektora a príslušenstva od spoločnosti
Autocont s. r. o.
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Suma v EUR

364 407,60

1 045 440,00
57 612,00
2 411,36

5. Organizačné otázky a rozvoj ľudských zdrojov
Viaceré organizačné zmeny sa týkali menšieho počtu štátnozamestnaneckých a zamestnaneckých
miest. Formou organizačnej zmeny (podľa zákona o štátnej službe) boli zmeny pravidelného miesta
výkonu štátnej služby v prípade sťahovania priestorov RP a zmeny funkcií štátnych zamestnancov.
Zmeny s podstatnejším dopadom na štátnych zamestnancov predstavovali presuny zamestnancov
medzi organizačnými útvarmi za účelom zvládnutia náporu služobných úloh, a tiež organizačné
zmeny uskutočnené v nadväznosti na dve rozsiahle reorganizácie: v sekcii projektových podpôr
(v prvej polovici roka) a v sekcii IT (v druhej polovici roka).
PPA upravila v priebehu roka 2019 záväzný limit počtu zamestnaneckých miest v dvoch prípadoch, o
10 a následne o 30 zamestnaneckých miest. Navýšenie limitu vyústilo v oboch prípadoch do vytvorenia
nových štátnozamestnaneckých miest, čo malo za následok zvýšenie celkového počtu miest počas
predchádzajúceho kalendárneho roka z pôvodných 616 miest k 01.01.2019 na 656 miest k 01.01.2020.
Dôležitou novinkou roku 2019 bolo zavedenie príspevku na rekreáciu, na ktorý majú nárok všetci
zamestnanci, ktorých pracovný (služobný) pomer trvá aspoň 24 mesiacov. Za týmto účelom pripravila
PPA usmernenie o poskytovaní príspevku na rekreáciu, ktoré bolo vydané rozhodnutím GR č. 3/2019 a
zároveň poskytoval zamestnancom odbornú pomoc pri jeho uplatňovaní. Taktiež došlo k stanoveniu
študijných odborov formou služobného predpisu ako predpoklad na výkon štátnej služby v príslušných
organizačných útvaroch, ktoré boli definované v súlade s novou vyhláškou Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR č. 244/2019 Z. z..
Novinkou bol aj výkon odbornej stáže, ktorá bola realizovaná formou dohôd so študentmi vysokých
škôl bezodplatne v trvaní dvoch týždňov.
Rozsiahlou reorganizáciou (v sekcii projektových podpôr a v sekcii IT), ktorej cieľom bol hospodárny a
efektívny výkon štátnej správy, došlo k zrušeniu viacerých organizačných útvarov identifikovaných ako
nepotrebné medzistupne riadenia, čím zároveň došlo k zníženiu celkového počtu vedúcich
zamestnancov zo 62 na 57.
Za rok 2019 bolo zrealizovaných spolu 202 výberových konaní (ďalej len „VK“), z toho 12 na funkciu
vedúceho zamestnanca:
 prihlásilo sa 325 uchádzačov, z toho 14 uchádzačov na funkciu vedúceho zamestnanca,
 bolo vybraných 103 uchádzačov, z toho 10 uchádzačov na funkciu vedúceho zamestnanca.
Z celkového počtu 202 vyhlásených VK bolo 83 VK, do ktorých sa neprihlásil žiaden uchádzač.
Problematickým bolo aj obsadzovanie dočasne uvoľnených štátnozamestnaneckých miest.
PPA za rok 2019 neprijala žiadnu sťažnosť na priebeh a výsledok VK a celková fluktuácia zamestnancov
sa držala na úrovni 12,33 %.
V nadväznosti na novelizáciu zákona o štátnej službe od 01.01.2020 dochádza k zmenám vo všetkých
kľúčových procesoch, ktoré budú implementované priebežne počas roka 2020.
Významnú oblasť pracovnoprávnych vzťahov medzi organizáciou a jej zamestnancami predstavuje
sociálna a mzdová politika, ktorá pôsobí motivačne pri získavaní kvalitných zamestnancov.
V roku 2019 poskytla PPA zamestnancom:
 príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie v celkovej sume 217 098,68 EUR,
 príspevok na rekreáciu v celkovej sume 48 565,40 EUR (319 doručených žiadostí).
Sociálny fond bol v roku 2019 tvorený sumou 177 656,34 EUR.
Čerpanie je uvedené v tabuľke č. 37.
Tabuľka č. 37: Čerpanie sociálneho fondu v roku 2019 v EUR
Príspevok na stravovanie
Regenerácia pracovnej sily
Sociálna výpomoc
Zdroj: PPA

105 273,27
39 432,00
4 585,00
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Priemerný mesačný plat zamestnanca PPA v roku 2019 vrátane náhrady za neaktívnu časť služobnej
alebo pracovnej pohotovosti bol 1 473,86 EUR. Zamestnancom bol vyplatený finančný dar
pri príležitosti 15 odpracovaných rokov v PPA v celkovej sume 12 300,00 EUR.
Celková suma poskytnutých odmien v roku 2019 bola 1 297 911,83 EUR.
V roku 2019 sa štruktúra zamestnancov PPA výrazne nemenila, najviac zamestnancov pracovalo
na ústredí PPA v Bratislave.
Percentuálne zastúpenie zamestnancov na 14 RP je uvedené v grafe č. 10.
Medzi najväčšie RP patria Nitra s 11 % z celkového počtu zamestnancov a Zvolen so 4 %.
V ostatných RP pracujú 1 % ‐ 3 % zamestnancov z celkového počtu.
Graf č. 10: Percentuálne zastúpenie zamestnancov PPA na jednotlivých RP
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Zdroj: PPA

V roku 2019 pracovalo v PPA najviac zamestnancov v produktívnom veku 31 ‐ 40 rokov, čo predstavuje
28 % z celkového počtu. Veková kategória 61 – 66 rokov v roku 2019 bola zastúpená 8 % (vekové
zastúpenie zamestnancov zobrazuje graf č. 11).
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Graf č. 11: Vekové zastúpenie zamestnancov PPA
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Zdroj: PPA

V PPA tvoria najvyššie percento zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, čo predstavuje
91 %. Zamestnanci s úplným stredoškolským vzdelaním tvoria 8 % z celkového počtu zamestnancov.
Z hľadiska celkového zastúpenia pohlaví v PPA je zamestnaných o 26 % viac žien ako mužov.
Vo vedúcich pozíciách je o 12 % viac žien ako mužov ( graf č.12).
Graf č. 12: Rodové zastúpenie zamestnancov PPA

ženy
63%

muži
37%

Zdroj: PPA

Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov PPA sa v roku 2019 uskutočňovalo v súlade s Plánom
vzdelávania na rok 2019.
Na vzdelávanie zamestnancov PPA bolo v roku 2019 vyčerpaných celkovo 72 228,23 EUR.
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Na vzdelávanie zamestnancov PPA boli použité finančné prostriedky zo ŠR vo výške 38 611,77 EUR a
z TP PRV SR 2014 ‐ 2020 vo výške 33 616,46 EUR (tabuľka č. 38).
Tabuľka č. 38: Finančné náklady na jednotlivé oblasti vzdelávania zamestnancov PPA v roku 2019
v EUR

Vzdelávacie aktivity

72 228,23

ŠR

38 611,77

TP PRV SR 2014 ‐ 2020
Zdroj: PPA

33 616,46

Najviac finančných prostriedkov bolo čerpaných na odborné vzdelávacie aktivity, najmenej
na vzdelávanie súvisiace s osobnostným rozvojom, nakoľko väčšina realizovaných aktivít tohto
charakteru bola bez nákladov pre PPA. Prostredníctvom DataCentra a SAS v rámci projektov IT bolo
zamestnancom poskytnuté vzdelávanie v oblasti IT.
Menej vzdelávacích aktivít v oblastiach jazykového vzdelávania a IT zručností bolo najmä z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov. Niektorí zamestnanci v oblasti jazykového vzdelávania zvolili
formu samoštúdia (Zákon č. 55/2017 o štátnej službe, § 162, ods. 9 a 10).
Vstupné adaptačné vzdelávanie a osvojovanie si základných zručností potrebných na výkon štátnej
služby v rámci priebežného adaptačného vzdelávania absolvovalo 78 zamestnancov. Priebežné
adaptačné vzdelávanie prebiehalo pod odborným dohľadom mentora z príslušného organizačného
útvaru. Činnosť mentora vykonávalo spolu 51 štátnych zamestnancov.
Priebežné adaptačné vzdelávanie bolo evidované pomocou aplikácie Adaptačné vzdelávanie
na Intranete PPA.
Kompetenčné vzdelávanie bolo zamerané na vzdelávanie štátnych zamestnancov s cieľom
priebežného udržiavania, zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí, schopností a
zručností potrebných na vykonávanie štátnej služby v PPA a získanie potrebných osobitných
kvalifikačných predpokladov. Týkalo sa najmä odborného vzdelávania zamestnancov a manažérskeho
vzdelávania vedúcich štátnych zamestnancov, respektíve vzdelávania zameraného na osobnostný
rozvoj. Zamestnanci absolvovali aj školenia z oblasti IT s dôrazom na programy používané v rámci PPA.
Prehľad vzdelávacích aktivít je uvedený v grafe č. 13.
Celkovo v roku 2019 zamestnanci PPA absolvovali 37 externých platených kurzov. Ďalšie druhy
školenia boli organizované formou in‐house hromadných školení v oblasti verejného obstarávania či
skvalitňovania manažérskych zručností a osobnostného rozvoja.
V septembri 2019 PPA zorganizovala pre všetkých zamestnancov každoročnú hromadnú vzdelávaciu
aktivitu Priebežné vzdelávanie zamestnancov PPA pre implementáciu PRV SR 2014 – 2020.
V rámci e‐learningového vzdelávania boli zamestnanci PPA zaškolení a otestovaní zo znalostí zákona
č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V rámci lektorskej činnosti zamestnancov PPA bolo v priebehu roku 2019 zrealizovaných 55 prednášok,
z toho 38 prednášok (69 %) zrealizovaných externe a 17 prednášok (31 %) interne.
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Graf č. 13: Podiel jednotlivých vzdelávacích aktivít PPA za rok 2019
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Na lektorskej činnosti sa podieľalo 24 zamestnancov PPA.
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6. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Medzi hlavných užívateľov, ktorí využívali výstupy a/alebo kontrolujú činnosť PPA patria
najmä nasledovné organizácie a inštitúcie:
A. EK (Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie): zasielanie
hlásení o výdavkoch EPZF a EPFRV, štatistických hlásení, konzultácie, audit,
B. EDA: audit,
C. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF): vyšetrovanie podozrení z podvodov,
D. EP: poskytovanie informácií a kontrola,
E. MPRV SR: napr. vypracovanie hodnotiacich správ pre analytické a štatistické účely, prehľady
realizácie jednotlivých podporných opatrení, rámcové pozície, mandáty a stanoviská,
pripomienky k materiálom, činnosť riadiaceho a príslušného orgánu, koordinácia EÚ záležitostí
a pod.,
F. Ministerstvo financií SR: audit, konzultácie,
G. NPPC: podklady pre analytické a koncepčné práce, poskytovanie dát,
H. kontrolné orgány SR, napr. Najvyšší kontrolný úrad SR ,
I. orgány činné v trestnom konaní,
J. inštitúcie, na ktoré PPA delegovala kompetencie,
K. CO,
L. iné výskumné a vzdelávacie organizácie (napr. vzájomná výmena informácií),
M. spracovateľské a obchodné organizácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
N. profesijné zväzy a združenia,
O. mimovládne organizácie a verejnosť,
P. žiadatelia,
Q. Finančná správa SR: informácie o vydaných dovozných a vývozných licenciách.
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7. Hodnotenie zo strany ústredného orgánu MPRV SR
PPA je rozpočtová organizácia, napojená na ŠR SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPRV SR.
Úlohou PPA je zabezpečovanie administratívnej a kontrolnej činnosti pri poskytovaní podpôr
v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, rybnom hospodárstve a pri rozvoji vidieka
z prostriedkov fondov EÚ a ŠR SR.
V roku 2019 mala PPA na výkon činností súvisiacich s poskytovaním podpôr z EPZF a EPFRV plnú
akreditáciu udelenú MPRV SR, ako príslušným orgánom v zmysle legislatívy EÚ.
V roku 2019 bol CO vykonaný CA za rozpočtový rok 2019, z ktorého bola vypracovaná certifikačná
správa. Z uvedenej správy vyplynulo, že nie všetky zistenia CA z predchádzajúcich rokov boli
odstránené a preto boli presunuté na riešenie do ďalšieho obdobia. V rámci auditu boli identifikované
aj nové zistenia, medzi ktorými bolo aj niekoľko akreditačných zistení so strednou významnosťou,
resp. zistení systému vnútornej kontroly a zákonnosti a správnosti výdavkov s vysokou a strednou
významnosťou. Taktiež boli identifikované aj zistenia s nízkou významnosťou. Medzi zisteniami bolo
identifikované aj zistenie s negatívnym vplyvom na rozpočet kapitoly MPRV SR z dôvodu, že PPA
nemala zavedenú v IACS kontrolu dodržiavania stropov priamych platieb podľa čl. 7 nariadenia (EÚ)
č. 1307/2013. V rámci hodnotenia plnenia akreditačných kritérií PPA má na výslednú známku
jednotlivých oblastí a následne na celkovú hodnotiacu známku posúdenia systému vnútornej kontroly
v procese poskytovania podpôr vplyv aj počet zistení a stupeň významnosti jednotlivých zistení.
Na zhoršenie hodnotenia má v niektorých prípadoch vplyv aj neodstránenie zistení z predchádzajúcich
rokov. Zároveň, finančný dopad zistení má vplyv na zúčtovanie finančných prostriedkov poskytovaných
z EÚ. Na základe vykonaného auditu a identifikovaných zistení CO pre fond EPFRV vyjadril podmienený
názor (s výhradou) na zákonnosť a správnosť výdavkov. Dôvodom je skutočnosť, že maximálna úroveň
rizika pre fond EPFRV je vyššia ako 2 % ročných výdavkov fondu. V rámci hodnotenia plnenia
akreditačných kritérií CO skonštatoval, že PPA v prípade EPZF a EPFRV uspokojivo vykonávala postupy
vnútornej kontroly. Napriek uvedenému konštatovaniu v rámci zákonnosti a správnosti výdavkov bol
systém vnútornej kontroly v rámci EPFRV pre režim mimo IACS hodnotený stupňom 2, ako čiastočne
fungujúci. V súvislosti so schvaľovaním žiadostí o podporu v rámci režimu IACS pre EPZF aj EPFRV boli
v oblasti výkonu KNM identifikované nedostatky v oblasti ľudských zdrojov, delegovania a kontrolných
činností, na základe ktorých boli jednotlivo tieto akreditačné kritériá hodnotené stupňom 2 ako
čiastočne fungujúce. Zároveň pri schvaľovaní žiadostí v rámci režimu mimo IACS pre EPFRV v oblasti
administratívnych kontrol, ako aj výkonu KNM na základe identifikovaných nedostatkov boli tiež oblasti
ľudských zdrojov a kontrolných činností hodnotené stupňom 2 ako čiastočne fungujúce. Na základe
uvedených skutočností je potrebné na úrovni PPA ako aj na úrovni ministerstva venovať neodkladnú
pozornosť akreditačným kritériám ‐ ľudské zdroje, delegovanie, kontrolná činnosť, ale predovšetkým
v oblasti ľudských zdrojov, pretože nedostatky v tejto oblasti negatívne ovplyvňujú aj ostatné
akreditačné kritériá, ktoré následne ovplyvňujú hodnotenie systémov vnútornej kontroly v oblasti
zákonnosti a správnosti výdavkov. Súčasne s tým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť zisteniam CO
s vysokou a strednou významnosťou, pretože majú vplyv na hodnotenie jednotlivých akreditačných
kritérií. V súvislosti s tým je potrebné prijať nevyhnutné opatrenia na odstránenie identifikovaných
zistení v čo najkratšom čase, bez zbytočného odďaľovania termínov ich odstránenia. V záujme plnenia
akreditačných kritérií je potrebné v roku 2020 zabezpečiť aj realizáciu ostatných odporúčaní
certifikačnej správy bez rozdielu stupňa zistenia.
Obsah výročnej správy vychádza z publikovaného manuálu pre vypracovanie výročných správ
a v jednotlivých častiach hodnotí činnosť organizácie.
MPRV SR odporúča Výročnú správu PPA za rok 2019 na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.
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8. Prílohy
Príloha č. 1: Priame podpory schválené z EPZF (schémy oddelených a viazaných
priamych platieb) na rok 2019
Názov podpornej
schémy

Legislatívny
základ

Charakteristika podpornej schémy

Schémy oddelených priamych platieb
Jednotná platba na plochu sa poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa
minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa § 2 NV SR
č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p..
Poskytuje sa na plochu pôdy poľnohospodársky využívanej jedným
§ 7 NV SR
žiadateľom vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov
č. 342/2014 o výmere najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať
Jednotná platba
Z. z. v znení
viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda,
na plochu – SAPS
NV SR č.
trvalé plodiny, trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 ha,
399/2018
je žiadateľovi k dispozícii k 31. máju príslušného roka, má viditeľne
Z. z.
označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničený.
Žiadateľ o túto platbu musí spĺňať podmienky aktívneho
poľnohospodára podľa § 3 NV SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p., spĺňať
pravidlá krížového plnenia podľa § 4 NV SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p.
ako aj podmienky podľa § 5 a § 6 NV SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p.
Poskytne sa žiadateľovi, ktorý
a) spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa §
2 NV SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p.,
b) na poľnohospodárskej ploche dodržiava poľnohospodárske postupy
Platba
§ 8 NV SR
na poľnohospodár č. 342/2014 prospešné pre klímu a životné prostredie (ďalej len "postupy"), ak je to
v súlade s osobitným predpisom.
ske postupy
Z. z. v znení
prospešné
NV SR č.
Postupy zahŕňajú
pre klímu a životné 399/2018
a) diverzifikáciu plodín,
prostredie ‐ GRE
Z. z.
b) zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu,
c) existenciu oblasti ekologického záujmu.
Postupy a) ‐ b) sa nevzťahujú na plochu žiadateľa spĺňajúcu požiadavky
podľa osobitného predpisu.
Poskytuje sa žiadateľovi, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na
poskytnutie priamych platieb podľa § 2 NV SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n.
p. spĺňa požiadavky podľa čl. 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v
platnom znení a má ukončené stredné vzdelanie alebo vysokoškolské
vzdelanie alebo obdobné vzdelanie v inom členskom štáte EÚ
s poľnohospodárskym, potravinárskym alebo veterinárnym zameraním.
Túto podmienku nie je nutné spĺňať, ak má žiadateľ najmenej 18
§ 12 NV SR č. mesiacov praxe v poľnohospodárskej prvovýrobe a absolvoval
akreditovaný vzdelávací kurz alebo obdobný kurz v inom členskom
342/2014
Platba pre mladých
štáte. V prípade, že žiadateľ je PO, mladý poľnohospodár má v prvom
Z. z. v znení
poľnohospodárov
roku podania žiadosti o túto platbu nad touto PO účinnú a dlhodobú
NV SR
– MP
č. 399/2018 kontrolu z hľadiska rozhodnutí týkajúcich sa riadenia, zisku
a finančných rizík. Účinnú kontrolu má v prípade, ak je oprávnený konať
Z. z.
za PO sám alebo spoločne s ďalšími osobami v závislosti od právnej
formy PO a zároveň má sám alebo spoločne s ďalšími mladými
poľnohospodármi, oprávnenými konať za PO, právo najmenej na 50 %
ziskov spoločnosti. Dlhodobou kontrolou sa rozumie, ak spĺňa
podmienky podľa odseku 4 počas kalendárneho roka.

Sadzba
v EUR /ha
ak nie je
uvedené
inak

136,74

73,35

118,41

Platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytne najviac na prvých 28
ha, na ktoré možno poskytnúť podporu.
Refundácia finančnej disciplíny sa poskytuje žiadateľom v zmysle
Refundácia
čl. 26 ods. 5 refundácie prostriedkov prenesených podľa článku 26 nariadenia
finančnej disciplíny NEPR (EÚ)
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 na základe žiadostí o
– RFD
č. 1306/2013 priame podpory predložených na kalendárny rok a ktorá je určená
koeficientom úhrady finančnej disciplíny.
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1,381096 %

Názov podpornej
schémy

Legislatívny
základ

Charakteristika podpornej schémy

Schémy viazaných priamych platieb
§ 3 NV SR
Platba na pestovanie cukrovej repy sa poskytne žiadateľovi, ktorý
Platba na
č. 36/2015
obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť
pestovanie
Z. z. v znení
podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej
cukrovej repy –
NV SR
republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje
VCR
č. 46/2019
cukrovú repu.
Z. z.
Platba na pestovanie chmeľu sa poskytne žiadateľovi, ktorý
§ 4 NV SR
obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť
č. 36/2015
podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej
Platba na
Z. z. v znení
republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje
pestovanie chmeľu
NV SR
chmeľ.
– VCHM
č. 46/2019
Platba na pestovanie chmeľu sa poskytne na výmeru chmeľnice, ktorá
Z. z.
je vedená v registri chmeľníc podľa osobitného predpisu.
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou sa
poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu,
na ktorú možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych
blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom
kalendárnom roku pestuje vybrané druhy ovocia s vysokou prácnosťou.
Vybranými druhmi ovocia s vysokou prácnosťou sú
a) jahody, lieska obyčajná, bobuľoviny, a to baza čierna, egreše, maliny,
§ 5 NV SR č.
Platba na
ríbezle a ruža jabĺčková,
36/2015 Z. z.
pestovanie
b) kôstkoviny, a to broskyne, čerešne, marhule, nektárinky, ringloty,
v znení NV
vybraných druhov
slivky a višne.
SR
ovocia s vysokou
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou sa
č. 46/2019
prácnosťou – VOV
poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ak
Z. z.
a) je vedená v registri ovocných sadov podľa osobitného predpisu a
b) spĺňa podmienku minimálneho počtu životaschopných jedincov na 1
ha ovocného sadu, ktorý je pri
1. jahodách 2 000 kusov a lieske obyčajnej 200 kusov, bobuľovinách, a
to baze čiernej 500 kusov, egrešoch, malinách a ríbezliach 2 000 kusov,
ruži jabĺčkovej 600 kusov,
2. kôstkovinách 300 kusov.
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou
prácnosťou sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje
poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu vedenú
v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na
ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy
Platba na
§ 6 NV SR
ovocia s veľmi vysokou prácnosťou.
pestovanie
č. 36/2015
vybraných druhov Z. z. v znení
Vybranými druhmi ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sú
ovocia s veľmi
NV SR
a) hrušky,
vysokou
č. 46/2019
b) jablká.
prácnosťou – VOP Z. z.
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou
prácnosťou sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ak
a) je vedená v registri ovocných sadov podľa osobitného predpisu a
b) spĺňa podmienku minimálneho počtu 400 kusov životaschopných
jedincov na 1 ha ovocného sadu.
§ 7 NV SR č. Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny sa poskytne
Platba na
36/2015 Z. z. žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú
pestovanie
v znení NV SR možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov
vybraných druhov
na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom
č. 46/2019
zeleniny – VVZ
kalendárnom roku pestuje vybrané druhy zeleniny.
Z.z.
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Sadzba
v EUR /ha
ak nie je
uvedené
inak

378,11

451,43

137,55

294,02

357,29

Názov podpornej
schémy

Legislatívny
základ

Schémy viazaných priamych platieb

Platba na
pestovanie
vybraných druhov
bielkovinových
plodín – VBP

§ 8 NV SR č.
36/2015 Z. z.
v znení NV
SR
č. 46/2019
Z. z.

Platba na
pestovanie
rajčiakov – VR

§ 9 NV SR č.
36/2015 Z. z.
v znení NV
SR
č. 46/2019
Z. z.

§ 10 odsek 1)
NV SR č.
Platba na chov
36/2015 Z. z.
bahníc, jariek a kôz v znení NV
– VBJK
SR
č. 46/2019
Z. z.

Charakteristika podpornej schémy

Vybranými druhmi zeleniny sú
a) listová zelenina, a to šalát a špenát,
b) cibuľová zelenina, a to cibuľa, cesnak a pór,
c) hlúbová zelenina, a to kapusta, kel, karfiol, kaleráb a ružičkový kel,
d) koreňová zelenina, a to cvikla, mrkva, reďkev a reďkovka, petržlen a
špargľa,
e) plodová zelenina, a to baklažán, cuketa, dyňa, melón, paprika,
tekvica okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a
lisovanie, uhorka nakladačka a uhorka šalátová.
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny sa poskytne na
výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienky
minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov zeleniny
na 1 ha podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 36/2015 Z. z. v zn. n. p..
Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín sa
poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu,
na ktorú možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych
blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom
kalendárnom roku pestuje vybrané druhy bielkovinových plodín.
Vybranými druhmi bielkovinových plodín sú fazuľa, hrach a sója.
Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín sa
poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienky
minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov
bielkovinových plodín na 1 ha podľa prílohy č. 2.
Platba na pestovanie rajčiakov sa poskytne žiadateľovi, ktorý
obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť
podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej
republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje
rajčiaky.
Platba na pestovanie rajčiakov sa poskytne na výmeru
poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienku minimálneho počtu
8 000 kusov vysiatych alebo vysadených pestovaných rajčiakov na 1 ha.
Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne žiadateľovi, ak
a) bahnice, jarky alebo kozy uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm.
b) sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,
b) žiadateľ je podľa osobitného predpisu držiteľom bahníc, jariek alebo
kôz uvedených v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) počas najmenej
dvoch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti,
c) je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b).
Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa
požiadavky identifikácie a registrácie bahníc, jariek a kôz podľa
osobitného predpisu.
Ak je žiadateľom o platbu na chov bahníc, jariek a kôz združenie,
podmienka podľa odseku 1 písm. c) je splnená, ak bahnice, jarky a kozy
uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú v držbe člena
združenia.
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Sadzba
v EUR /ha
ak nie je
uvedené
inak

323,64

561,23

19,67
EUR/ks

Názov podpornej
schémy

Legislatívny
základ

Schémy viazaných priamych platieb

Platba na výkrm
vybraných
kategórií
hovädzieho
dobytka – VVD

§ 11 NV SR č.
36/2015 Z. z.
v znení NV
SR
č. 46/2019
Z. z.

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

§ 12 NV SR č.
36/2015 Z. z.
v znení NV
SR
č. 46/2019 Z.
z.

Zdroj: PPA, IS IACS

Charakteristika podpornej schémy

Platba na výkrm vybraných kategórií HD sa poskytne žiadateľovi, ak
a) vybrané kategórie HD uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b)
sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,
b) žiadateľ je podľa osobitného predpisu držiteľom nahlásených
vybraných kategórií HD počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa
predloženia žiadosti,
c) je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b).
Platba na výkrm vybraných kategórií HD sa poskytne žiadateľovi, ak
spĺňa požiadavky identifikácie a registrácie vybraných kategórií HD
podľa osobitného predpisu.
Ak je žiadateľom o platbu na výkrm vybraných kategórií HD združenie,)
podmienka podľa odseku 1 písm. c) je splnená, ak vybrané kategórie
HD uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú v držbe člena
združenia. Vybranými kategóriami HD sú:
a) HD samčieho pohlavia vo veku do šesť mesiacov,
b) HD samčieho pohlavia vo veku od šesť mesiacov do dvoch rokov,
c) HD samčieho pohlavia nad dva roky.
Platba na výkrm vybraných kategórií HD sa poskytne žiadateľovi po
uplatnení koeficientu pre prepočet stavu kategórie HD na dobytčiu
jednotku podľa prílohy č. 3 v posledný deň obdobia podľa odseku 1
písm. b).
Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka sa
poskytne žiadateľovi, ak
a) dojnice uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú
registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,
b) žiadateľ je podľa osobitného predpisu držiteľom dojníc počas
najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti,
c) je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b).
Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka sa
poskytne žiadateľovi, ak spĺňa požiadavky identifikácie a registrácie
dojníc podľa osobitného predpisu.
Ak je žiadateľom o platbu na kravy chované v systéme s trhovou
produkciou mlieka združenie, podmienka podľa odseku 1 písm. c) je
splnená, ak dojnice uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú v
držbe člena združenia.
Na účely odseku 1 je dojnicou samica HD vhodná na produkciu mlieka
na trhové účely, ktorá sa aspoň raz otelila.
Na účely odseku 1 na HD s čistým podielom plemena mäsového typu
podľa prílohy č. 3a nie je možné poskytnúť platbu na kravy chované v
systéme s trhovou produkciou mlieka.
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Sadzba
v EUR /ha
ak nie je
uvedené
inak

220,34
EUR/DJ

294,27
EUR/ks

Príloha č. 2: Ciele výziev PRV SR 2014 – 2020 vyhlásených v roku 2019
Číslo výzvy
35/PRV/2019

38/PRV/2019

Ciele výzvy
Vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívy,
výroby, spracovania a predaja produktov v oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu
poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ
Odborné vzdelávanie poradcov je zamerané na pomoc poľnohospodárom a
obhospodarovateľom lesa s cieľom využívať poradenské služby na zlepšenie ekonomickej a
environmentálnej výkonnosti, zlepšenie klimatických podmienok a pružnosti hospodárstva,
podnikania a investícií.

39/PRV/2019

Podpora a poskytovanie ekonomicky nezávislých poradenských služieb zameraných na široké
spektrum konkrétnych problémov jednotlivcov, v súlade s právnymi predpismi a úlohami
vyplývajúcimi z politiky EÚ ako zlepšenie výkonu poľnohospodárskych podnikov, uľahčenie
reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, zvýšenie ich účasti na trhu,
zvýšenie poľnohospodárskej diverzifikácie či uľahčenie generačnej výmeny v sektore
poľnohospodárstva.
‐ Organizácia potravinového reťazca, budovanie lokálnych výrobno‐spotrebiteľských reťazcov,
manažment rizika, obnova, zachovanie a posilnenie biologickej diverzity vrátane lokalít sústavy
Natura 2000, zlepšenie vodného hospodárstva, skladovania a aplikácie hnojív a pesticídov,
prevencia pôdnej erózie a zlepšenie obhospodarovania pôdy, efektívne využívanie zdrojov,
podpora prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo odolné voči zmenám klímy v odvetviach
poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, zvýšenie účinnosti využitia energie
v poľnohospodárstve a pri spracovaní potravín, zníženie emisií skleníkových plynov a amoniaku
z poľnohospodárstva, podpory sekvestrácie oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom
hospodárstve.

40/PRV/2019

Zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania lesov,
ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa jedného alebo viacerých podnikov a
musia sa realizovať na úrovni majiteľa resp. obhospodarovateľa lesa;
‐ Spracovanie lesných produktov, získanie pridanej hodnoty a ich uvádzanie na trh na všetky
pracovné operácie pred priemyselným spracovaním.

41/PRV/2019

Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít. Súčasťou výstavby
skladu môže byť výstavba bezprostredných vonkajších plôch, oplotenia a príjazdových
komunikácii týkajúcich sa skladu, ktorý je predmetom projektu ako aj prípadné riešenie
energetického hospodárstva súvisiaceho s prevádzkou skladu.

42/PRV/2019

Rekonštrukcia, modernizácia, oprava a dostavba (v zmysle vodozádržných opatrení, resp.
vodných stavidiel) odvodňovacích systémov, kanálov s regulovaným odtokom a čerpacích staníc
a ich zariadení, ktoré sú v súlade s relevantnými plánmi manažmentu povodia.

43/PRV/2019

Vzdelávanie, odborná príprava a cielené činnosti s cieľom prehlbovania, obnovovania a šírenia
vedomostí, zručností a schopností pracovníkov v pôdohospodárstve alebo v rozvoji vidieka
formou prezenčných vzdelávacích kurzov, seminárov, školení, workshopov, tréningov, koučingu
a e‐learningu.

44/PRV/2019

Investície zamerané na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi,
prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, zahrádzanie bystrín v lesoch, budovanie
a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych
procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi a budovanie jednoduchých
objektov protipovodňovej ochrany v lesoch.

Zdroj: PPA
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Príloha č. 3: Prehľad výziev PRV SR 2014 – 2020 vyhlásených v roku 2019
Číslo výzvy

Opatrenie

35/PRV/2019 1 – Prenos znalostí a
informačné akcie

2 ‐ Poradenské služby,
služby pomoci pri riadení
poľnohospodárskych
38/PRV/2019 podnikov a výpomoci pre
poľnohospodárske
podniky
2 – Poradenské služby,
služby pomoci pri riadení
poľnohospodárskych
39/PRV/2019 podnikov a výpomoci pre
poľnohospodárske
podniky

8 – Investície do rozvoja
lesných oblastí a

40/PRV/2019 zlepšenia

životaschopnosti lesov

4 – Investície do
41/PRV/2019
hmotného majetku
5 – Obnova potenciálu
poľnohospodárskej
výroby poškodeného
prírodnými katastrofami
42/PRV/2019
a katastrofickými
udalosťami a zavedenie
vhodných preventívnych
opatrení

1 – Prenos znalostí a

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

Dátum
Dátum uzavretia
vyhlásenia
výzvy
výzvy
14.2.2019

1.hodnotiace kolo :
28.2.2019
2.hodnotiace kolo :
31.3.2019
3. hodnotiace kolo :
posledný deň každého
nasledujúceho mesiaca

2.3 – Podpora na odbornú
prípravu poradcov

14.2.2019

29.3.2019

2.1 – Poradenské služby
zamerané na pomoc
poľnohospodárom a
obhospodarovateľom lesa

21.6.2019

Otvorená výzva

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

4.6.2019

13.9.2019

od 19.8.2019
do 13.9.2019

4.1 – Podpora na investície
1.7.2019
do poľnohospodárskych
podnikov ‐ skladovacie
kapacity a pozberová úprava

31.10.2019

od 1.10.2019
do 17.10.2019

5.1 – Podpora na investície
do preventívnych opatrení
zameraných na zníženie
následkov
pravdepodobných
prírodných katastrof,
nepriaznivých
poveternostných udalostí a
katastrofických udalostí
1.1. ‐ Podpora na akcie
odborného vzdelávania a
získavania zručností

11.9.2019

27.12.2019

od 11.9.2019
do 13.12.2019

18.11.2019

1.hodnotiace kolo :
31.1.2020
2.hodnotiace kolo :
28.2.2020
3.hodnotiace kolo :
posledný deň každého
nasledujúceho mesiaca

Žiadateľ môže
predložiť ŽoNFP
kedykoľvek odo
dňa vyhlásenia
výzvy až
do uzatvorenia
výzvy.

8.3 – Podpora na prevenciu
škôd v lesoch spôsobených
lesnými požiarmi a
prírodnými katastrofami a
katastrofickými udalosťami

29.11.2019

31.3.2020

od 16.3.2020
do 29.5.2020

43/PRV/2019 informačné akcie

44/PRV/2019

8 – Investície do rozvoja
lesných oblastí a
zlepšenia
životaschopnosti lesov

Podávanie a
prijímanie
ŽoNFP

Zdroj: PPA
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1.1 – Žiadateľ
môže predložiť
ŽoNFP
kedykoľvek odo
dňa vyhlásenia
výzvy až
do uzatvorenia
výzvy

Príloha č. 4: Prehľad poskytnutej štátnej a minimálnej pomoci v roku 2019
Názov opatrenia

Charakteristika opatrenia/podmienky
poskytnutia

Dotácia na
zabezpečenie účasti
chovateľov a
pestovateľov na
výstavách (ŠP)

Účelom poskytovania pomoci je podporiť
chovateľa a pestovateľa prostredníctvom
zabezpečenia účasti chovateľa a
pestovateľa na výstavách.
Schéma ŠP v znení Dodatku č. 1
SA.46904(2016/XA)

Dotácia na založenie a
vedenie plemennej
knihy a plemenárskej
evidencie
(ŠP)

Počet
oprávnených
žiadateľov

Poskytnutá
dotácia/podpora ŠR
v EUR*

7

105 000,00

Účelom poskytovania pomoci je podporiť
podnik prostredníctvom vedenia plemennej
knihy a plemenárskej evidencie.
Schéma ŠP v znení Dodatku č. 1
SA.46903(2016/XA)

9

499 727,49

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

Účelom poskytovania pomoci podľa tejto
schémy je podporiť podnik prostredníctvom
KÚ.
Schéma ŠP v znení Dodatku č. 1 SA.46905
(2016/XA)

3

1 199 997,96

Dotácia na účasť
spracovateľa na
výstave
(pomoc de minimis)

Cieľom poskytovania pomoci je podpora
účasti spracovateľa na výstavách,
prezentácia spracovaných
poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov
potravinárskeho priemyslu na domácom
a zahraničnom trhu a posilňovanie
proexportných aktivít spracovateľov.
Schéma minimálnej pomoci v znení
Dodatku č. 3 DM – 3/2014
Cieľom poskytovania pomoci podniku je
podporiť plnenenie mimoprodukčných
funkcií lesov.
Schéma minimálnej pomoci č. DM –
12/2017

64

691 832,76

110

2 496 408,22

139

15 581 245,05

532

3 999 973,86

Podpora v lesnom
hospodárstve na
plnenie
mimoprodukčných
funkcií lesov
(pomoc de minimis)
Náhrada škôd
spôsobených
nepriaznivou
poveternostnou
udalosťou, ktorú možno
prirovnať k prírodnej
katastrofe (Sucho 2017)
(ŠP)
ŠP na platby poistného
(ŠP)

Účelom tejto pomoci je nahradiť škody
vzniknuté na produkcii výrobkov
poľnohospodárskej prvovýroby a majetku
využívanom podnikmi pôsobiacimi
v poľnohospodárskej prvovýrobe
na produkciu výrobkov poľnohospodárskej
prvovýroby, v dôsledku nepriaznivej
poveternostnej udalosti, ktorú možno
prirovnať k prírodnej katastrofe.
Schéma ŠP SA.54289(2019/XA)
Účelom poskytovania pomoci podľa tejto
schémy je podporiť podnik pôsobiaci
v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby
formou úhrady platby poistného.
Schéma ŠP v znení Dodatku č. 1 SA.55207
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Názov opatrenia

Charakteristika opatrenia/podmienky
poskytnutia

Úhrada trhovej
hodnoty hospodárskych
zvierat v dôsledku
nariadených
veterinárnych opatrení
(ŠP)

Účelom poskytovania pomoci je podporiť
podnik v prípade strát na zvieratách v
dôsledku nariadených veterinárnych
opatrení.
Schéma ŠP v znení Dodatku č. 2
SA.55617(2019/XA)

ŠP vo forme úľav na
environmentálnych
daniach (ZELENÁ
NAFTA 2019+)
(ŠP)

Účelom pomoci je podporiť
poľnohospodársku prvovýrobu formou
vrátenia časti spotrebnej dane
z minerálnych olejov. Konkrétne ide
o uplatnenie dotácie vo výške časti
spotrebnej dane z minerálnych olejov
vyčíslenej na základe štandardizovanej
spotreby pohonných hmôt na 1 ha
konkrétnej poľnohospodárskej plodiny a 1
DJ hospodárskych zvierat.
Schéma ŠP v znení Dodatku č. 1 SA.54664

Počet
oprávnených
žiadateľov

Poskytnutá
dotácia/podpora ŠR
v EUR*

2

179 998,38

2031

23 038 724,78

Počet
oprávnených
žiadostí spolu

Poskytnutá
dotácia/podpora ŠR
v EUR spolu

2 897

47 792 908,50

*Poskytnutá dotácia je uvádzaná bez odpočítania vrátených finančných prostriedkov
Zdroj: PPA
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Príloha č. 5: Prehľad výdavkov PPA na podporné mechanizmy v roku 2019
Kód
Názov
programu programu/podprogramu
Spolu za podporné
mechanizmy
090
09002
0900208

0CC

0CC01
0CC0101
0CC0102
0CC03

0CD
0CD01
0CD02
0CD03

0CD04

0CD05

0CD06
0CD07
0CD09

Tvorba, regulácia a
implementácia politik
Realizácia a administrácia
finančných schém
ŠP
Spolu program:
"Stabilizácia
poľnohospodárstva a trhov
s poľnohospodárskymi
komoditami"
(fondy EPZF a ENRF)
I. pilier SPP (spolu fond
EPZF):
Priame platby 2014‐2020
Trhovo orientované
výdavky 2014 ‐2020
Operačný program Rybné
hospodárstvo 2014‐2020
(fond ENRF)
Spolu program:
"Rozvoj vidieka SR 2014‐
2020"
(fond EPFRV)
1. Prenos znalostí a
informačné akcie
2. Poradenské služby
4. Investície do hmotného
majetku
5. Obnova potenciálu
poľnohospodárskej výroby
zničeného prírodnými
pohromami a
katastrofickými udalosťami
a zavedenie vhodných
preventívnych opatrení
6. Rozvoj
poľnohospodárskych
podnikov
a podnikania
7. Základné služby a
obnova dedín vo vidieckych
oblastiach
8. Investície do rozvoja
lesných oblastí a zlepšenia
životaschopnosti lesov
10. Agroenvironmentálno‐
klimatické opatrenie

Schválený
rozpočet
k 31.12.2019
v EUR

Upravený
rozpočet
k 31.12.2019
v EUR

Skutočnosť
k 31.12.2019
v EUR

% čerpania

793 179 376,00

826 933 118,74

826 933 118,74

100,00

0,00

43 001 279,34

43 001 279,34

100,00

0,00

43 001 279,34

43 001 279,34

100,00

0,00

43 001 279,34

43 001 279,34

100,00

492 616 474,00

507 481 557,59

507 481 557,59

100,00

488 548 131,00

507 160 900,25

507 160 900,25

100,00

472 148 131,00

490 499 276,46

490 499 276,46

100,00

16 400 000,00

16 661 623,79

16 661 623,79

100,00

4 068 343,00

320 657,34

320 657,34

100,00

300 562 902,00

276 450 281,81

276 450 281,81

100,00

1 751 876,00

24 782,08

24 782,08

100,00

594 490,00

0,00

0,00

62 941 196,00

83 453 675,01

83 453 675,01

20 103 503,00

0,00

0,00

13 842 699,00

17 974 471,78

17 974 471,78

100,00

16 140 243,00

25 285 343,72

25 285 343,72

100,00

21 462 786,00

18 815 194,93

18 815 194,93

100,00

17 705 000,00

20 619 293,63

20 619 293,63

100,00
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100,00

Kód
Názov
programu programu/podprogramu

0CD0A
0CD0B
0CD0C
0CD0D
0CD0E
0CD0F
0CD0H
0CD0I
Zdroj: PPA

Spolu za podporné
mechanizmy
11. Ekologické
poľnohospodárstvo
12. Platby v rámci sústavy
NATURA 2000
13. Platby pre oblasti s
prírodnými alebo inými
osobitnými obmedzeniami
14. Dobré životné
podmienky zvierat
15. Lesnícko‐
environmentálne
a klimatické služby a
ochrana lesov
16. Spolupráca
19. Podpora na miestny
rozvoj v rámci iniciatívy
LEADER (CLLD ‐ miestny
rozvoj vedený komunitou)
20. TP vrátane NSRV

Schválený
rozpočet
k 31.12.2019
v EUR

Upravený
rozpočet
k 31.12.2019
v EUR

Skutočnosť
k 31.12.2019
v EUR

% čerpania
čerpania
%

793 179 376,00

826 933 118,74

826 933 118,74

100,00

18 978 000,00

17 109 640,62

17 109 640,62

100,00

967 600,00

1 042 364,49

1 042 364,49

100,00

71 700 000,00

63 561 544,98

63 561 544,98

100,00

21 100 000,00

25 791 082,77

25 791 082,77

100,00

380 000,00

1 112 542,87

1 112 542,87

100,00

11 028 208,00

776 116,38

776 116,38

100,00

12 993 744,00

135 560,64

135 560,64

100,00

8 873 557,00

748 667,91

748 667,91

100,00
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Príloha 6: Zoznam skratiek
AGIS
AE
AEKO
AEZ
AKZ

Agrárny informačný systém
Agroenvironmentálne opatrenie (opatrenie PRV SR 2007 – 2013)
Agroenvironmentálno‐klimatické opatrenie
Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
Agroenvironmentálno‐klimatické opatrenie: operácia chov a udržanie ohrozených
druhov zvierat
ANC
Platba pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými
obmedzeniami
ASSR
Automatizovaný systém správy registratúry
ATIS
Agrárne trhové informácie Slovenska
CA
Certifikačný audit
CO
Certifikačný orgán
CUD
Centrálny úrad doručovania
DJ
Dobytčia jednotka
DMS
Systému riadenia dokumentov
DOJ
Platba na dojnice
EDA
Európsky dvor audítorov
EK
Európska komisia
EKO
Opatrenie ekologické poľnohospodárstvo
eKNM Modul pre administrovanie KNM
ENRF
Európsky námorný a rybársky fond (European Maritime and Fisheries Fund)
EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (European Agriculturale Fund
for Rural Development)
EPZF
Európsky poľnohospodársky záručný fond (European Agriculturale Guarantee Fund)
EÚ
Európska únia
GIS
Geografický informačný systém
GR PPA Generálny riaditeľ PPA
GRE
Platba pre poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie
GSAA
Geospatial aid application ‐ eGopriestorová žiadosť o podporu
ha
Hektár
HD
Hovädzí dobytok
IACS
Integrated Administration and Control System – Integrovaný administratívny a
kontrolný systém
IS
Informačný systém
ISAMM Informačný systém pre monitorovanie a organizáciu poľnohospodárskych trhov
ISMS
Systém riadenia informačnej bezpečnosti
ISUF
Informačný systém účtovníctva fondov
IT
Informačné technológie
JŽ
Jednotná žiadosť
KNM
Kontrola na mieste
LEKS
Lesnícko‐environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov
LEPP
Lesnícko‐environmentálne platby (opatrenie PRV SR 2007 – 2013)
LFA
Znevýhodnené oblasti (opatrenie PRV SR 2007 – 2013)
LN
Learning Network
LPIS
Land parcel identification system – Register pôdy
LUEV
Platba v rámci sústavy NATURA 2000 na lesný pozemok
MAS
Miestna akčná skupina
MFR
Modul finančného riadenia
MP
Platba pre mladých poľnohospodárov
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MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MVZP Menej významná zmena projektu
NFP
Nenávratný finančný príspevok
NLC
Národné lesnícke centrum
NPPC
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
VÚPOP Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
NV SR Nariadenie vlády Slovenskej republiky
O
Obstarávanie
OOV
Ostatné osobné výdavky
OP RH Operačný program Rybné hospodárstvo
PA
Platobná agentúra
PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra
PRV SR Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PZPP
Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
RFD
Refundácia finančnej disciplíny
RIS
Rozpočtový informačný systém
RP PPA Regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry
SAPS
Jednotná platba na plochu
SOT
Spoločná organizácia trhu EÚ
SoZN
Správa o zistených nezrovnalostiach
SPP
Spoločná poľnohospodárska politika
SR
Slovenská republika
SZIF
Státní zemědělský intervenční fond
ŠP
Štátna pomoc
ŠR
Štátny rozpočet
ŠVPS SR Štátna veterinárna a potravinová správa SR
TP
Technická pomoc
TRDI
Transitional Rural Development Instrument
UEV
Platba v rámci sústavy Natura 2000 na poľnohospodársky pozemok
ÚKSÚP Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky SR
ÚVO
Úrad pre verejné obstarávanie
VBJK
Platba na chov bahníc, jariek a kôz
VBP
Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín
VCR
Platba na pestovanie cukrovej repy
VDJ
Platba na dobytčie jednotky
VDOJ
Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka
VCHM Platba na pestovanie chmeľu
VK
Výberové konanie
VO
Verejné obstarávanie
VOP
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou
VOV
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou
VR
Platba na pestovanie rajčiakov
VVD
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka
VVZ
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny
ZoZP
Zmluva o zriadení záložného práva
ZPC
Zahraničná pracovná cesta
ZPZP
Platba na dobré životné podmienky zvierat
ŽoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP
Žiadosť o platbu
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Mapa ústredia a RP PPA
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