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PÔDOHOSPODÁRSKA
PLATOBNÁ AGENTÚRA

Rok 2021 bol pre Pôdohospodársku platobnú agentúru najťažším v jej
histórii. Pozastavená akreditácia, nemožnosť vyplácať platby žiadateľom,
personálne zmeny, akreditačný proces, to všetko charakterizovalo rok plný
zmien, turbulencií a napokon aj očakávaného obratu.
Pre mňa to bol rok veľkej profesionálnej výzvy. Presne v jeho polovici
som bol menovaný do čela inštitúcie, ktorá je dôležitým pilierom pre
slovenských poľnohospodárov a pre projekty na podporu nášho vidieka.
Pred nami všetkými bola kľúčová úloha: splniť podmienky k opätovnému
potvrdeniu akreditácie a presvedčiť na konci septembra audítorov z Bruselu
o uskutočnených zmenách a naštartovaní nových transparentných procesov
vo vnútri agentúry. Následne nám bola potvrdená trvalá akreditáciu zo strany nášho zriaďovacieho orgánu Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Po náročnom období sme sa tak mohli začať vracať ku svojej pôvodnej
činnosti – k vyhlasovaniu nových výziev, k spracovávaniu výziev z minulosti, k prehodnocovaniu žiadostí na základe
nových kritérií a v apríli 2022 aj k opätovnému spusteniu pozastavených platieb pre žiadateľov.
PPA je stále pod drobnohľadom audítorov Európskej komisie. Už o niekoľko týždňov si prídu overiť, ako sa nám
podarilo implementovať všetky opatrenia a ako pokračujeme v napĺňaní Transformačného plánu. Na pravidelnej báze
reportujeme odpočty ku všetkým prebiehajúcim auditom, zavádzame nové dôslednejšie kontrolné mechanizmy pri
schvaľovaní a poskytovaní finančných podpôr. V rámci digitalizácie a elektronizácie procesov chceme docieliť efektívnejší,
prehľadnejší a rýchlejší spôsob vyplácania podpôr a príspevkov. Aby sa už nedalo manipulovať s papierovými zložkami
a nebol priestor na korupciu tak, ako tomu bolo v minulosti.
Transformačný plán nás zaväzuje k zmenám v niekoľkých oblastiach. Dôraz kladie na zavedenie účinnejších kontrolných
mechanizmov vo všetkých štádiách komunikácie medzi PPA a žiadateľom. Novinkou v roku 2022 bude možnosť použiť
aplikáciu za účelom monitoringu plôch a deklarovaných spôsobov užívania a obhospodarovania.
Rovnako bolo dôležité naštartovať proces digitalizácie, ktorá bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Čaká nás vybudovanie
moderného informačného systému, vďaka ktorému sa stane podávanie žiadostí a ich spracovanie transparentnejšie
a umožní aj ďalšie spôsoby kontroly a vyhodnocovania dát.
Transformačný plán nás tiež zaviazal k niekoľkým úpravám v organizačnej štruktúre a k personálnemu auditu.
Zároveň bolo potrebné aplikovať prijaté opatrenia na všetkých zamestnancov, najmä čo sa týka konfliktu záujmov
počas administrácie celého procesu vo vzťahu k žiadateľom a ich dodávateľom.
Dôslednou implementáciou akreditačných kritérií do pracovných postupov PPA dokážeme identifikovať možné riziká
už v ich zárodku. Naším cieľom je zabezpečiť hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami slovenských, ale aj
európskych daňových poplatníkov. A do budúcna potvrdiť strategickú a nespochybniteľnú úlohu agentúry v procese
podpory slovenského poľnohospodárstva a vidieka.
Rok 2021 bol pre PPA rokom krízovým, ale zároveň kľúčovým pre ďalšie fungovanie.
Verím, že rok 2022 bude rokom dokončenia procesu premeny Pôdohospodárskej platobnej agentúry na modernú,
transparentnú a proklientsky orientovanú európsku platobnú agentúru.

						
										
											Jozef Kiss
generálny riaditeľ
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Identifikácia organizácie
Názov organizácie:
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“)
Sídlo organizácie:
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Rezort / spôsob zriadenia:
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
Kontakt:
Tel. č.: +421 2 52733800,
E‑mail: info@apa.sk; international@apa.sk
Forma hospodárenia:
Rozpočtová organizácia
Generálny riaditeľ:
Mgr. Jozef Kiss, MA.
Členovia vedenia organizácie k 31. 12. 2021:
Úsek plnenia strategických funkcií: Mgr. Adriana Hosťovecká
Úsek informačných technológii a projektov IS: Ing. Milan Bóla
Úsek príspevkov, podpôr a dotácií: Mgr. Miroslava Valovičová
Úsek platobný: Ing. Ondrej Humaj
Sekcia prierezových činností: Mgr. Lenka Slaná
Osobný úrad: JUDr. Marián Šurda
Sekcia vnútorného auditu: Ing. Daniela Gogorová
Sekcia vnútornej a finančnej kontroly: Mgr. Marek Řezáč
Sekcia právnych služieb: JUDr. Miroslav Boháč
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Poslanie a strednodobý výhľad
organizácie
2.1. Poslanie a najdôležitejšie úlohy PPA
PPA je rozpočtová organizácia, napojená finančnými vzťahmi na rozpočet MPRV SR. Svoje
činnosti vykonáva na základe akreditácie udelenej ministerstvom pôdohospodárstva.
Sídlom platobnej agentúry je Bratislava. Na zabezpečenie výkonu vybraných činností
si platobná agentúra vytvára regionálne pracoviská s určeným rozsahom ich činnosti
a územným obvodom ich pôsobnosti. Štatutárnym orgánom je generálny riaditeľ, ktorý
riadi jej činnosť a je oprávnený konať v jej mene. Organizačnú štruktúru upravuje štatút
platobnej agentúry, ktorý schvaľuje minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Hlavné činnosti (zo zákona, resp. zo Zriaďovacej listiny)
Pôsobnosť a hlavné činnosti PPA upravuje zákon č. 280/2017 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.
PPA podľa tohto zákona zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory
a dotácie ako orgán štátnej správy. Vykonáva činnosti spojené s poskytovaním podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka len na základe akreditácie udelenej MPRV SR.

2.2. Strednodobý výhľad
PPA má veľké ciele aj do budúcnosti. Po úspešnom obnovení akreditácie v roku 2021
pokračuje v transformačných zmenách. Vďaka nim sa môže zaradiť medzi rešpektované,
dôveryhodné a moderné finančné inštitúcie. Pre PPA je dôležité každodenne
potvrdzovať opätovne získanú dôveru u poľnohospodárov, agropotravinárov, lesných
hospodárov či zástupcov miest.
Najdôležitejšie zmeny, ktoré je potrebné na PPA urobiť v krátkodobom horizonte boli
premietnuté do Transformačného plánu pre modernú PPA. Plán sa začal realizovať
v druhej polovici roka 2021 a jeho jednotlivé úlohy sa postupne plnia tak, aby v súčasnom
programovom období PPA plnila všetky akreditačné požiadavky.
PPA musí zároveň napredovať v súlade s vývojom v oblasti IT technológií a v modernizácii
procesov. Preto rýchlym tempom pokračuje v procese digitalizácie. Úspech v tejto
oblasti vytvára reálne predpoklady pre boj s korupciou, pre efektívnejšie využívanie
Výročná správa PPA za rok 2021    5

personálnych kapacít a rovnako efektívne využívanie finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu aj s fondov EÚ.
V procese administrovania podpôr je hlavným cieľom PPA plná elektronizácia
procesov. Od roku 2022 sa budú postupne upravovať existujúce IS a zavádzať nové.
V oblasti priamych podpôr sa pripravuje elektronické podávanie žiadostí formou
elektronických formulárov prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk.
V oblasti projektových podpôr sa postupne vytvára nová metodika pre podávanie
a hodnotenie ŽoNFP (napr. nový formulár žiadostí s minimom kvalitatívnych kritérií,
vytvorenie profilu žiadateľa, adaptácia metodiky kontrol vzhľadom k automatizácii
procesov, implementácia nástrojov na posudzovanie hospodárnosti a pod.). Jednotlivé
fázy projektového cyklu sa postupne digitalizujú, čím sa zároveň posilňuje kontrolné
prostredie na mitigáciu rizika vzniku chýb a manipulácie s informáciami.
Najväčšou strednodobou výzvou PPA je príprava na realizáciu Strategického plánu SR
2023 – 2027. Úlohy vyplývajúce z tejto oblasti bude PPA realizovať v úzkej koordinácii
s MPRV SR a bude zohľadňovať platné štandardy pre riadenie IS. Ide o nasledovné
oblasti:
·

implementáciu novej architektúry IS,

·

posilnenie systémov kybernetickej a informačnej bezpečnosti,

·

zavedenie nových IS a ich integráciu na externé IS,

·

interoperabilitu IS verejnej správy a využívanie centrálnych komponentov
e‑Governmentu,

·

rozširovanie využívania analytických nástrojov,

·

optimalizáciu a používateľskú prívetivosť systémov voči žiadateľom,

·

štandardizáciu informačných služieb pre verejnosť.

Plánované zmeny umožnia zníženie chybovosti a zvýšenie efektívnosti a transparentnosti
procesov.
Prispôsobovanie sa novej legislatíve EÚ si bude vyžadovať od roku 2023 zavedenie
monitorovacieho systému na kontrolu hospodárenia žiadateľov o priame podpory
na 100% plôch prostredníctvom satelitných dát. Nový systém dokáže identifikovať
aj nesúlad medzi plodinou nahlásenou žiadateľom v jednotnej žiadosti a reálnym
vývojom porastu.
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Pripravuje sa realizácia tzv. geotagovaných fotiek, ako dôkazu o hospodárení žiadateľov
na danej ploche poľnohospodárskeho pozemku.
V spolupráci s MPRV SR sa PPA aktívne podieľa na príprave Registra užívacích vzťahov
k pôde, výsledkom ktorého má byť dôsledná evidencia poľnohospodárskej pôdy
a evidencia právnych titulov užívania, ako nástroj na predchádzanie vzniku tzv. sporných
práv užívania pozemkov. Očakávaným výsledkom je kontrola práva užívania pri
poskytovaní priamych podpôr ale aj významný základ pre napredovanie v oblasti
pozemkových úprav. Správne nastavenie systémov a implementácia legislatívy EÚ a SR
pre oblasť podpôr v novom programovom období sú pre PPA najvyššou prioritou.

Výročná správa PPA za rok 2021    7
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Plnenie cieľov, kontrola a hodnotenie
3.1. Poskytované podpory
V roku 2021 PPA zabezpečovala administrovanie finančných prostriedkov
z fondov EÚ (EPZF a EPFRV) a zo štátneho rozpočtu. Z EPZF boli financované
priame platby a opatrenia SOT, z EPFRV projektové a neprojektové opatrenia
PRV SR 2014 – 2022 a zo ŠR štátna pomoc, prechodné vnútroštátne platby
a kofinancovanie opatrení PRV SR 2014 – 2022 a niektorých opatrení v rámci
SOT.
Špecifické postavenie vo vzťahu k zdrojom financovania majú  priame podpory, ktoré
majú zabezpečovať produkčnú funkciu poľnohospodárstva, obhospodarovanie
pôdy, udržanie obyvateľstva na vidieku a generačnú obmenu a primeraný príjem pre
poľnohospodárov.1 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 prechodných vnútroštátnych
platieb financovaných zo zdrojov ŠR a z vybraných opatrení PRV SR 2014 – 2022
spolufinancovaných z EPFRV a ŠR.
3.1.1. Priame platby
Oproti predchádzajúcim rokom PPA v roku 2021, v rámci oddelených priamych
platieb financovaných z EPZF, administrovala novú redistributívnu platbu.
V prílohe č. 1 je uvedená charakteristiku, legislatívny základ a sadzbu oddelených
a viazaných priamych platieb poskytnutých z EPZF za rok podania žiadostí 2021.
V roku 2021 bola zo ŠR poskytovaná prechodná vnútroštátna platba na dobytčie
jednotky. V tabuľke č. 1 je uvedená charakteristika, legislatívny základ a sadzba.

Priame platby majú byť doplňujúcim, nie výhradným príjmom poľnohospodárskej činnosti resp.
poľnohospodára.

1
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Názov
podpornej
schémy

Legislatívny
základ

Charakteristika podpornej schémy

Sadzba v EUR
/DJ ak nie
je uvedené
inak

Poskytuje sa formou prechodných
vnútroštátnych platieb najmenej na jednu

Tabuľka č. 1:
Priame podpory
schválené zo ŠR
na prechodné
vnútroštátne
platby na rok
2021

dobytčiu jednotku žiadateľovi, ktorý na základe
stavu zvierat k 31. marcu 2007 chová teľatá
do šesť mesiacov, hovädzí dobytok od 6 do 24
mesiacov, býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov,
dojčiace kravy nad 24 mesiacov na základe
stavu zvierat k dátumu podania žiadosti, ovce
Doplnková
vnútroštátna
platba na
dobytčie
jednotky VDJ

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

podľa § 4 ods.
2 písm. d):
70,00

a kozy nad 12 mesiacov na základe stavu zvierat
k 31. marcu 2007, alebo dátumu podania
žiadosti a na individuálne referenčné množstvo
mlieka („individuálna kvóta“) k 31. marcu 2007.
Ak počet dobytčích jednotiek, na ktoré sa
predložili žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu
platbu na dobytčie jednotky podľa § 4 ods.
2 písm. d) a e) druhý bod presiahne celkový
vnútroštátny strop na dobytčie jednotky podľa
§ 4 ods. 2 písm. d) a e) druhý bod, celkový počet

podľa § 4 ods.
2 písm. e):
45,50

dobytčích jednotiek podľa § 4 ods. 2 písm. d)
a e) druhý bod sa v príslušnom pomere zníži.
Zdroj: NV SR č. 152/2013 Z. z. v zn. n. p., Vestník MPRV SR čiastka 19/2021

Dňa 16. 02. 2021 začala PPA prijímať žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu
na dobytčie jednotky (VDJ) na rok 2021. So schvaľovaním a vyplácaním platieb
na uvedenú podpornú schému sa začalo v auguste 2021. Do konca roka PPA
schválila 2 460 žiadostí na VDJ (počet prijatých žiadostí 2 461) v celkovej sume
3 544 199,84 EUR.
V období od 19. 04. 2021 do 15. 05. 2021 bolo žiadateľom umožnené predkladanie
Jednotnej žiadosti na rok 2021. Ak v rámci jednotnej žiadosti žiadateľ žiadal aj
o platby na zvieratá v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb (VBJK, VVD,
VDOJ), mohol jednotnú žiadosť predložiť v termíne od 03. 05. 2021 do 15. 05. 2021.
V roku 2021 bola žiadateľom naďalej poskytovaná technická pomoc pri predkladaní
žiadostí prostredníctvom geopriestorového formulára (GSAA). Vzhľadom na
epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID 19 bol na RP PPA vyhradený
samostatný pracovný priestor s počítačom s dostupnosťou aplikácie GSAA.
Žiadatelia mali k dispozícii všetky dostupné príručky pre prácu v aplikácii GSAA.
Osobný kontakt so žiadateľmi bol zabezpečený za dodržania prísnych hygienických
Výročná správa PPA za rok 2021    9

opatrení. Bolo možné využiť telefonický kontakt s administrátormi, resp. pracovníkmi
technickej pomoci. V záujme zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
PPA pri zverejnení svojich výziev požiadala žiadateľov, aby primárne využívali
elektronické podávanie žiadostí alebo podanie prostredníctvom poštovej prepravy
a aby v nevyhnutných prípadoch pred osobnou návštevou kontaktovali príslušné RP
za účelom dohody presného termínu návštevy a tento termín striktne dodržali.
Aj v roku 2021 patrilo medzi časté problémy nekompletné podanie žiadosti, keďže
k žiadosti bolo potrebné elektronicky potvrdiť jednotlivé hranice užívania v aplikácii
GSAA, ako aj elektronicky vyplniť a podať zoznam poľnohospodárskych pozemkov,
prípadne zoznam poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického záujmu.
Naďalej pretrvávali problémy v súvislosti s nahlasovaním zmien na žiadostiach.
Žiadatelia hlásili priestorové zmeny po termíne na to určenom (zmena hranice
užívania oproti stavu tejto hranice z podania žiadosti). Žiadatelia často vykonali zmenu
v aplikácii GSAA ale nepotvrdili ju riadnym podaním na účely ďalšieho spracovania.
Uvedené vyvolalo dodatočné chyby na žiadostiach, ktoré bolo nevyhnutné riešiť
priamo so žiadateľom ešte pred vydaním rozhodnutia.
Dňa 25. 10. 2021 začala PPA schvaľovať a následne vyplácať zálohové platby (vo výške
50 %) na podporné schémy viazaných priamych platieb na zvieratá za rok 2021 (VBJK,
VVD a VDOJ). Podmienky pre poskytnutie zálohových platieb splnilo 6 380 žiadateľov,
ktorým bola schválená celková suma 20 674 267,32 EUR (VBJK: 2 059 893,72 EUR,
VDOJ: 14 814 162,39 EUR a VVD: 3 800 211,21 EUR).
Po ukončení všetkých administratívnych kontrol, plnenia kritérií oprávnenosti
a podmienok krížového plnenia na žiadostiach začala PPA v decembri 2021
schvaľovať a vyplácať priame platby financované z EPZF.
V roku 2021 bolo prijatých 72 700 žiadostí o poskytnutie priamych platieb z EPZF.
Z uvedeného počtu prijatých žiadostí bolo do konca roka 2021 schválených 62 253
žiadostí, čo predstavuje 86 % schválených žiadostí z celkového počtu prijatých
žiadostí. Počet prijatých a schválených žiadostí na jednotlivé podporné schémy
priamych platieb je uvedený v tabuľke č. 2. Do 31. 12. 2021 PPA schválila a odoslala
na vyplatenie z EPZF 327 255 957,04 EUR. V tabuľke č. 3 je uvedená výška vypočítanej
sumy za jednotlivé podporné schémy priamych platieb za žiadosti na rok 2021
a výška finančných prostriedkov schválených v decembri 2021.
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Tabuľka č. 2:
Stav administrovaných
žiadostí
o poskytnutie
priamych
platieb z EPZF
za rok 2021
k 31.12.2021

Podporná
schéma

Počet podaných
žiadostí

Počet schválených
žiadostí

% schválených
žiadostí

SAPS

17 864

15 662

88%

REDP

17 864

15 617

87%

GRE

17 864

15 662

88%

MP

778

0

0%

RFD

9 195

7 218

78%

VCR

220

190

86%

VCH

1

0

0%

VOP

93

80

86%

VOV

138

120

87%

VBP

1 588

1 290

81%

VVZ

215

189

88%

VR

20

19

95%

VBJK

1 528

1 386

91%

VDOJ

2 107

1 908

91%

VVD

3 225

2 912

90%

Spolu

72 700

62 253

86%

Zdroj: IS IACS PPA

Tabuľka č. 3:
Schválené
priame platby
na jednotnej
žiadosti z EPZF
za rok 2021
k 31. 12. 2021

Podporná schéma

Vypočítaná suma v EUR

Schválené prostriedky k 31. 12. 2021 v EUR

SAPS

210 958 619,83

166 851 911,64

REDP

10 915 724,07

9 266 380,00

GRE

122 859 215,02

97 132 954,92

MP1

1 223 587,44

-

RFD

8 343 988,20

6 255 600,36

VCR

7 175 322,14

6 098 698,14

VCH2

19 078,21

-

VOP

848 503,68

681 579,55

VOV

567 703,82

504 601,00

VBP

8 171 256,66

6 224 722,37

VVZ

2 649 059,71

2 133 864,69

VR

98 503,93

95 938,31

VBJK

4 220 644,31

3 469 334,38

VDOJ

29 806 057,49

22 679 415,16

VVD

7 709 155,82

5 860 956,52

Spolu

334 626 849,21

327 255 957,04

Zdroj: IS IACS PPA

K schvaľovaniu podpornej schémy MP v rámci jednotnej žiadosti na rok 2021 pristúpi PPA začiatkom roka 2022.
K schvaľovaniu podpornej schémy VCH v rámci jednotnej žiadosti na rok 2021 pristúpi PPA začiatkom roka
2022.

2
3

Výročná správa PPA za rok 2021    11

V roku 2021 PPA pokračovala v administrovaní žiadostí o poskytnutie priamych
platieb na rok 2020. Do 31. 12. 2021 bolo schválených 99 % žiadostí o poskytnutie
priamych platieb na rok 2020 v celkovej sume 383 315 387,46 EUR. Na zostávajúcich
neschválených žiadostiach za rok 2020 nie sú ukončené správne konania
(najmä z dôvodu viacročných záväzkov a prebiehajúcich konaniach o opravných
prostriedkoch).
V grafe č. 1 je uvedený prehľad počtu prijatých žiadostí na priame platby hradené
z prostriedkov EPZF a ŠR v období rokov 2014 až 2021. Počet podaných žiadostí
na podporných schémach SAPS a GRE je dlhodobo stabilný. Od roku 2014 do roku
2016 mal mierne stúpajúcu tendenciu a od roku 2017 mierne klesá. Počet žiadostí
na podpornú schému MP je od roku 2018 stabilný. Počet žiadostí na viazané priame
platby na zvieratá (DOJ/VPP) v období rokov 2014 až 2018 mierne stúpal a až do roku
2021 bol pomerne rovnaký. Na podpornej schéme viazané priame platby na zeleninu
(ZELO/VPP) bol v roku 2019 zaznamenaný až 35% nárast v počte prijatých žiadostí,
ktorý bol spôsobený zvýšeným záujmom žiadateľov o nové podporné schémy
VVZ a VBP. V nasledujúcich rokoch počet žiadostí na uvedenej podpornej schéme
výrazne vzrástol. Z dlhodobého hľadiska najstabilnejšou schémou v počte prijatých
žiadostí je VDJ. V grafe je uvedená aj nová podporná schéma REDP poskytovanú od
roku 2021.

Graf č. 1: Grafické znázornenie tendencií pre priame podpory za roky
podania žiadostí 2014 až 2021
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16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

REDP

GRE

2014

RFD
Podporné schémy
2015

2016

Zdroj: IS IACS PPA
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3.1.2. Spoločná organizácia trhu
3.1.2.1. Trhové opatrenia
V roku 2021 PPA administrovala nasledovné trhové opatrenia:
V oblasti Víno a vinohrady PPA v kalendárnom roku 2021 vyplatila finančné
prostriedky na nasledovné opatrenia:
•

Reštrukturalizácia vinohradov -  prijatých 58 žiadostí, poskytnutých
5 885 145,03 EUR. V porovnaní s rokom 2020 je to nárast o 121,50 %.

•

Poistenie úrody - prijatých 61 žiadostí, poskytnutých 408 136,68 EUR.
V porovnaní s rokom 2020 je to nárast o 52,98 %.

•

Investície do podnikov - prijatých 34 žiadostí, poskytnutých 176 674,30 EUR.
V porovnaní s rokom 2020 je to pokles o 61,30 %.

Propagácia v členskom štáte -  prijatá 1 žiadosť, poskytnutých 50 000,00 EUR.
V porovnaní s rokom 2020 je to pokles o 31,94 %.
•

Propagácia v treťom štáte - prijaté 2 žiadosti, poskytnutých 21 341,05 EUR.
V porovnaní s rokom 2020 je to pokles o 35,79 %.

Všetky finančné prostriedky boli vyplatené z rozpočtu EÚ.
V programe Školské ovocie a zelenina bolo v roku 2021 prijatých 90 žiadostí,
vyplatených 5 149 427,87 EUR (z rozpočtu EÚ 2 373 556,21 EUR a rozpočtu SR
2 775 871,66 EUR). Finančná alokácia z EÚ bola v školskom roku 2020/2021 vyčerpaná
na 100 %. Do tohto programu sa zapojilo 3 906 vzdelávacích zariadení, v priemere
za všetky realizačné obdobia 570 607 žiakov (zapojených do programu bolo 69,97 %
z celkového počtu oprávnených vzdelávacích zariadení a 86,37 % z celkového počtu
oprávnených žiakov).
V

programe

Školské

mlieko bolo

prijatých 25

žiadostí,

vyplatených

1 745 551,35 EUR (z rozpočtu EÚ 922 575,56 EUR a rozpočtu SR 822 975,79 EUR).
Finančná alokácia z EÚ bola v školskom roku 2020/2021 vyčerpaná na 56,47 %.
Do tohto programu sa zapojilo 2 535 vzdelávacích zariadení, v priemere za
všetky realizačné obdobia 439 315 žiakov (zapojenie do programu bola 45,41 %
z celkového počtu oprávnených vzdelávacích zariadení a 66,50 % z celkového počtu
oprávnených žiakov).

V programe pomoci včelárom Včely boli v roku 2021 prijaté 2 žiadosti
o schválenie poskytnutia pomoci na podporné obdobie 2021/2022 a 2 žiadosti
o poskytnutie pomoci na podporné obdobie 2020/2021. Poskytnutá podpora bola
1 684 739,39 EUR (z rozpočtu EÚ 842 369,69 EUR a z rozpočtu SR 842 369,70 EUR).
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V rámci opatrenia verejná intervencia sušeného odstredeného mlieka (intervenčné
skladovanie, intervenčný nákup, intervenčný predaj) PPA v roku 2021 neevidovala
žiadnu žiadosť/ponuku.
V rámci Operačných programov organizácií výrobcov ovocia a zeleniny
(ďalej len „OV“) malo v roku 2021 schválený operačný program 5 organizácií
výrobcov v sektore ovocia a zeleniny (GreenCoop, družstvo, OVOZELA, družstvo,
Ovocinárske družstvo Bonum, PLODY ZEME družstvo, Zeleninárska organizácia
výrobcov, družstvo). V roku 2021 bola predložená a schválená 1 žiadosť o uznanie
organizácie výrobcov ovocia a zeleniny, a to spoločnosť: Slnečné záhrady Sľažany –
družstvo. V roku 2021 boli organizáciami výrobcov predložené a následne schválené
2 žiadosti o schválenie operačných programov pre nasledujúce obdobie.
Prijatých bolo celkovo 20 žiadostí o poskytnutie pomoci (z toho 1 žiadosť
o poskytnutie vnútroštátnej finančnej pomoci). Schválených a vyplatených (spolu
s 2 žiadosťami z roku 2020) bolo 18 žiadostí v celkovej výške 2 894 084,15 EUR
(z prostriedkov EÚ 2 892 566,65 EUR a z národných zdrojov 1 517,50 EUR).
V roku 2022 opätovne očakávame nárast čerpania podpory z prostriedkov EÚ
na toto opatrenie v dôsledku zvyšovania predávanej produkcie schválených organizácií
výrobcov.
Medziročné porovnanie schválených finančných prostriedkov na jednotlivé trhové
opatrenia a prehľad podpôr v oblasti SOT za obdobie 2014 - 2021 je uvedený v grafe č. 2.

Graf č. 2: Prehľad podpôr v oblasti SOT za obdobie 2015-2021
7 000 000
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Zdroj: PPA
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3.1.2.2. Očakávaný vývoj pri jednotlivých opatreniach spoločnej
organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami
Od finančného roku 2021 bol oproti predchádzajúcim finančným rokom rozpočet
určený pre Vnútroštátny podporný program SR 2019-2023 v sektore vína
a vinohradov, kvôli vystúpeniu Veľkej Británie z EÚ znížený o 4 %, z 5 085 000 EUR
na 4 887 000 EUR, čo bude mať dopad aj na ďalší vývoj čerpania v rokoch 2021 až
2027. Predpokladáme, že čerpanie v kalendárnom roku 2022 bude pri opatrení
reštrukturalizácia vinohradov na úrovni okolo 4 302 000 EUR. Podobne ako
v rozpočtovom roku 2021 aj v rozpočtovom roku 2022 pristúpila PPA k pomernému
kráteniu podpôr na reštrukturalizáciu vinohradov. Poistenie úrody vinohradov bude
podporené sumou približne 145 000 EUR (- 68 %), propagácia vína v treťom štáte
sumou 40 000 EUR (+87 %), propagácia vína v členskom štáte sumou 50 000 EUR
(bez zmeny) a na investície bude vyplatených okolo 350 000 EUR (- 30 %).
Pri operačných programoch je maximálna výška podpory stanovená vo výške
4,1 % resp. 4,6 % z predanej produkcie jednotlivých organizácií výrobcov (OV)
a nadnárodnej OV. Rozpočet na dané opatrenie nie je daný, čiže predpokladá sa
nárast predávanej produkcie minimálne o 5 % za každý rok a tým aj rastúci trend
výšky vyplatenej podpory.
Vo finančnom roku 2022 boli oproti predchádzajúcemu roku v rámci Školského
programu pri školskom ovocí a zelenine pridelené prostriedky EPZF aj SR navýšené
o 26 %, to však neznamená, že aj reálne čerpanie bude v tejto výške. Odhadnúť
čerpanie finančných prostriedkov je v tomto roku veľmi náročné vzhľadom na situáciu
s pandémiou COVID, aj napriek tomu, že situácia je oproti minulému školskému roku
stabilnejšia. Nakoľko to úzko súvisí s otvorením škôl zapojených do programu a teda
aj s možnosťou vykonávať činnosti na ktoré PPA poskytuje pomoc. Podobná situácia
je v rámci Školského programu aj pri dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov, na
ktoré, vrátane sprievodných opatrení a propagácie boli vo finančnom roku 2021
pridelené prostriedky EPZF aj SR navýšené o 35 % oproti predchádzajúcemu roku.
V rámci Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva
pre roky 2019-2022 bol pre finančný rok 2022 (včelársky rok 2021/2022) pridelený
rozpočet vo výške 1 999 946 EUR, očakávané čerpanie rozpočtu v roku 2022 je na
úrovni 85-90%.
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3.1.2.3. Trhové mechanizmy
V roku 2021 bolo prijatých a schválených 143 žiadostí o licencie (tabuľka č. 4):
•

91 žiadostí o dovozné licencie- najčastejšími dovoznými komoditami boli hydinové
mäso a ryža. V ojedinelých prípadoch sa doviezol etylalkohol z Ukrajiny a jačmeň
rovnako z Ukrajiny.

•

52 žiadostí o vývozné licencie, všetky na vývoz syra na vývoznú kvótu otvorenú
Kanadou.

Zachoval sa systém povinných denných hlásení cez portál ISAMM a ISAMM TRQ
(tabuľka č. 5). Zaregistrované boli 4 nové subjekty, z toho 1 so sídlom v zahraničí.
Celkovo je zaregistrovaných 475 subjektov.

Tabuľka č. 4:
Počet vydaných
licencií

Licencie

Počet prijatých
žiadostí

Počet schválených
žiadostí

Počet vydaných licencií

Dovozné licencie

91

91

91

Vývozné licencie

52

52

52

Zdroj: PPA, IS AGIS
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Druh hlásenia
ISAMM

Denné hlásenia
Beef and veal
Milk IMA certificat
Rice import

Tabuľka č. 5:
Hlásenia ISAMM

Deň

Týždeň

Mesiac

Rok

3
1
1
1

15

60

720

4
1
1
2

16

192

17
3
6
2
2
2
2

204

Týždenné hlásenia
Ethylalcohol
Olivový olej
Cesnak
Mesačné hlásenie
Cukor
Mlieko
Cesnak
Olivový olej
Ethylalcohol
Beef and veal

10
5
1
2
2

Ročné hlásenia
Beef and veal
Mlieko
Konope
Cesnak
Spolu ročne

1126

1020
2146

ISAMM TRQ - hlásenia
Spolu ISAMM + ISAMM TRQ
Zdroj: PPA

Administrácia licencií AGRIM/AGREX na dovoz/vývoz tovaru z/do tretích krajín
prebieha na základe požiadaviek dovozcov/vývozcov a to podľa harmonogramu
uvedeného v tabuľke č. 6.

Licencia
AGRIM/AGREX
bežný dovoz
Tabuľka č. 6:
Harmonogram
administrovania
licencií
AGRIM/AGREX
na základe kvóty

Termín prijímania
žiadosti o licencie AGRIM/AGREX

Termín vydania licencie AGRIM/
AGREX

každý deň do 13.00 hod.

každý deň po 13.00 hod.

počas prvých siedmich kalendárnych
dní mesiaca, ktorý predchádza začiatku

po oznámení žiadostí Komisii, po

obdobiu platnosti colnej kvóty a počas

zverejnení koeficientu krátenia

prvých siedmich kalendárnych dní
každého mesiaca počas obdobia platnosti

a do konca mesiaca

colnej kvóty
Zdroj: PPA

Výročná správa PPA za rok 2021    17

Tabuľka č. 7:
Zoznam
schválených
finančných
inštitúcií za
rok 2021

Názov finančnej inštitúcie

Sídlo

IČO

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

00151653

Zdroj: PPA

Druh záruky

Počet

Suma v EUR

Hotovostné zábezpeky
Tabuľka č. 8:
Prehľad
zábezpek vo
forme vkladov
v hotovosti
a bankových
záruk za rok
2021

- prijaté

13

1 290 331,80

- uvoľnené

14

1 118 865,80

- prepadnuté

1

286,00

-prijaté

37

565 846,55

-uvoľnené

42

546 679,55

- prijaté

8

5 427 980,50

- uvoľnené

35

5 031 880,55

Blokové hotovostné zábezpeky

Bankové záruky

Zdroj: PPA, IS AGIS

Prehľad zábezpek vo forme vkladov v hotovosti a bankových záruk za rok 2021 je
uvedený v tabuľke č. 8. V prijatých hotovostných zábezpekách sú zahrnuté všetky
zábezpeky prijaté na účet, tzn. aj navýšenia zábezpek, prepadnuté bankové záruky
zaplatené v hotovosti a prijaté blokové hotovostné zábezpeky. V uvoľnených
zábezpekách sú zahrnuté zábezpeky uvoľnené, zábezpeky krátené, zábezpeky
vrátené pri nepodanej žiadosti a vrátené blokové hotovostné zábezpeky. Pri
blokových hotovostných zábezpekách sú uvedené pohyby na interných účtoch
blokových hotovostných zábezpek. Pri bankových zárukách sú uvedené pohyby na
interných účtoch bankových záruk.
3.1.2.4. 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.
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Od 1. 1. 2021 zasielal ATIS do EK informácie o trhu prostredníctvom povinných
hlásení (v dennej, týždennej, mesačnej a ročnej frekvencii), ktorých množstvo sa
v dôsledku Vykonávacieho nariadenia EÚ 1746/2019 za jednotlivé komodity zvýšilo.
V roku 2021 dosiahol tak celkový počet hlásení zaslaných do Európskej komisie 929
(rok 2020: 782 hlásení, nárast o 147 hlásení).
V roku 2021 ATIS vydal 84 cenových spravodajstiev a 179 cenových prehľadov.
Boli publikované a uverejňované v pravidelných intervaloch na webovom sídle PPA
(tabuľka č. 9).

Komodita

Správy o trhu

Cenové prehľady

24

26

-

25

Obilniny, olejniny, zemiaky a KZ, múky

12

51

Mlieko a mliečne výrobky

12

51

Hydina a vajcia

24

26

Víno a hrozno

12

-

Spolu

84

179

Jatočné zvieratá a mäso
Ovocie a zelenina
Tabuľka č. 9:
Prehľad počtu
vydaných a
uverejnených
správ a
cenových
prehľadov
v roku 2021

Zdroj: PPA

3.1.3. Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022
3.1.3.1. Neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2022
Neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2022 – platba pre oblasti s prírodnými
obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC), platba
v rámci sústavy Natura 2000 na poľnohospodársky pozemok (UEV), platba
v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok (LUEV), platba pri zaradení
do agroenvironmentálno‑klimatického opatrenia (AEKO), v rámci ktorého
je aj platba na chov a udržanie ohrozených druhov zvierat (AKZ), platba na
ekologické poľnohospodárstvo (EKO), platba na lesnícko‑environmentálne
a

klimatické

služby

a

ochranu

lesov

(LEKS),

prvé

zalesnenie

poľnohospodárskej pôdy (PZPP) a platba na dobré životné podmienky
zvierat (ZPZP) – boli aj v roku 2021 poskytované v pomere 53 % z EPFRV a 47 % zo
ŠR pre bratislavský región a 75 % z EPFRV a 25 % zo ŠR pre ostatné regióny SR.
Žiadosti o neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2022 bolo možné predkladať
v rámci Jednotnej žiadosti na rok 2021 od 19. 04. 2021 do 15. 05. 2021.
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V roku 2021 PPA administrovala nové zaradenia do dvojročných záväzkov na opatrenia
AEKO, AKZ a EKO a predĺženie záväzkov na opatrenie LEKS. Pre dvojročné záväzky
boli niektoré podmienky legislatívne upravené. V rámci opatrenia AKZ a ZPZP došlo
k úprave retenčného obdobia pre niektoré hospodárske zvieratá (od 1. mája roku
podania žiadosti do 28. februára nasledujúceho roku). Prijímanie žiadostí na ostatné
opatrenia bolo bez zmien a boli administrované obdobne ako v predchádzajúcich
rokoch.
Najčastejším problémom, ktorý PPA v roku 2021 riešila v rámci neprojektových
opatrení PRV SR 2014 – 2022, bolo nesplnenie lehôt na doručenie záväzných vyhlásení
k novým záväzkom. I napriek tomu, že PPA posielala žiadateľom, hlavne právnickým
osobám dokumenty k záväzným vyhláseniam cez webový portál Slovensko.sk,
žiadatelia svoje odpovede posielali až po uplynutí stanovenej lehoty.
Ďalším častým a pretrvávajúcim problémom bol nesúlad údajov, ktoré žiadatelia
nahlasujú v žiadosti o podporu PPA a externými registrami, ako je napr. Register
ekologickej výroby, ktorý je referenčným registrom pre určenie oprávnenej plochy.
Po ukončení všetkých administratívnych kontrol, plnenia kritérií oprávnenosti
a podmienok krížového plnenia na žiadostiach začala PPA v decembri 2021
schvaľovať a vyplácať podpory na neprojektové opatrenia ANC a UEV.
V roku 2021 bolo prijatých 8 684 žiadostí na opatrenia PRV SR 2014 – 2022. Do
31. 12. 2021 bolo schválených 4 094 žiadostí v celkovej sume 59 519 523,49 EUR na
opatrenia ANC a UEV. V tabuľke č. 10 je uvedený počet prijatých žiadostí pre jednotlivé
neprojektové opatrenia za rok podania žiadostí 2021, žiadateľmi nahlásená výmera
a dobytčie jednotky, vypočítaná suma a počet schválených žiadostí a schválená suma
v decembri 2021.
Začiatkom roka 2022 bude PPA v rámci Jednotnej žiadosti na rok 2021 schvaľovať aj
ostatné platby na neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2022.
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Počet
Opatrenie podaných Vypočítaná suma v EUR
žiadostí
ANC
Tabuľka č. 10:
Stav
spracovania
žiadostí pre
neprojektové
opatrenia PRV
SR 2014 – 2022
za rok 2021
k 31. 12. 2021

5 783

87 827 818,71

Počet
schválených
žiadostí
v decembri 2021
4 079

UEV

28

15 071,41

15

LUEV

105

868 565,30

AEKO

1 202

21 162 346,89

AKZ

275

1 066 790,00

-

EKO

735

29 440 841,94

LEKS

122

1 059 453,00

PZPP

15

23 315,83

ZPZP

419

39 303 926,90

Spolu

8 684

180 768 129,98

Schválená suma
v decembri 2021
v EUR
59 507 787,52
11 735,97

4 094

59 519 523,49

Zdroj: IS IACS PPA

V tabuľke č. 11 sú uvedené kumulatívne hodnoty schválených finančných prostriedkov
na všetky neprojektové opatrenia od roku 2014 až do 31. 12. 2021. Od začiatku
programového obdobia v roku 2014, až do 31. 12. 2021 PPA schválila a odoslala
žiadateľom na neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2022 finančné prostriedky
v celkovej výške 904 920 504,71 EUR. Najväčší objem z poskytnutých finančných
prostriedkov tvorí suma 519 786 583,08 EUR na opatrenie ANC.

Opatrenie

Schválené prostriedky EÚ
v EUR

Schválené prostriedky SR
v EUR

388 102 472,13

131 684 110,95

519 786 583,08

87 614,78

31 211,67

118 826,45

3 886 660,13

1 299 207,04

5 185 867,17

80 269 041,99

40 660 391,65

120 929 433,64

3 932 992,91

1 387 436,02

5 320 428,93

74 819 830,98

26 991 775,20

101 811 606,18

3 952 390,32

1 317 466,65

5 269 856,97

247 831,45

82 610,89

330 442,34

LFA/ ANC
UEV
LUEV
Tabuľka č. 11:
AEKO
Prehľad
schválených
AEZ/ AKZ
finančných
EKO
prostriedkov na
neprojektové
LEPP/ LEKS
opatrenia PRV
PZPP
SR 2014 – 2022
ZPZP
k 31. 12. 2021
Spolu

Spolu v EUR

107 758 602,49

38 408 857,46

146 167 459,95

663 057 437,18

241 863 067,53

904 920 504,71

Zdroj: IS IACS PPA
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Graf č. 3: Grafické znázornenie tendencií pre neprojektové opatrenia
PRV SR 2014 – 2022 za roky podania žiadostí 2014 až 2021
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Zdroj: PPA

V grafe č. 3 je uvedené medziročné porovnanie a prehľad počtu prijatých žiadostí
na neprojektové opatrenia za roky 2014 až 2021. V roku 2014 si žiadatelia mohli
podávať žiadosť na opatrenie LFA (opatrenie PRV SR 2007 – 2013). Z uvedeného
dôvodu je v danom roku vyšší počet prijatých žiadostí. Od roku 2015 mohli žiadatelia
podávať už len žiadosť o platbu na ANC (opatrenie PRV SR 2014 – 2022). V roku 2016
počet podaných žiadostí na opatrenie ANC mierne stúpol a až do roku 2018 sa držal
v priemere na počte cca 5 800 prijatých žiadostí. Od roku 2019 počet žiadostí na ANC
mierne klesal. V roku 2021 počet žiadostí na opatrenie ANC stúpol na úroveň v roku
2017. V roku 2014 žiadateľom končili záväzky na opatrenia AE, AEZ (opatrenia PRV
SR 2007 – 2013). V roku 2015 si mohli podávať žiadosti na nové päťročné záväzkové
opatrenia AEKO, AKZ. Počet žiadostí na AEKO, AKZ až do roku 2017 mierne stúpal.
V roku 2019 klesol pod úroveň z roku 2015. V roku 2021 počet žiadostí na AEKO,
AKZ výrazne stúpol, čím sa dostal na historické maximum. V roku 2021 dvojnásobne
stúpol aj počet žiadostí na opatrenie EKO. Nárast v počte prijatých žiadostí na AEKO,
AKZ a EKO bol spôsobený zvýšeným záujmom žiadateľov o nové dvojročné záväzky
na uvedené opatrenia. Počet prijatých žiadostí na opatrenia UEV, LUEV, LEPP/ LEKS,
PZPP je od roku 2014 stabilný. Na opatrení ZPZP bol v roku 2015 zaznamenaný
výrazný nárast, kedy si žiadosť o podporu na uvedené opatrenie podalo 421
žiadateľov, pričom v roku 2014 to bolo len 64 žiadateľov. Od roku 2015 sa počet
prijatých žiadostí na opatrenie ZPZP výrazne nemení.
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3.1.3.2. Projektové opatrenia
V roku 2021 bola vyhlásená 1 výzva na predkladanie žiadostí, v rámci ktorej
bude podávanie a prijímanie žiadostí od 14. 1. 2022 do 31. 3. 2022, a to výlučne
elektronicky. V roku 2021 sa v rámci 6 vyhlásených výziev v roku 2020 vyhodnocovali
žiadosti, v ktorých bolo vydávanie rozhodnutí poznačené výkonom viacerých auditov,
ako aj administráciou v rámci procesu získania akreditácie.
Výzva č. 39/PRV/2019 – Aktualizácia č. 1
Opatrenie 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení
poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky
Podopatrenie 2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc
poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa
Dátum vyhlásenia výzvy: 21. 06. 2019 – otvorená výzva
Otvorená Výzva do vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu: 3 800 000,00 EUR
V roku 2021 bolo doručených 13 žiadostí, z ktorých boli schválené 4 žiadosti vo výške
180 000,00 EUR. Doručené žiadosti sa priebežne vyhodnocujú. Okrem rozhodnutí
o schválení v roku 2021 bolo vystavené 1 rozhodnutie o neschválení z dôvodu
nesplnenia podmienok, 9 rozhodnutí o zastavení konania a 12 žiadostí postupuje
ďalej v procese vyhodnocovania.
Výzva č. 42/PRV/2019 – Aktualizácia č. 2
Opatrenie 5 – Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného
prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie
vhodných preventívnych opatrení
Podopatrenie 5.1 – Podpora na investície do preventívnych opatrení
zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných
katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických
udalostí
Dátum vyhlásenia výzvy: 11. 09. 2019
Dátum uzavretia výzvy: 27. 12. 2019
Spolu indikatívna výška finančných prostriedkov: 35 004 000,00 EUR
V rámci roka 2021 boli vyhodnotené 4 doručené žiadosti, ktorým boli vystavené
rozhodnutia o schválení s podmienkami. Podmienky boli včas splnené a budú
vypracované zmluvy o NFP.
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Výzva č. 43/PRV/2019 – Aktualizácia č. 1
Opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie
Podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania
zručností
Dátum vyhlásenia výzvy: 18. 11. 2019 – otvorená výzva
Otvorená Výzva do vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu: 8 685 525,00 EUR
V rámci celej otvorenej výzvy bolo do konca roka 2021 doručených 15 žiadostí, na
ktorých prebieha vyhodnocovací proces. V roku 2021 bolo doručených 5 ďalších
žiadostí, z nich sa v roku 2021 zastavilo konanie pri 2 žiadostiach. Všetky doručené
žiadosti boli po ukončenej formálnej kontrole odstúpené na kontrolu verejných
obstarávaní.
Výzva č. 46/PRV/2020 – Aktualizácia č. 1
Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej
činnosti
Podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov
Dátum vyhlásenia výzvy:

25. 02. 2020

Dátum uzavretia výzvy:

30. 06. 2020

Spolu indikatívna výška finančných prostriedkov: 13 000 000,00 EUR
V roku 2021 prebiehalo na PPA vyhodnocovanie prijatých 114 žiadostí. Do konca
roka 2021 sa schválilo v prvom „tzv. čiastkovom“ výbere 40 žiadostí v objeme
2 000 000,00 EUR. Bolo vystavených 30 rozhodnutí o neschválení z dôvodu
nesplnenia podmienok a 12 rozhodnutí o zastavení konania. Vyhodnocovanie žiadostí
sa oneskorilo pre viaceré okolnosti: vyhodnocovať sa začalo v prvom polroku 2021
z dôvodu prioritného spracúvania neschválených a zastavených žiadostí z COVID
výzvy č. 49PRV/2020. Zdržanie spôsobila aj administrácia v rámci procesu, v ktorom
PPA čakala na pridelenie akreditácie, zároveň 24. 4. 2021 sme požiadali o usmernenie
riadiaci orgán -  usmernenie bolo 15. 10. 2021 potvrdené. K administratívnemu
procesu schvaľovania žiadostí prispeli aj organizačné a personálne zmeny.
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Výzva č. 47/PRV/2020 – Aktualizácia č. 2
Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej
činnosti
Podopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj
malých poľnohospodárskych podnikov
Dátum vyhlásenia výzvy:

25. 02. 2020

Dátum uzavretia výzvy:

30. 06. 2020

Spolu indikatívna výška finančných prostriedkov: 4 920 000,00 EUR
V roku 2021 prebiehalo na PPA vyhodnocovanie prijatých 105 žiadostí. Do konca
roka 2021 sa vystavilo 9 rozhodnutí o neschválení z dôvodu nesplnenia podmienok
a 3 rozhodnutia o zastavení konania. Vyhodnocovanie žiadostí sa oneskorilo
pre viaceré okolnosti: vyhodnocovať sa začalo v prvom polroku 2021 z dôvodu
prioritného spracúvania neschválených a zastavených žiadostí z COVID výzvy
č. 49PRV/2020. Zdržanie spôsobila aj administrácia v rámci procesu, v ktorom PPA
čakala na pridelenie akreditácie, zároveň 24. 4. 2021 sme požiadali o usmernenie
riadiaci orgán - usmernenie bolo 15. 10. 2021 potvrdené. K administratívnemu
procesu schvaľovania žiadostí prispeli aj organizačné a personálne zmeny.

Výzva č. 49/PRV/2020 – Aktualizácia č. 1
Opatrenie 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP,
ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19
Dátum vyhlásenia výzvy:

24. 08. 2020

Dátum uzavretia výzvy:

22. 09. 2020

Spolu indikatívna výška finančných prostriedkov: 20 000 000,00 EUR
Z počtu 317 elektronicky podaných žiadostí bolo koncom roka 2020 schválených 165
žiadostí. V roku 2021 bola schválená ešte 1 žiadosť a v priebehu prvého štvrťroka sa
vypracúvalo 90 rozhodnutí o neschválení žiadostí z dôvodu nesplnenia podmienok
a 60 rozhodnutí o zastavení konaní. Pri 4 žiadostiach sa nevydalo doposiaľ žiadne
rozhodnutie, nakoľko si ďalší postup vyžaduje usmernenie z riadiaceho orgánu
a 1 žiadosť kvôli technickým problémom nemala vydané rozhodnutie o zastavení
konania.
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Výzva č. 50/PRV/2020 – Aktualizácia č. 1
4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Dátum vyhlásenia výzvy:

20. 11. 2020

Dátum uzavretia výzvy:

30. 04. 2021

Spolu indikatívna výška finančných prostriedkov: 21 000 000,00 EUR
V roku 2021 bolo na PPA prijatých 1 359 žiadostí, doručené žiadosti boli zaregistrované
a prebiehajú formálne administratívne kontroly, vrátane kontroly VO/O, s možnosťou
späťvzatia žiadostí.

3.1.3.3. Zmenové konania a záložné právo
Celkový počet žiadostí prijatých v r. 2021

487

z toho:

Tabuľka č. 12:
Prehľad
zmenového
konania

Žiadosti o významnejšiu zmenu projektu

196

Oznámenia menej významnej zmeny projektu

212

Iné žiadosti, oznámenia

23

Dodatky po kontrole VO/O

56

Vybavené zmenové konania z roku 2020

130

Celkový počet vybavených žiadostí, oznámení

482

Zdroj: PPA

Zmenové konania v rámci projektových podpôr zaznamenali nižší počet prijatých
žiadostí/oznámení, v porovnaní s rokom 2020 menej o 397 žiadostí/oznámení.
V agende záložného práva bolo za rok 2021 prijatých 182 žiadostí o zriadenie
záložného práva, z toho bolo uzatvorených 112 Zmlúv o zriadení záložného práva.
Počet žiadostí o zriadenie záložného práva má v porovnaní s rokom 2020 klesajúci
trend (o 208 uzatvorených zmlúv menej), a to hlavne z dôvodu ukončenia termínu
realizácie podopatrení 4.2 a 6.4 a stúpajúci trend realizácie projektov, ktoré majú
neinvestičný charakter, príp. taký systém financovania, u ktorého sa nevyžaduje
zriadenie záložného práva. V rámci výmazov záložného práva bolo udelených 607
súhlasov na výmaz záložného práva, z toho 388 na hnuteľný majetok a 219 na
nehnuteľný majetok.
Mimoriadne ukončenia zmlúv o NFP v roku 2021 formou Dohody o ukončení Zmluvy
o poskytnutí NFP bolo v 24 prípadoch, odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP
z dôvodu podstatného porušenia zmluvy v 1 prípade.
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3.1.3.4. Vyplatené finančné prostriedky

Počet
ks

Číslo a názov opatrenia

Tabuľka č. 13:
Prehľad
opatrení
projektových
podpôr PRV
SR 2014 –
2022 a počet
autorizovaných
Žiadostí
o platbu (ďalej
len „ŽoP“)
v roku 2021

Čerpanie
výdavkov
v EUR

1.1 Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností

4

83 195,68

1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

1

21 165,00

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

25

2 589 674,71

4.2 Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh/ alebo
vývoja poľnohospodárskych výrobkov

17

3 053 067,94

4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,
modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva

133

17 357 020,23

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov

101

2 717 757,71

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych činností

5

2 042 370,56

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

13

947 017,57

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

60

5 824 392,13

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

2

30 631,49

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

1

130 310,76

8.4 Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi
a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

1

15 872,40

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

15

1 933 543,60

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

3

1 137 171,82

19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

12

90 847,38

21.1 - Výnimočná dočasná podpora pre podnik, ktorý je obzvlášť
zasiahnutý krízou v dôsledku ochorenia COVID-19

160

3 653 874,87

553

41 627 913,85

Spolu
Zdroj: PPA, SAS
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Čerpanie prostriedkov z programu PRV SR 2014 – 2022 bolo v roku 2021 v porovnaní
s rokom 2020 nižšie. V roku 2020 bolo vyplatených 967 ŽoP v celkovej sume
127 855 057,53 EUR, čo je o 414 vyplatených ŽoP viac ako v roku 2021. Nižší počet
vyplatených ŽoP bol spôsobený obmedzením, resp. pozastavením vyplácania ŽoP
od 14. 07. 2021. V priebehu roku 2021 bolo v rámci výzvy na výnimočnú dočasnú
podporu pre poľnohospodárov a malé a stredné podniky, ktoré boli obzvlášť
zasiahnuté krízou v dôsledku ochorenia COVID-19, prijatých 166 ŽoP, z toho bolo
vyplatených 160 ŽoP v celkovej sume 3 653 874,87 EUR, u 5 ŽoP bolo zistené
nesplnenie podmienok výzvy a 1 ŽoP nebola vyplatená z dôvodu pozastavenia
vyplácania ŽoP.
3.1.3.5. Implementácia miestneho rozvoja vedeného komunitou
(CLLD/LEADER)

Tabuľka č. 14:
Prehľad výziev
MAS

Podopatrenie

Celková alokácia
(EÚ+ŠR) celkom
k 31. 12. 2021

Počet výziev
MAS celkom
k 31. 12. 2021

Celková alokácia
(EÚ+ŠR) od
1. 1. 2021 do
31. 12. 2021

Počet výziev MAS
od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021

1.2

1 536 857

37

705 362

14

1.3

15 000

1

-

-

4.1

9 324 259

102

1 973 279

27

4.2

9 727 606

85

2 705 463

25

6.1

2 100 000

17

2 100 000

17

6.3

285 000

5

285 000

5

6.4

25 336 937

158

9 634 366

60

7.2

27 375 263

212

3 972 953

58

7.4

33 811 180

224

5 941 984

67

7.5

11 246 746

131

2 670 965

37

7.6

64 664

3

27 332

1

8.3

448 679

12

232 132

6

8.5

2 063 819

27

746 180

11

8.6

1 159 350

11

461 366

4

Spolu

124 495 360

1 025

31 456 382

332

Zdroj: PPA, ITMS
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Tabuľka č. 15:
Prehľad prijatých ŽoNFP a stav vyhodnotenia ŽoNFP

Podopatrenie

Počet podaných
ŽoNFP

Celkom k 31.12.2021                                                                     od 1.1.2021 do 31.12.2021

Limity

1.2

967 004,90

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

1.3

15 000,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

4.1

6 513 629,09

86

7 548 227,87

3 885 523,97

25

1 240 487,75

12

866 437,14

6

288 515,32

6

Schválený
príspevok

Neschválené
ŽoNFP
Oprávnené
výdavky (OV)

Schválené projekty uzatvorené zmluvy
Počet

Schválené ŽoNFP

Počet

Žiadaná
suma
ŽoNFP

Počet

Celkové
žiadané
oprávnené
výdavky

Schválený
príspevok

4.2

5 013 019,45

24

2 063 494,15

1 035 203,10

202 620,00

2

168 493,00

0

0,00

6.1

3 000 000,00

4

200 000,00

200 000,00

0,00

0

0,00

0

0,00

6.3

540 000,00

2

30 000,00

30 000,00

0,00

0

0,00

0

0,00

6.4

12 736 091,23

32

3 734 000,11

1 913 827,56

457 121,11

4

393 949,92

0

0,00

7.2

17 454 654,96

640

16 269 863,40 16 091 299,74

344

8 477 167,91

100

2 645 422,21

113

2 824 818,49

7.4

21 658 314,79

776

20 247 751,29 19 913 370,75

370

9 114 145,79

148

3 855 354,99

93

2 178 092,74

7.5

7 056 595,06

187

74

1 519 244,91

38

1 017 848,62

23

484 382,97

4 527 014,67

7.6

37 332,00

1

14 000,00

14 000,00

8.3

275 546,95

1

9 010,94

9 010,94

8.5

1 351 566,61

8

288 145,35

288 145,35

8.6

660 124,17

7

374 794,50

203 692,73

Spolu

4 656 127,22

77 278 879,21

55 435 414,83

48 111 088,81

1 768

9

1
1

830

0,00

0

0,00

0

0,00

9 010,94

0

0,00

0

0,00

5 964,75

1

100 000,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

21 025 763,16

305

9 047 505,88

235

5 775 809,52

Zdroj: PPA, ITMS
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3.1.4. Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
Kód
prioritnej
osi
Tabuľka č. 16:
Prehľad
čerpania podľa
výziev OP RH
SR 2014 - 2021
v roku 2021
k 31. 12. 2021

303020

Priorita EÚ

Počet
vyplatených
ŽoP

Podpora akvakultúry, ktorá je
enviromentálne udržateľná,
efektívne využíva zdroje, je
inovačná, konkurencieschopná
a založená na znalostiach

16

Schválené
oprávnené
výdavky
celkom v EUR

Vyplatený
NFP
celkom v EUR

1 986 663,84

993 331,92

50 929,39

50 929,39

303030

Podpora monitorovania,
kontroly a presadzovania, a tým
zlepšenia inštitucionálnej kapacity
a efektivity (opatrenie 3.2)

303050

Podpora marketingu
a spracovania

1

55 360,00

27 680,00

303070

Technická pomoc

3

797 694,03

797 694,03

21

2 890 647,26

1 869 635,34

Spolu

1

Zdroj: PPA, RIS

3.1.5. Štátna pomoc
Prehľad poskytnutej štátnej a minimálnej pomoci v roku 2021 je uvedený v prílohe č. 3.
Porovnanie poskytnutej ŠP a pomoci de minimis v rokoch 2020 a 2021 je v tabuľke
č. 17. PPA zazmluvnila v roku 2021 v rámci Štátnej pomoci a pomoci de minimis
žiadateľov v sume 44 612 172,30 EUR (tabuľka č. 17).
V roku 2021 PPA pokračovala v trende digitalizácie a 93,4 % finančných prostriedkov
vyplatených v roku 2021 bolo poskytnutých prostredníctvom plne elektronického
formulára v informačnom systéme ITMS2014+.
Po pilotnom štarte opatrenia „Zelená nafta“ -  poskytnutie štátnej pomoci (ďalej
len „ŠP“) vo forme úľav na environmentálnych daniach v prostredí štátneho
DataCentra a štátneho systému ITMS2014+ v roku 2020, PPA pokračovala
s transferom aj v roku 2021. V prostredí ITMS2014+ došlo k implementácii ďalších
opatrení: platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe a opatrenie
odstraňovanie a likvidácia mŕtvych hospodárskych zvierat (kadávery), ďalej
bola rozpracovaná požiadavka na vytvorenie funkcionality pre opatrenia: kontrola
úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodársky zvierat
a založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie, ktoré budú
implementované do systému ITMS2014+ najneskôr koncom februára 2022.
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V roku 2021 došlo k implementácii novej schémy: náprava škôd spôsobených
chorobami zvierat a úhrada niektorých nákladov na eradikáciu chorôb, ktorá
slúžila v roku 2021 ako náhrada za neaplikovanú schému: úhrada trhovej hodnoty
hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.

Tabuľka č. 17:
Medziročné
porovnanie
poskytnutej
štátnej
a minimálnej
pomoci v roku
2020 a 2021

Názov opatrenia

Počet
oprávnených
žiadateľov
2020

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

4

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

9

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

Poskytnutá
dotácia/
podpora ŠR
v EUR 2020*

Počet
oprávnených
žiadateľov
2021
7

115 998,00

499 987,68

9

699 984,36

3

1 199 997,11

3

1 599 698,85

Dotácia na účasť spracovateľa
na výstave (pomoc de minimis)

14

115 116,54

7

142 498,48

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

174

2 999 994,71

181

5 991 181,78

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

20

115 456,23

20

211 520,01

x

7

798 743,58

Náhrada škôd spôsobených
chorobami zvierat a úhrada
niektorých nákladov na
eradikáciu chorôb (ŠP)

x

25 000,00

Poskytnutá
dotácia/
podpora ŠR
v EUR 2021*

Štátna pomoc na platby
poistného (ŠP)

821

4 999 995,68

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

10

143 948,03

920

x

5 999 750,41

x

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

2 225

25 719 234,50

2 498

25 922 796,83

Štátna pomoc na
odstraňovanie a likvidáciu
mŕtvych hospodárskych zvierat
(kadávery)

1

1 999 987,00

1

3 130 000,00

Spolu

3281

37 818 717,48

3 654

44 612 172,30

*Poskytnutá dotácia je uvedená bez odpočítania vrátených finančných prostriedkov.
Zdroj: PPA

Výročná správa PPA za rok 2021    31

3.2. Podporné činnosti pri poskytovaní podpôr
3.2.1. Výber vzorky a kontrola na mieste. Delegované kompetencie
Kontrolné vzorky boli v roku 2021 generované pre podpory súvisiace s plochou a so
zvieratami, pre podpory v rámci programu rozvoja vidieka a pre vybrané projektové
opatrenia na rozvoj vidieka. Taktiež boli generované kontrolné vzorky pre program
školské ovocie a zelenina, opatrenie organizácie trhu v oblasti živočíšnych komodít
a včelárstvo.
Kontrolné vzorky sú generované na základe náhodného výberu (pre zachovanie
reprezentatívnosti) a rizikovej analýzy so zohľadnením prípadných špecifických
požiadaviek pri implementácii príslušných podporných opatrení.
PPA využíva licencovaný analytický nástroj SAS, pomocou ktorého zabezpečuje
potrebný interný vývoj nových a správu starých hodnotiacich modelov pre stanovenie
rizika žiadateľa pre jednotlivé typy podpôr, vrátane činností súvisiacich s výkonom
rizikovej analýzy a následným výberom kontrolných vzoriek pre výkon kontrol na
mieste (ďalej len „KNM“). V roku 2021 bola kontrolná vzorka generovaná v zmysle VNK
(EÚ) 2021/725 so zohľadnením situácie spôsobenej pandémiou Covid-19.
V roku 2021 pretrvávala negatívna epidemiologická situácia spojená s ochorením
COVID-19. Uvedená skutočnosť mala za následok znížený počet vykonaných kontrol
projektových opatrení, avšak s dôrazom na 100 percentnú kontrolu viditeľných
položiek. V súvislosti s výkonom KNM v praxi došlo k výraznému posilneniu
vnútorného kontrolného systému, čo sa pozitívne prejavilo v skvalitnení samotných
procesov. Najviac KNM bolo vykonaných v opatrení 7 Základné služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach, v podopatrení 4 na podporu investícií do vytvárania
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.
Prehľad počtu vykonaných KNM sa nachádza v tabuľkách č. 18,19,20.
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Opatrenie

Podopatrenie

Počet kontrol

1.1

6

1.2

2

2.1

0

2.3

0

4.1

49

4

4.2

30

80

5

4.3
5.1
6.1

1
0
63

0

6.3

0

73

6.4

10

7.2

21

1
Tabuľka č. 18:
Počet
vykonaných
KNM v oblasti
projektových
podpôr

2

6

7

8

16

19

21

7.3

0

7.4

124

7.5

3

8.1

0

8.3

0

8.4

0

8.5

0

8.6

31

16.1

0

16.2

0

16.3

0

16.4

0

19.1

0

19.2

0

19.3

0

19.4

13

21

28

Spolu

8
0

148

31

0

13

28
381

Spolu
Zdroj: PPA

Počty kontrol
PRV SR 2014 - 2022
OPRH SR 2014 - 2020
Tabuľka č. 19:
Spolu
Medziročné
porovnanie
Zdroj: PPA
KNM v rámci
projektových
podpôr

2020

2021

% rozdiel

839

381

-45,41

6

0

-

845

381

-45,08
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Trhové opatrenia
odboru
poľnohospodárskych
komodít

Tabuľka č. 20:
Vykonané
kontroly
v rámci
opatrení
organizácie
trhu za rok
2021

Podpory
administrované
odborom
poľnohospodárskych
komodít

Názov opatrenia

Počet
vykonaných
kontrol
v roku 2021

Reštrukturalizácia vinohradov - vyklčovanie

61

Reštrukturalizácia vinohradov - zmena odrody/krovov

10

Reštrukturalizácia vinohradov - zmena sponu

9

Reštrukturalizácia vinohradov - kombinácia opatrení

12

Reštrukturalizácia vinohradov - presun vinohradu

2

Reštrukturalizácia vinohradov - zameranie plochy
vinohradu

74

Investície do vinárskych podnikov

54

Podpora včelárom - hlavné kontroly

2

Propagácia v členskom štáte

1

Propagácia v treťom štáte

1

Podpora včelárom - čiastkové kontroly

150

Školský program - časť mlieko

5

Školský program - časť mlieko‑čiastkové kontroly

28

Školský program - časť ovocie a zelenina

11

Školský program - časť ovocie a zelenina‑čiastkové kontroly

25

Intervenčný predaj a nákup sušeného odstredeného
mlieka

0

Operačné programy organizácií výrobcov ovocia a zeleniny

9

Mimoriadne opatrenie - kontrola kvality sťahovaných
produktov (kompostovanie)

0

Zdroj: PPA

PPA zabezpečuje uzatváranie dohôd o delegovaní činností s externými inštitúciami
podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 280/2017 Z. z. v platnom znení za podmienok
stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013
a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 907/2014.
V kontrolnej oblasti PPA prenáša na externé inštitúcie (ďalej aj „EI“) tie činnosti, na
ktoré nemá odbornú spôsobilosť, resp. je pre členský štát efektívnejšie využívať
odborné kapacity iných odborných inštitúcií. PPA deleguje svoje činnosti na
základe delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 Príloha I časť 1. Bod C.
Delegovanie odsek C.1 a C.2. Predmetné externé inštitúcie spolu s jednotlivými
dohodami a špecifikáciou delegovaných úloh sú uvedené v tabuľke č. 21.
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PPA deleguje na externé inštitúcie činnosti súvisiace s výkonom odborných
kontrol na mieste a činnosti súvisiace s odberom vzoriek, ktoré zabezpečuje
Štátna veterinárna potravinová správa Slovenskej republiky pre potreby administrácie
opatrení Školský program a Súkromné skladovanie (v súčasnosti neaktívne).
V rámci kontroly delegovaných činností boli pri externých inštitúciách identifikované
v predchádzajúcich rokoch nedostatky, preto PPA monitoruje a dohliada na
kvalitu práce a dodržiavanie stanovených pracovných postupov. PPA každoročne
overuje prostredníctvom výkonu kontrol plnenia dohody ako aj vykonávaním
sprievodných kontrol pre potreby overenia kvality výkonu delegovaných činností,
ktoré vykonávajú na základe svojich interných metodík pracovníci externých inštitúcií
(tabuľka č. 22).
V roku 2021 PPA na základe Rozhodnutia MPRV SR č. 10201/2021-250 zo dňa
01. 07. 2021 a v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07. 07. 2021 ukončila dohodu o delegovaní
činnosti s NPPC – VÚPOP z dôvodu, že celá agenda spracovania KNM, správy registra
LPIS a IS GSAA bola ku dňu 01. 09. 2021 delimitovaná z NPPC – VÚPOP priamo do
organizačnej štruktúry PPA ako jeden z jej samostatných organizačných útvarov.
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Externá inštitúcia

Tabuľka č. 21:
Delegované
kompetencie

NPPC - Výskumný
ústav pôdoznalectva
a ochrany pôdy –
Dohoda o delegovaní
činností č. 8/2021/110
zo dňa 24. 02. 2021

Delegované kompetencie
Špecifikácia delegovanej úlohy:
- spracovanie a vyhodnocovanie KNM
- kontrola oprávnenosti poberania podpôr na plochu metódou DPZ
- poskytovanie aktuálnych údajov z LPIS a GSAA
- GIS - mapový server pre účely PPA
- príprava grafických podkladov pre priame platby
- ostatné služby a kontrola kvality

Ústredný kontrolný
a skúšobný ústav
poľnohospodársky
v Bratislave (ÚKSÚP) –
Dohoda č. 13/2015
zo dňa 16. 10. 2015

Špecifikácia delegovanej úlohy:
Oblasť priamych podpôr vyplývajúca z PRV SR 2014 - 2022 (AEKO,
EKO, UEV)
Oddelené priame platby (GRE)
Viazané priame platby (VCHM, VZV, VBP, VOV, VOP, VR)
Oblasť podpôr trhových opatrení - reštrukturalizácia vinohradov
Poskytovanie informácii/zistení z KNM vykonávaných na základe
originálnych kompetencii 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).

Štátna veterinárna
a potravinová správa
SR (ŠVPS SR) – Dohoda
č. 14/2015 zo dňa
20. 10. 2015

Špecifikácia delegovanej úlohy:
Oblasť priamych podpôr vyplývajúca z PRV SR 2014 – 2022 (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

Národné lesnícke
centrum (NLC) –
Zmluva o dielo
č. 55/2021/160 zo dňa
09. 12. 2021

Špecifikácia delegovanej úlohy:
Oblasť priamych podpôr vyplývajúca z PRV SR 2014 – 2022
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: PPA

Kontroly delegovaných činností v externých inštitúciách v roku 2021

Tabuľka č. 22:
Kontroly
delegovaných
činností
v externých
inštitúciách
v roku 2021

36

Kontrola plnenia dohody

3

Sprievodné kontroly (kontroly externých inštitúcii počas výkonu KNM)

6

Supervízie (kontroly kvality externých inštitúcii tretími stranami)

3

Spolu
Zdroj: PPA
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3.2.2. Správa dlhov a nezrovnalostí
V roku 2021 bolo zaevidovaných 557 nových správ o zistenej nezrovnalosti v celkovom
finančnom vyjadrení 4 020 741,20 EUR, z toho EÚ časť vo výške 3 253 811,84 EUR.
V porovnaní s rokom 2020 sme zaznamenali vyšší počet nových správ o 340 prípadov,
ale vo finančnom vyjadrení pokles o 964 780,62 EUR (2020: 217 nových správ vo výške
4 985 521,82 EUR, z toho EÚ časť 4 122 216,90 EUR).

Tabuľka č. 23:
Prehľad riešených nezrovnalostí v roku
2021 podľa zdrojov financovania
Kumulatívna
evidencia
nezrovnalostí
k 31. 12. 2021

Fond

Počet

TRDI
EPZF, EPZF/
ŠR
EPFRV/ŠR
ŠR
Ostatné
(EPUZF,
SAPARD)
Spolu

Finančné
vyjadrenie v EUR

Nové nezrovnalosti
evidované v roku
2021
Počet

Finančné
vyjadrenie
v EUR

187

4 969 448,11

0

0,00

1928

7 633 663,63

480

950 036,13

2347

49 644 876,23

298

3 070 705,07

Prípady z evidencie
nezrovnalostí 2005 2021 vyriešené
v roku 2021
Počet

0

Finančné
vyjadrenie
v EUR

Skutočný stav
nevyriešených
nezrovnalostí
k 31. 12. 2021
Počet

Finančné
vyjadrenie v EUR

0,00

30

2 349 290,53

451

1 433 568,62

79

2 473 642,88

286

2 244 774,75

256

28 910 341,19

10

363 303,71

0

0,00

0

0,00

0

0,00

69

2 457 457,15

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4541

65 068 748,83

778

4 020 741,20

737

3 678 343,37

365

33 733 274,60

Zdroj: PPA, IS AGIS MFR

Trendy v porovnaní s rokom 2020:
•

vyšší počet evidovaných prípadov nezrovnalostí (2021: 557, 2020: 217)

•

nižšia suma neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov evidovaných
v jednotlivých prípadoch nezrovnalostí (2021: 4 020 741,20 EUR, 2020:
4 985 521,82 EUR)

•

vyšší počet nepotvrdených prípadov nezrovnalostí (2021: 26, 2020: 22)

•

u novo zaevidovaných nezrovnalostí vyššia vymožená suma (2021:
2 092 142,93 EUR, 2020: 738 966,13 EUR) a vyššia vymožiteľnosť vo finančnom
vyjadrení (2021: 52,03 %, 2020: 14,82 %)

V roku 2021 bol postúpený vyšší počet správ o zistenej nezrovnalosti v nižšej celkovej
sume v porovnaní s rokom 2020. Po dodatočnom preverení plnenia podmienok
na poskytnutie podpory autorizačnými sekciami bol vyšší počet nepotvrdených
nezrovnalostí v porovnaní s rokom 2020.
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PPA zaznamenala 13 nových nezrovnalostí vyriešených dohodou o splátkach, čo
je nárast v porovnaní s rokom 2020, keď bolo uzatvorených 9 dohôd o splátkach.
Z tohto počtu (13) bolo k 31. 12. 2021 úplne vysporiadaných 9 nezrovnalostí. Štyri
nezrovnalosti sú naďalej postupne splácané v predpísanej výške a termínoch splátok.
V roku 2021 bolo vypracovaných 557 nových správ o zistenej nezrovnalosti.
Podľa zdrojov financovania to predstavuje 778 prípadov nezrovnalostí
(v 221 prípadoch bola identifikovaná nezrovnalosť na zdroji EPZF aj EPRFV,
v 11 prípadoch bez finančného dopadu zatiaľ nebola vyčíslená výška
nezrovnalosti).
Prehľad riešených nezrovnalostí v roku 2021 podľa zdrojov financovania je uvedený
v tabuľke č. 23. V rámci EPZF bolo identifikovaných 480 nových nezrovnalostí vo výške
950 036,13 EUR. Z toho bolo zaznamenaných 474 prípadov na priamych podporách
vo výške 943 961,22 EUR (najviac na opatreniach GRE - platba na poľnohospodárske
postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, SAPS - jednotná platba na plochu
a VVD - platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka). Šesť nezrovnalostí
v celkovej výške 6 074,91 EUR bolo evidovaných na opatreniach spoločnej organizácie
trhu.
V rámci EPFRV bolo zaznamenaných 298 nových nezrovnalostí vo výške
3 070 705,07 EUR. Podiel priamych podpôr z toho predstavuje 287 prípadov
v celkovej výške 1 160 168,78 EUR (najviac platby na agroenvironmentálno‑klimatické
opatrenie a platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými
obmedzeniami). Vo finančnom vyjadrení mali na EPFRV najvyšší podiel nezrovnalosti
zaevidované na opatreniach projektových podpôr (11 nových prípadov v celkovej
výške 1 910 536,29 EUR).
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Nezrovnalosti evidované od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Podľa
spracovania
Tabuľka č. 24:
Spôsob riešenia
nezrovnalostí
v roku 2021
Ukončené
prípady

Neukončené
prípady

Podľa typu prípadu

Riešenie prípadov k 31. 12. 2021
Počet
prípadov

ES + SR v EUR

% vyjadrenie
počtu

% finančné
vyjadrenie

Nepotvrdená
nezrovnalosť

26

131 116,02

4,67

3,26

Vrátené prostriedky

469

2 092 142,93

84,2

52,03

Odstúpené na odbor
právny

8

58 678,24

1,44

1,46

Splátkový kalendár

4

10 270,39

0,72

0,26

Nehospodárne
vymáhania

10

1 919,58

1,80

0,05

Prípady v riešení
(z toho 11 s IRQ3 bez
finančného dopadu)

40

1 726 614,04

7,18

42,94

557

4 020 741,20

Spolu

100,00

100,00

Zdroj: PPA, IS AGIS MFR

Z celkovo zaevidovaných 557 nových správ o zistenej nezrovnalosti v roku 2021 bolo
k 31. 12. 2021 na odbore nezrovnalostí a finančných vyrovnaní spracovaných 517
prípadov (tabuľka č. 24). V procese vymáhania zostalo 40 prípadov nezrovnalostí
v celkovom finančnom vyjadrení 1 726 614,04 EUR. Z nich predstavujú nezrovnalosti
identifikované na projektových podporách 8 prípadov v celkovom finančnom vyjadrení
1 517 209,81 EUR (z toho EÚ časť 1 137 907,35 EUR) a nezrovnalosti na priamych
podporách 31 prípadov v celkovom finančnom vyjadrení 209 279,22 EUR (z toho EÚ
časť 183 014,71 EUR). V procese riešenia zostala k 31. 12. 2021 jedna nezrovnalosť
v celkovej výške 62,50 EUR evidovaná na opatreniach spoločnej organizácie trhu.
Z prípadov v riešení je 13 nezrovnalostí s kvalifikáciou IRQ3 (podozrenie z podvodu),
z nich sú dve nezrovnalosti v celkovej sume 42 073,85 EUR (z toho EÚ časť
40 676,72 EUR) a 11 prípadov je bez finančného dopadu (nezrovnalosti, ktoré nie je
možné finančne vyčísliť alebo ku ktorým sa neviaže povinnosť vysporiadať finančné
prostriedky, napríklad nezrovnalosti identifikované pred úhradou žiadosti o platbu).
V prípadoch podozrení z podvodu prebieha voči žiadateľom trestné stíhanie.
Účtovný stav pohľadávok PPA voči príjemcom podpôr je vedený v knihe dlžníkov ISUF
(graf č. 4).
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Dlžná čiastka v mil. EUR

Graf č. 4: Kniha dlžníkov podľa fondov k 31.12.2021
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Zdroj: ISUF/SAP, TORY CONSULTING, a. s.

3.2.3. Vnútorný audit a kontrola, prevencia a riadenie rizík
V roku 2021 boli ukončené tri vnútorné audity ktoré sú uvedené v tabuľke č. 25.

Názov auditu

Tabuľka č. 25:
Prehľad
ukončených
vnútorných
auditov v roku
2021

Dátum prevzatia audítorskej správy GR

Audit PRV SR nonIACS – neinvestičné opatrenia

10. 08. 2021

Audit dlhov a nezrovnalostí

22. 11. 2021

Audit výkazníctva

22. 12. 2021

Zdroj: PPA

V roku 2021 ďalej prebiehali:
•

vnútorné audity zamerané na oblasť viazaných priamych platieb -  pôda,
informačnú bezpečnosť, delegovanie činností PPA na iné orgány,

•

následné audity na overenie plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov
vyplývajúcich z auditov ukončených v roku 2021 a z predchádzajúcich rokov.

Systém riadenia rizík v PPA upravuje Politika riadenia organizačných rizík, rizík
podvodov a rizík korupcie. Systém je integrálnou súčasťou vnútornej kontroly PPA.
Riziká podľa jednotlivých oblastí za celú PPA sa reportujú vedeniu PPA v ročných
intervaloch.
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Kybernetická a informačná bezpečnosť je budovaná v súlade so zákonom NR SR
č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, normou ISO/IEC 27001:2013 Systém riadenia informačnej bezpečnosti
a s požiadavkami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 s cieľom
zabezpečiť kontinuitu činností spojených s poskytovaním podpôr, dotácií
a príspevkov poskytovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Analýza rizík informačnej bezpečnosti
je vykonávaná kvalitatívnym spôsobom. Riziká informačnej bezpečnosti sú
zadokumentované prostredníctvom registra informačných rizík a predkladané
vedeniu PPA, ktoré prijíma reakcie na identifikované riziká a implementuje ich do
procesov, ktorých sa opatrenie a zistenie dotýka.
V registri organizačných rizík bolo v roku 2021 identifikovaných 10 nových
organizačných rizík, celkovo tak do roku 2021 bolo identifikovaných 75 rizík. V zmysle
metodiky riadenia organizačných rizík boli riziká označené stupňom závažnosti od
závažného po nízky stupeň závažnosti. Z odpočtu vyplýva, že opatrenia navrhované
jednotlivými útvarmi boli čiastočne splnené a pôvodne 17 závažných organizačných
rizík bolo prijatými opatreniami ku koncu roka 2021 eliminovaných na 11 (7
organizačných rizík malo prijatými opatreniami zníženú rizikovosť a strednú až nízku).
V oblasti boja proti podvodom PPA uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči podvodom
a korupcii. Systém kontroly rozdeľuje riziká na vonkajšie a vnútorné a v akčnom
pláne sa ku každému riziku pristupuje rovnocenne, nezávisle a zodpovedne spolu
so sledovaním plnenia a termínov nápravných opatrení. Protikorupčné opatrenia
súčasne vyžadujú koordináciu zo strany MPRV SR, ktoré určuje postup pri ich riadení
a pri prijímaní účinných opatrení na úrovni celého rezortu. K 31. 12. 2021 PPA
eviduje v Zozname rizík podvodov 37 rizík, z toho: 24 s prijateľnou významnosťou,
11 s významnou významnosťou a 2 riziká so závažnou významnosťou (opatrenia má
prijať MPRV SR a ďalšie orgány štátnej správy).
V zozname korupčných rizík PPA eviduje celkom 21 rizík, z toho: 3 riziká s veľmi nízkou
významnosťou, 11 rizík s nízkou významnosťou a 7 rizík so strednou významnosťou.
Od 1. 12. 2021 bola na PPA zriadená nová sekcia riadenia rizík a prevencie
protispoločenskej činnosti, ktorá má v kompetencii prijímať a riešiť externé a interné
podnety týkajúce sa protispoločenskej činnosti. V oblasti vnútornej kontroly boli
v roku 2021 (od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021) na sekcii riadenia rizík a prevencie
protispoločenskej činnosti doručené a začali byť prešetrované 3 externé podnety.
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Okrem týchto podnetov neboli v danom období doručené na sekciu riadenia
rizík a prevencie protispoločenskej činnosti žiadne iné podnety ani dožiadania.
Podozrenia na netransparentné využívanie poskytnutých finančných prostriedkov,
používanie nekalých praktík, prípadne podozrenie z korupcie sú oznamované
písomne, elektronicky alebo na emailovú adresu: korupcia@apa.sk. Podozrenia
na protispoločenský činnosť sú oznamované prostredníctvom emailovej adresy:
protispolocenska.cinnost@apa.sk.
V roku 2021 bolo PPA doručených 35 podaní, ktoré spĺňali náležitosti sťažnosti, 428
externých podnetov, 485 dožiadaní od orgánov činných v trestnom konaní a 490
podaní zaradených v kategórií - iné. Medziročné porovnanie v rokoch 2014 až 2021
je uvedené v tabuľke č. 26.
Počet riešených podnetov
a dožiadaní

Tabuľka č. 26:
Počet riešených
sťažností,
podnetov
a dožiadaní
v rokoch 2014
až 2021

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Sťažnosti

70

24

17

7

1

6

45

35

Externé podnety

136

212

306

224

360

351

519

428

Dožiadania od orgánov činných
v trestnom konaní

139

197

247

275

437

440

576

485

Iné

275

384

365

212

321

132

542

490

620

817

935

718

1119

929

1682

1438

Spolu
Zdroj: PPA

Aj napriek pandémii COVID-19 PPA vykonala v roku 2021 spolu 24 finančných kontrol
na mieste, ex post kontrol a vnútorných kontrol (v zmysle zákona 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe), počet je uvedený v tabuľke č. 27. Medziročné porovnanie
ex post kontrol je uvedené v tabuľke č. 28.
Vykonané kontroly v roku 2021
Finančné kontroly na mieste

8

Ex post kontroly

14

Vnútorné kontroly v zmysle zákona 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe
Tabuľka č. 27:
Počet
Spolu
vykonaných
finančných
Zdroj: PPA
kontrol na
mieste a ex post
kontrol 2021
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2
24

Rok
Počet vykonaných ex post kontrol
Výška overených výdavkov z EFPRV v EUR
Tabuľka č. 28:
Porovnanie
Podiel overených výdavkov z EFPRV v %
počtu ex post
kontrol za roky Zdroj: PPA
2019, 2020
a 2021

2019

2020

2021

31

14

14

7 392 617

7 074 129

6 583 645

2,82

1,75

1,89

3.2.4. Externé audity
V roku 2021 boli otvorené 4 nové audity (3 audity EK, 1 vládny audit), ďalších 6 auditov
z predchádzajúcich rokov zostalo neuzavretých, 4 audity boli uzavreté.
Prehľad vyšetrovaní a auditov je uvedený v tabuľkách č. 29, 30, 31.

Vyšetrovanie / audity

Tabuľka č. 29:
Začaté
vyšetrovania/
audity v roku
2021

Zameranie

Vládny audit č. 21100054-N-03

Overenie a hodnotenie splnenia podmienok na
poskytnutie verejných financií a dodržiavanie
podmienok ich použitia. Overovanie zúčtovania
finančných vzťahov so štátnym rozpočtom. Overenie
a hodnotenie ďalších skutočností.

EK: PAY/2021/001/SK

Audit týkajúci sa akreditácie Pôdohospodárskej platobnej
agentúry.

EK: NAC/2021/006/SK

Pokračovanie auditu NAC/2020/005/SK týkajúceho
sa podporných opatrení viazanej podpory v sektore
týkajúcom sa zvierat (žiadosti od r. 2019). Audit je
zameraný aj na prácu Certifikačného orgánu.

EK: CEB/2021/076/SK

Rozhodnutie o zúčtovaní účtov za FY 2020.

Zdroj: PPA
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Vyšetrovanie /
audity

Zameranie

Hlavné zistenia

Výška finančnej
opravy v EUR

Zistenia sa týkali nasledovných oblastí:
Tabuľka č. 30:
EK:
Vyšetrovania/
AA/2019/031/SK
audity uzavreté
v roku 2021

EK:
RD2/2019/004/SK

EK:
CEB/2019/077/SK

EK:
RD2/2020/032/SK

Podpora na
plochu - žiadosti
pre rok 2018

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

• aktualizácia LPIS;
• duplicitná deklarácia – prekryvy;
• neuzatvorenie zmluvy o delegovaní
činností medzi PPA a MPRV SR v oblasti
LPIS, DPZ;
• zistenia smerujúce na CO;
• zistenia smerujúce na príslušný orgán.

0

Zistenia sa týkali nasledovných oblastí:
• vykonávania krížových kontrol;
• termíny výkonu KNM‑nedodržiavanie
14-dňovej lehoty od oznámenia.

0

Rozhodnutie
o zúčtovaní
účtov za FY2018

• Zistenia sa týkajú schvaľovania
účtovných závierok za rozpočtový rok
2018;
• Implementácia EPZF a EPFRV na
Slovensku nebola v rozpočtovom roku
2018 v súlade s pravidlami EÚ.

1 493 757,62

EPFRV‑IACS:
systém výpočtu
pokút v súvislosti
s opatrením
13 IACS (Platby
do oblastí
s prírodnými
alebo inými
osobitnými
obmedzeniami)

• Overenie súladu podľa článku 52
nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1306/2013
• Administratívna kontrola týkajúca
sa opatrenia 13 – platby pre oblasti
s prírodnými alebo inými osobitnými
obmedzeniami v rámci programu
rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020
• Režim podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013,
delegovaného nariadenia Komisie
(EÚ) č. 640/2014 a vykonávacieho
nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014

52 551,95

Zdroj: PPA

PPA poskytovala spolu s organizáciami vykonávajúcimi delegované kompetencie
účinnú spoluprácu v personálnej oblasti, v oblasti materiálno‑technického
zabezpečenia ako aj koordináciu odpovedí a podkladov pri výkone auditov EK a EDA.
Vyšetrovanie / audity
EK: FVR/2020/003/SK
Tabuľka č. 31:
EK: NAC/2020/005/SK
Vyšetrovania/
audity uzavreté
EK: AA/2020/014/SK
v roku 2021

Audit zameraný na Reštrukturalizáciu vinohradov
a Školský program.
Audit zameraný na Viazanú podporu na zvieratá (žiadosti
od r. 2017). Audit zameraný aj na prácu CO.
Podpory týkajúce sa plôch - priame platby (GSAA, LPIS,
KNM).

EK: RD1/2020/807/SK

EPFRV‑opatrenia na rozvoj vidieka.

EK: CEB/2020/076/SK

Rozhodnutie o zúčtovaní účtov za FY2019.

Zdroj: PPA
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3.2.5. Činnosť certifikačného orgánu a akreditácia PPA
Certifikačný audit finančného roka 2021 (obdobie 16. 10. 2020 ‐ 15. 10. 2021)
bol

vykonávaný

počas

celého

roka

2021

audítorskou

spoločnosťou

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. (ďalej len „PwC“). Vykonalo sa overenie
súladu 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.
V súvislosti s medializovanými informáciami a prebiehajúcim vyšetrovaním orgánov
činných v trestnom konaní, týkajúcimi sa možných podvodov v oblasti poskytovaných
podpôr zo strany PPA a v nadväznosti na komunikáciu s EK, audítorská spoločnosť
PwC na podnet MPRV SR začala v roku 2020 aj výkon forenzného auditu, ktorý bol
zameraný na preskúmanie možných neoprávnených platieb, ich prípadné vyčíslenie
a vydanie odporúčaní na posilnenie kontrolných procesov agentúry.
Dňa 14. 10. 2020 bola zo strany MPRV SR určená skúšobná lehota na akreditáciu
s lehotou 12 mesiacov a vypracovaný akčný plán na odstránenie nedostatkov. PPA
každý mesiac predkladala MPRV SR odpočty plnenia opatrení.
Po splnení všetkých opatrení v akčnom pláne PPA získala dňa 15. 10. 2021
trvalú akreditáciu.
3.2.6. Registratúra
Za rok 2021 bolo do elektronickej registratúry prijatých 24 289 elektronických
záznamov a odoslaných 50 747 elektronických záznamov. Z počtu odoslaných
elektronických záznamov bolo 28 178 rozhodnutí (medziročný prehľad záznamov je
uvedený v tabuľke č. 32).
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Rok

2020

2021

Bežný

12 730

10 274

Identifikačný list (priame podpory)

19 006

18 822

Priame podpory

21 852

21 793

774

2 734

Spolu

54 362

53 623

Vonkajší záznam SPOLU

172 653

186 786

Doručený z toho:

111 405

112 879

elektronicky

20 635

24 289

26

11

neelektronicky

90 744

88 579

Odoslaný, z toho:

61 248

73 907

elektronicky

2 919

3 683

hodnoverne elektronicky

37 671

47 064

neelektronicky

20 658

23 160

Spis

Tabuľka č. 32:
Celkové počty
záznamov
a spisov
vytvorených
v registratúre
v roku 2020
a 2021

Projektové podpory
Záznamy

Hodnoverne elektronicky

Vnútorný záznam SPOLU

6 501

7 741

Doručený

2 892

3 570

Odoslaný

3 609

4 171

179 154

194 527

Spolu
Zdroj: PPA

3.2.7. Vonkajšie vzťahy
3.2.7.1. Komunikácia s verejnosťou
V roku 2021 bolo na PPA doručených a vybavených spolu 2711 žiadostí o informácie,
z toho bolo vybavených 289 ako žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona
č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Okrem toho 4358 žiadostí o informáciu bolo vybavených telefonicky. Informácie
boli poskytované odbornej ako aj laickej verejnosti, žiadali ich najmä podnikateľské
subjekty, mimovládny sektor, profesijné organizácie, štátna správa a samospráva,
žiadatelia o podpory, koneční užívatelia, potenciálni žiadatelia, mikropodniky,
MSP vo vidieckych oblastiach, certifikovaní poradcovia, novinári a ďalšie inštitúcie
a jednotlivci.

3.2.7.2. Webstránka a propagácia PPA, zmeny v roku 2021
Do konca februára 2021 PPA komunikovala s médiami prostredníctvom tlačového
oddelenia MPRV SR. Od 1. marca 2021 komunikovala autonómne prostredníctvom
odboru vonkajších vzťahov a od 12.apríla 2021 prostredníctvom novovzniknutého
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oddelenia komunikácie. Od 15.augusta 2021 prešla táto činnosť opäť na odbor
vonkajších vzťahov. PPA uplatňovala pri svojej komunikácii stratégiu zameranú na
proklientský prístup s výrazným nárastom kvantity aj kvality mediálnych výstupov.
PPA sa stala otvorenou, komunikujúcou a proaktívnou inštitúciou, ktorá komunikuje
všetky témy z oblasti svojej činnosti. Rovnako komunikuje aj témy z minulosti zo
zreteľom na objasnenie vzniknutých káuz a predovšetkým na presvedčenie verejnosti,
že reálne zavádza opatrenia, ktoré podobným situáciám zabránia. PPA komunikuje
všetky témy tak, aby potvrdila záujem stať sa transparentnou a dôveryhodnou
inštitúciou.
PPA využívala v roku 2021 nasledovné komunikačné spôsoby a kanály:
tlačové konferencie, tlačové správy, rozhovory pre médiá, WEB, FB, Instagram.
Poskytovanie a šírenie informácií sa vďaka pandémii Covid -  19 a platným
obmedzeniam podarilo úspešne presunúť do online priestoru a komunikáciu
zamerať prioritne na tlačové správy.

Graf č. 5 : Vývoj medializácie PPA – počet článkov podľa mediatypu

Online

Rozhlas

Televízia

Tlač

1354

934
786

766

761
639

570

509

454

508

383
273
155

22 37 45
Január

14

60 52

Február

23
Marec

91

86
24 37
Apríl

37

75 86

Máj

109
35
Jún

69

12

40 44

Júl

33

90 74

August

34 56 44
September

26

61 56

Október

46
16 28

19 44 43

November

December

Zdroj: Monitora

Výročná správa PPA za rok 2021    47

Graf č. 6: Témy - počet článkov
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3.2.7.3. Komunikácia so zahraničím
Zahraničná spolupráca PPA bola v roku 2021, podobne ako v predchádzajúcom
roku, zameraná na nastavenie budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
(SPP), na komunikáciu s orgánmi EÚ ohľadne výkonu auditov, podávanie zákonných
štatistických hlásení, prípravy podkladov pre koordináciu stanovísk SR na rokovania
orgánov EÚ a účasti v prípravných orgánoch Rady EÚ a EK, ako aj na bilaterálnu
komunikáciu so zahraničnými partnermi.
V zmysle schváleného plánu zahraničných pracovných ciest, predstavitelia
a zástupcovia PPA sa mali v danom roku zúčastniť viacerých podujatí na multilaterálnej
aj bilaterálnej úrovni, avšak väčšina plánovaných podujatí bola s ohľadom na
pretrvávajúcu pandémiu ochorenia COVID-19 a s tým súvisiacimi reštrikčnými
opatreniami organizátormi zrušená, prípadne presunutá do on‑line platformy.
Takto boli v roku 2021 zrealizované on‑line konferencie riaditeľov a zástupcov
platobných agentúr EÚ, stretnutia platformy Learning Network, pravidelné zasadnutia
výborov EK, semináre, resp. webináre s medzinárodnou účasťou a bilaterálne
rokovania k auditom.
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Komunikácia so zahraničnými platobnými agentúrami prostredníctvom platformy
Learning Network, prípadne mailovej schránky international@apa.sk bola zväčša
zameraná na aktuálne opatrenia COVID-19 s implikáciou a dopadmi na agendu
poľnohospodárstva, na témy opatrení a podporných schém pre farmárov a ich
riešenia v čase pandémie, na problematiku kontrol na mieste a využívania nových
technológií, ako aj aktuálne témy súvisiace s budúcou SPP.
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Rozpočet organizácie
4.1. Vývoj príjmov a výdavkov PPA
4.1.1. Príjmy
V súlade so zákonom č. 425/2020 Z. z. o ŠR na rok 2021 bol schválený rozpočet
príjmov PPA v objeme 747 004 240,00 EUR, ako rozpočet príjmov z prostriedkov EÚ.
Schválený rozpočet príjmov bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami
na výšku 533 607 237,51 EUR.
Plnenie rozpočtu príjmov dosiahlo v roku 2021 výšku 497 930 847,47 EUR. Z toho
plnenie príjmov z prostriedkov EÚ sa podieľalo sumou 497 930 229,97 EUR (vrátane
nezrovnalostí a iných vratiek z EÚ zaradených do ŠR, zo spolufinancovania a iné) a na
prevádzke v sume 617,50 EUR. Medziročné porovnanie a vývoj rozpočtu príjmov PPA
a jeho plnenia je uvedené v grafe č. 7.

Graf č. 7: Porovnanie rozpočtu príjmov PPA a jeho plnenia v rokoch
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Zdroj: PPA, RIS
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4.1.2. Výdavky
Schválený rozpočet výdavkov PPA bol na rok 2021 v objeme 1 064 998 260,00 EUR.
Z toho finančné prostriedky určené na podporné mechanizmy vo výške
1 047 323 095,00 EUR a na rozpočet prevádzky vo výške 17 675 165,00 EUR.
V priebehu roka 2021 bol schválený rozpočet výdavkov PPA upravený rozpočtovými
opatreniami MPRV SR a dosiahol výšku 633 855 478,48 EUR, z toho výdavky
na podporné mechanizmy tvorili 604 988 740,63 EUR a výdavky prevádzky
28 866 737,85 EUR.
Skutočné čerpanie rozpočtu výdavkov PPA k 31. 12. 2021 dosiahlo sumu
632 891 407,63 EUR, pričom výdavky na podporné mechanizmy predstavovali
604 959 904,03 EUR a výdavky prevádzky 27 931 503,60 EUR.
Porovnanie objemu čerpaných výdavkov z rozpočtu PPA v rokoch 2019 – 2021
znázorňuje tabuľka č. 33.
Výdavky v EUR

2019

2020

2021

Výdavky – EÚ zdroje

705 588

651 049

511 085

Výdavky – ŠR zdroj

78 344

73 666

49 238

43 001

34 798

44 586

28 221

27 448

27 932

Tabuľka č. 33:
Štátna pomoc
Vývoj čerpania
Prevádzka
výdavkov PPA
v rokoch
Zdroj: PPA, RIS
2019 - 2021

4.2. Rozpočet PPA na podporné mechanizmy
4.2.1. Príjmy
Schválený rozpočet príjmov zo zdrojov EÚ vo výške 747 004 240,00 EUR bol v priebehu
roka vo fondoch EPZF, EPFRV a ENRF upravený na výšku 533 607 237,51 EUR.
Skutočnosť plnenia príjmov k 31. 12. 2021 predstavovala sumu 497 930 847,47 EUR
pozostávajúcu:
•

z príjmov zo zdrojov EÚ (EK 341) vo výške 497 502 318,09 EUR,

•

z iných nedaňových príjmov vo výške 427 911,88 EUR:
a) príjmy z nezrovnalostí a iných vratiek a z prostriedkov EÚ zaradených do ŠR
    a z prostriedkov spolufinancovania vo výške 427 625,88 EUR
b) príjmy z prepadnutých zábezpek vo výške 286,00 EUR.
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Schválený
rozpočet na rok
2021
EPZF (priame platby)
388 467 621,00
Príjmy v EUR

Tabuľka č. 34:
Prehľad
príjmov PPA
na podporné
mechanizmy
v roku 2021
z pohľadu
rozpočtu

EPZF (trhovo
orientované
výdavky)
ENRF – OP RH
EPFRV - PRV SR
Spolu (EK 341)
Iné nedaňové príjmy
Spolu nedaňové
príjmy (EK 290)
Spolu

Upravený
rozpočet
k 31. 12. 2021
378 656 585,89

Plnenie
% plnenia
rozpočtu
k upravenému
k 31. 12. 2021
rozpočtu
359 051 523,10
94,82

19 793 112,00

13 572 365,17

13 572 365,17

100,00

0,00

1 404 773,08

1 404 773,08

100,00

338 743 507,00
747 004 240,00
0,00

139 973 513,37
533 607 237,51
0,00

123 473 656,74
497 502 318,09
427 911,88

88,21
93,23

0,00

0,00

427 911,88

747 004 240,00

533 607 237,51

497 930 229,97

Zdroj: PPA, RIS

4.2.2. Výdavky
Rozpočet výdavkov na podporné mechanizmy na rok 2021 bol schválený vo výške
1 047 323 095 EUR, v priebehu roka bol upravený rozpočtovými opatreniami
MPRV SR na sumu 604 988 740,63 EUR. Skutočnosť čerpania dosiahla sumu
604 959 904,03 EUR.

Výdavky v EUR
Tabuľka č. 35:
Prehľad
výdavkov podľa
financovania
z EÚ alebo ŠR
SR z pohľadu
rozpočtu

Schválený
rozpočet na
rok 2021

Upravený
rozpočet
k 31. 12. 2021

Skutočnosť
k 31. 12. 2021

% čerpania
k upravenému
rozpočtu

Prostriedky EÚ

747 004 240,00

511 084 801,23

511 084 801,23

100,00

Prostriedky na
spolufinancovanie

300 318 855,00

49 237 610,49

49 237 610,49

100,00

0,00

44 666 328,91

44 637 492,31

99,94

1 047 323 095,00

604 988 740,63

604 959 904,03

100,00

Prostriedky zo ŠR SR
na ŠP
Spolu
Zdroj: PPA, RIS

Prehľad výdavkov podľa zdrojov financovania je uvedený v tabuľke č. 35.
Prehľad výdavkov podľa jednotlivých programov/podprogramov je uvedený
v prílohe č. 4.

52

Výročná správa PPA za rok 2021

4.3. Rozpočet na prevádzku PPA
4.3.1. Príjmy
Rozpočet na prevádzku PPA na rok 2021 bol schválený vo výške 17 675 165 EUR.
MPRV SR rozpísalo listom číslo z. 1545/2021 a č. s. 6938/2021 – 320 zo dňa
28. 01. 2021 PPA záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2021 za oblasť
prevádzky PPA nasledovne (tabuľka č. 36):

Tabuľka č. 36:
Rozpis
záväzných
ukazovateľov
ŠR na rok
2021 za oblasť
prevádzky PPA
v EUR

Príjmy
Výdavky
z toho:
Bežné výdavky
v tom:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
poistné a príspevok do poisťovní
tovary a služby
z toho IT výdavky
Bežné transfery

0,00
17 675 165,00
17 675 165,00
7 666 891,00
2 721 746,00
7 026 528,00
3 116 505,00
260 000,00

Kapitálové výdavky

0,00

Zdroj: Rozpisový list MPRV SR

PPA na rok 2021 nemala schválený rozpočet príjmov za oblasť prevádzky.
Za obdobie roka 2021 boli príjmy za správne poplatky naplnené vo výške 617,50 EUR.
4.3.2. Výdavky
Rozpočet na rok 2021 bol schválený vo výške 17 675 165 EUR. Po premietnutí
rozpočtových opatrení z úrovne MPRV SR predstavoval upravený rozpočet
k 31. 12. 2021 výšku 28 866 737,85 EUR, čo je oproti schválenému rozpočtu nárast
o 63,32 %. Čerpanie výdavkov za obdobie január až december 2021 predstavuje
objem 27 931 503,60 EUR, z toho bežné výdavky 22 463 370,10 EUR a kapitálové
výdavky vo výške 854 597,40 EUR. Prehľad čerpania je uvedený v prílohe č. 5.
•

Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
bolo vo výške 12 452 768,32 EUR, čo predstavuje v porovnaní so schváleným
rozpočtom čerpanie na 162,42 %. V čerpaní je zahrnutá refundácia z TP PRV SR
2014 - 2022 vo výške 3 093 945,00 EUR.

•

Čerpanie poistného a príspevok do poisťovní bol vo výške 4 673 868,60 EUR,
čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom čerpanie na 171,72 %.
V čerpaní výdavkov je zahrnutá refundácia z TP PRV SR 2014 – 2022 vo výške
1 069 322,18 EUR.
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•

Čerpanie výdavkov na tovary a služby bolo vo výške 9 518 624,35 EUR, čo
predstavuje oproti schválenému rozpočtu čerpanie na 135,47%. V čerpaní
výdavkov je zahrnutá refundácia z TP PRV SR 2014 – 2022 vo výške 40 680,64 EUR
a predfinancovanie z TP PRV SR 2014-2022 vo výške 397 403,68 EUR.

•

Čerpanie výdavkov na bežných transferoch bolo vo výške 431 644,93 EUR
a pozostávalo vo vyplatení odchodného, odstupného, nemocenských dávok
a príspevku a príplatku pri nemocenskom. Čerpanie je znížené o refundáciu z PRV
SR 2014 – 2022 vo výške 12 184,60 EUR. Zoznam objemovo najvýznamnejších
nákupov je uvedený v prílohe č. 6 a prehľad nákupov z kapitálových výdavkov
v roku 2021 je v tabuľke č. 37.

Rozpočet najviac zaťažilo čerpanie v oblasti IT v objeme 3 966 441,55 EUR.
Názov položky

Rekonštrukcia a modernizácia softwaru - IA
Rekonštrukcia a modernizácia
38482 – správa registratúry ASSR od spoločnosti
(EK 718006) - IT
DWC Slovakia, a. s.

39 132,00

Rekonštrukcia a modernizácia softwaru - IA
Rekonštrukcia a modernizácia
40178 – ITMS 2014+ od spoločnosti Atos IT
(EK 718006) - IT
Solutions and Services, s. r. o.
Zdroj: PPA/IS SAP
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Suma v EUR
62 700,00

Softvér (EK 711003) - IT

Tabuľka č. 37:
Nákupy
realizované
z kapitálových
výdavkov
v roku 2021

Účel použitia
Nákup softwaru – licencia ArcGIS od spoločnosti
ArcGEO Information systems, s. r. o.
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752 765,40

5

Organizačné otázky a rozvoj ľudských zdrojov
5.1. Organizačné a racionalizačné zmeny v priebehu roku 2021
V rámci kalendárneho roka 2021 došlo k zvýšeniu počtu jednak zmien organizačnej
štruktúry platobnej agentúry a zároveň aj organizačných zmien a racionalizačných
opatrení oproti predchádzajúcemu kalendárnemu roku. Spolu bolo v priebehu roka
vykonaných 16 organizačných zmien. Uskutočnené zmeny mali rôznorodý charakter,
niektoré podstatnou mierou zasiahli do fungovania platobnej agentúry, niektoré
len minimálne alebo vôbec. Zvýšenie frekvencie realizovaných zmien bolo jednak
dôsledkom zmien vo vedení platobnej agentúry, čo nevyhnutne viedlo aj k zmenám
organizačnej štruktúry a následným organizačným zmenám a racionalizačným
opatreniam. Ďalším podstatným dôvodom boli prebiehajúce procesy v súvislosti
s udelením plnej akreditácie, ktoré neustále kládli na platobnú agentúru nové
požiadavky, ktoré bolo potrebné priebežne realizovať.
Vzhľadom na uvedené došlo v priebehu roka 2021 celkovo k zvýšeniu počtu miest
z pôvodných 652 miest k 01. 01. 2021 na 715 miest k 01. 01. 2022. Celková fluktuácia
zamestnancov služobného úradu sa zvýšila na úroveň 20,34 %.
Za rok 2021 bolo obsadzovaných celkovo 204 voľných štátnozamestnaneckých miest
výberovým konaním. Výberové konania pre niektoré štátnozamestnanecké miesta
boli kvôli neúspechu opakované viackrát.
Celkovo bolo vyhlásených 151 výberových konaní, na ktoré sa spolu prihlásilo 387
uchádzačov. Z celkového počtu bolo vyhlásených pre obsadenie funkcie vedúceho
zamestnanca 36 výberových konaní, na ktoré sa prihlásilo 49 uchádzačov. Na základe
uskutočnených výberových konaní bolo vybraných 134 uchádzačov, z toho 35 na
funkciu vedúceho zamestnanca.
Z celkového počtu 151 vyhlásených výberových konaní bolo 14 výberových konaní,
do ktorých sa neprihlásil žiaden uchádzač.
Ďalšie činnosti pre PPA boli vykonávané formou dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru.
Prevažnú časť tvorili dohody o brigádnickej práci študentov, na základe ktorých
študenti vykonávali administratívne činnosti pre sekciu projektových podpôr a pre
sekciu vnútornej a finančnej kontroly (príprava podkladov, skenovanie zložiek a pod.)
a taktiež dohody o vykonaní práce pre sekciu priamych podpôr za účelom výpomoci
s kampaňou pre príslušný kalendárny rok. Celkovo služobný úrad uzavrel 97 dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
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5.2. Sociálna a mzdová politika PPA
Sociálna a mzdová politika PPA predstavuje významnú oblasť pracovnoprávnych
vzťahov medzi organizáciou a jej zamestnancami a pôsobí motivačne pri získavaní
kvalitných zamestnancov. Zamestnanci PPA majú možnosť v súlade s kolektívnou
zmluvou využívať nasledovné benefity:
Skrátenie služobného/pracovného času – služobný, resp. pracovný čas
zamestnanca PPA je 37 a ½ hodiny týždenne. V záujme zvýšenia efektívnosti práce
a lepšieho zabezpečenia potrieb zamestnancov sa u zamestnávateľa uplatňuje
pružný pracovný čas, ako pružné mesačné pracovné obdobie určené začiatkom
a koncom kalendárneho mesiaca.
Predĺženie základnej výmery dovolenky -  základná výmera dovolenky
zamestnanca PPA je päť/šesť týždňov.
Stravovanie

zamestnancov

predstavuje

významnú

súčasť

starostlivosti

zamestnávateľa o svojich zamestnancov. PPA poskytuje zamestnancom, ktorí
odpracovali aspoň štyri hodiny počas pracovnej zmeny stravovacie poukážky
v hodnote 4,30 EUR. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom stravovanie aj v čase
dovolenky, ktorá pripadne na pondelok až piatok a taktiež počas návštevy lekára.
Voľno nad rámec Zákonníka práce zamestnávateľ poskytuje zamestnancom
nasledovne:
•

pracovné/služobné voľno s náhradou mzdy v deň bezplatného darovania krvi,
ženám maximálne 3x v kalendárnom roku a mužom maximálne 4x v kalendárnom
roku,

•

pracovné/služobné voľno s náhradou mzdy jeden celý deň z dôvodu sprevádzania
dieťaťa prvý deň v škole (1. až 4. ročník ZŠ),

•

pracovné/služobné voľno s náhradou mzdy v trvaní jedného dňa pri konaní
vlastnej svadby,

•

pracovné/služobné voľno s náhradou mzdy v trvaní jedného dňa v prvom polroku
roku

•

V roku 2022 zamestnávateľ poskytne pracovné/služobné voľno s náhradou mzdy
v trvaní jedného dňa za každý kalendárny štvrťrok – sickday v záujme lepšieho
zotavenia sa z predchádzajúcej choroby, v záujme oddychu alebo regenerácie
pracovných síl.

Finančná náhrada za stratu času počas služobnej/pracovnej cesty –
zamestnávateľ poskytuje finančnú náhradu za stratu času zamestnancovi vyslanému
na služobnú/pracovnú cestu vo výške 100 EUR, 150 EUR a 200 EUR v závislosti na
dĺžke straty času.
Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie sa poskytuje
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zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 3,3%
z objemu zúčtovaného platu zamestnanca, najviac však 50 EUR. V roku 2021 poskytla
Pôdohospodárska platobná agentúra zamestnancom príspevok v celkovej sume
226.144,03 EUR.
Príspevok na regeneráciu pracovnej sily môže poskytnúť zamestnávateľ
zamestnancovi podľa počtu odpracovaných mesiacov v kalendárnom roku v závislosti
od výšky zostatku sociálneho fondu v mesiaci december.
Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz
poskytne PPA štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu vo
verejnom záujme vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu.
Príspevok na rekreácie – na PPA bolo doručených 214 žiadostí o poskytnutie
príspevku na rekreáciu; zamestnancom bol poskytnutý príspevok v celkovej sume
39.108,98 EUR.
Sociálny fond – zo sociálneho fondu možno zamestnancovi poskytnúť:
•

jednorazový finančný príspevok v sume 165 EUR pri úmrtí rodinného príslušníka
zamestnanca, úmrtí zamestnanca najbližším pozostalým, pri dlhodobej
práceneschopnosti (najmenej 3 mesiace bez prerušenia) a vo finančnej tiesni
(v dôsledku živelnej katastrofy, vykradnutia bytu)

•

jednorazový finančný príspevok v sume 65 EUR pri narodení dieťaťa a pri
životnom jubileu 50 a 60 rokov,

•

sociálnu pôžičku do výšky 100 EUR z dôvodu starostlivosti o nezaopatrené deti,
nezamestnanosť životného partnera (manžel, manželka, druh, družka) a z dôvodu
úmrtia rodinného príslušníka.

Sociálny fond bol v roku 2021 tvorený sumou 186.215,55 EUR.
Tabuľka č. 38: Čerpanie sociálneho fondu v roku 2021 v EUR
Príspevok na stravovanie

108.247,67

Regenerácia pracovnej sily

59.980,00

Sociálna výpomoc

990,00

Zdroj: PPA

5.2.1. Odmeňovanie zamestnancov
Odmeňovanie zamestnancov PPA upravuje zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Priemerný mesačný plat zamestnanca PPA k 31. 12. 2021 bol 1.657,55 EUR.
Celková suma poskytnutých odmien v roku 2021 bola 1 282.745,00 EUR.
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ORGANIZAČNÁ SCHÉMA PPA A POČET ZAMESTNANCOV NA JEDNOTLIVÝCH
ÚTVAROCH K 31.12.2021
Generálny riaditeľ
3 zamestnanci

Sekcia vnútorného auditu

Osobný úrad
17 zamestnancov

Sekcia vnútornej
a finančnej kontroly
21 zamestnancov

Sekcia riadenia rizík a
prevencie pritispoločenskej
činnosti
11 zamestnancov

Úsek plnenia
strategických funkcií

Sekcia právnych služieb
32 zamestnancov

Odbor rizikovej analýzy
7 zamestnancov

Úsek príspevkov
podpôr a dotácií

0 zamestnancov

1 zamestnanec

Sekcia prierezových
činností

Sekcia informačných
technológií

Sekcia projektových
podpôr

13 zamestnancov

14 zamestnancov

2 zamestnanci

Sekcia správy
majetku
19 zamestnancov

Sekcia kontroly na
mieste
174 zamestnancov

Zdroj: PPA
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Úsek informačných
technológií a projektov IS

10 zamestnancov
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Sekcia projektového
riadenia IS
5 zamestnancov

105 zamestnancov

Sekcia priamych
podpôr
120 zamestnancov

Sekcia organizácie trhu
a štátnej pomoci
47 zamestnancov

Úsek
Úsekplatobný
platobný
1 zamestnanec

Sekcia financovania
17 zamestnancov

Sekcia finančného
kontrolingu
17 zamestnancov

Sekcia monitoringu a
reportingu
3 zamestnancov

5.3. Štruktúra zamestnancov
V roku 2021 sa štruktúra zamestnancov PPA výrazne nemenila, najviac zamestnancov
pracovalo na ústredí PPA v Bratislave (graf č. 8).

Graf č. 8: Percentuálne zastúpenie zamestnancov PPA na jednotlivých RP

Prešov Poprad
2%
2%

Košice Michalovce
Rimavská Sobota 2% 2%
2%
Zvolen
4%
Dolný Kubín
2%
Žilina
3%
Levice
2%
Nové Zámky
2%

Nitra
10%

Ústredie, Bratislava
60%

Trenčín
3%
Dunajská Streda
1%
Trnava
3%

Zdroj: PPA
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PPA tvorí ústredie Bratislava a 14 RP v rámci Slovenska. Z celkového počtu
zamestnancov tvorí ústredie PPA v Bratislave 60 %. Medzi najväčšie RP patria Nitra
s 10 % z celkového počtu zamestnancov a Zvolen so 4 %. V ostatných RP pracujú
1 % - 3 % zamestnancov z celkového počtu.
MAPA ÚSTREDIA PPA A REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK PPA

Poprad

Trencín
ˇ
Michalovce

Zvolen
Trnava

Nitra

Rimavská Sobota
Levice

Ústredie
Bratislava
Dunajská
Streda

Nové
Zámky

Zdroj: PPA

5.3.1. Veková a vzdelanostná štruktúra

Graf č. 9: Veková štruktúra zamestnancov PPA v roku 2021

7%
18%

20%

24%
31%

od 24 do 30

Zdroj: PPA
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od 31 do 40

od 41 do 50

od 51 do 60

od 61 do 67

V roku 2021 pracovalo na PPA najviac zamestnancov vo veku od
41 do 50 rokov, čo predstavuje 31 % celkového počtu. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom táto veková kategória narástla o 2 %.

Graf č. 10: Štruktúra zamestnancov PPA podľa pohlavia v roku 2021

muži 37%

ženy 63%

Zdroj: PPA

Graf č. 11: Štruktúra vedúcich zamestnancov PPA podľa pohlavia
v roku 2021

ženy
54%

muži
46%

Zdroj: PPA
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Z hľadiska celkového zastúpenia pohlaví v PPA je zamestnaných o 26 p. b. viac žien
ako mužov. Vo vedúcich pozíciách je o 8 p. b. viac žien ako mužov.

Graf č. 12: Vzdelanostná štruktúra zamestnancov PPA v roku 2021

úplné stredoškolské
6%

vysokoškolské I. stupňa
1%

úpl né stredoškolské
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské II. stupňa
93%

Zdroj: PPA

V PPA tvoria najvyššie percento zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa
čo predstavuje 93 %. Zamestnanci s úplným stredoškolským vzdelaním tvoria 6 %
z celkového počtu zamestnancov.
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Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Organizácie a inštitúcie využívajúce výstupy a kontrolujúce činnosť PPA:
1. žiadatelia o podpory,
2. EK (Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej
komisie) zasielanie hlásení o výdavkoch EPZF a EPFRV, štatistických hlásení,
konzultácie, audit,
3. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) -  vyšetrovanie podozrení
z podvodov,
4. EP - poskytovanie informácií a kontrola,
5. MPRV SR - hodnotiace správy 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.,
6. EDA - audit,
7. Ministerstvo financií SR - audit, konzultácie,
8. NPPC - podklady pre analytické a koncepčné práce, poskytovanie dát,
9. kontrolné orgány SR, napr. Najvyšší kontrolný úrad SR,
10. orgány činné v trestnom konaní,
11. inštitúcie, na ktoré PPA delegovala kompetencie,
12. CO,
13. iné výskumné a vzdelávacie organizácie (napr. vzájomná výmena informácií),
14. spracovateľské a obchodné organizácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
15. profesijné zväzy a združenia,
16. mimovládne organizácie a verejnosť,
17. Finančná správa SR - informácie o vydaných dovozných a vývozných licenciách.
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Hodnotenie zo strany ústredného orgánu MPRV SR
PPA je rozpočtová organizácia, napojená na štátny rozpočet SR prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly MPRV SR. Úlohou PPA je zabezpečovanie administratívnej
a kontrolnej činnosti pri poskytovaní podpôr v poľnohospodárstve, potravinárstve,
lesnom hospodárstve, rybnom hospodárstve a pri rozvoji vidieka z prostriedkov
fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR. MPRV SR ako príslušný orgán (ďalej aj „PO“) je
výkonný štátny orgán členského štátu s jasne definovanými kompetenciami, právami
a zákonnými povinnosťami a je povinný konať výlučne v rámci Ústavy SR a na základe
zákonných kompetencií národnej a európskej legislatívy. Príslušný orgán je nadradený
orgán pre PPA a PPA je povinná sa riadiť jeho úradnými aktami. Príslušný orgán na
základe zistení v priebežnej správe CA 2020, nedostatočného riešenia niektorých
zistení z minulých rokov, vlastného zisťovania a predovšetkým v kontexte listov
a požiadavky Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, určilo
PPA skúšobnú lehotu 12 mesiacov na akreditáciu s účinnosťou od 15.októbra 2020.
MPRV SR súčasne predložilo PPA plán opatrení na nápravu zistených nedostatkov
k skúšobnej lehote (ďalej len „akčný plán“) a zaviazalo PPA v mesačných intervaloch
predkladať informácie o plnení opatrení akčného plánu.
MPRV SR ako príslušný orgán, z dôvodu identifikovaných nových zistení v rámci
koncoročného CA 2020, predložilo PPA aktualizovaný akčný plán s účinnosťou od
16. 03. 2021. Aktualizovaný akčný plán ku skúšobnej lehote bol rozšírený o závažné
zistenia s opatreniami navrhovanými certifikačným orgánom (ďalej aj „CO“), prípadne
boli upravené existujúce texty zistení a doplnené opatrenia k existujúcim zisteniam.
Plnenie Plánu opatrení na nápravu zistených nedostatkov k skúšobnej lehote
bolo príslušným orgánom overované počas celého obdobia skúšobnej doby od
15. 10. 2020, a to aj vo vzťahu, či boli nápravné opatrenia nastavené dostatočne
k termínu 15. 10. 2021. Akčný plán bol vytvorený príslušným orgánom ako
sumarizácia závažných a stredne závažných zistení certifikačných auditov, forezného
auditu, individuálnych zistení zamestnancov PPA, hlásení potenciálnych podvodov
a ostatných rizikových faktorov. Jednotlivé body Akčného plánu boli zamerané na
mieru, do akej sú zavedené a overené postupy a systémy PPA vhodné na ochranu
rozpočtu Únie vrátane opatrení proti podvodom založených na posúdení rizika, ďalej
bezpečnosť informačných systémov, rozdelenie povinností a primeranosť vnútornej
a vonkajšej kontroly, ako aj vykonanie dodatočných kontrol a overení uplatnením
princípu 4 očí, implementáciu nástrojov určených na digitalizáciu obstarávaní
a vizualizáciu prepojení za účelom efektívneho nastavenia budúceho stavu výkonu
procesov.
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MPRV SR v pozícii príslušného orgánu bolo v zmysle požiadavky Generálneho
riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (ďalej aj „GR AGRI“) a v nadväznosti
na legislatívu EÚ povinné predkladať GR AGRI v 2 – mesačných intervaloch správy
o pokroku pri realizácii plánu. Aktualizácia akčného plánu za účelom splnenia
akreditačných kritérií potrebných k plnej akreditácii PPA bola DG AGRI zaslaná
prostredníctvom dokumentov: Správa o pokroku č. 1 zo dňa 18. 01. 2021, Správa
o pokroku č. 2 zo dňa 15. 03. 2021, Správa o pokroku č. 3 zo dňa 14. 05. 2021, Správa
o pokroku č. 4 zo dňa 15. 07. 2021, Správa o pokroku č. 5 zo dňa 14. 09. 2021, Správa
o pokroku č. 6 zo dňa 04. 10. 2021, Správa o pokroku č. 7 zo dňa 12. 10. 2021. Podľa
siedmej správy o pokroku bolo vyhodnotených 72 zo 72 nápravných opatrení za
splnených.
V septembri 2021 GR AGRI zahájilo vyšetrovanie v súvislosti s plnením akčného
plánu a stavu akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PAY/2021/001/
SK). MPRV SR v pozícii PO posúdil stav plnenia akčného plánu, kroky prijaté na
plnenie akreditačných kritérií a nastavenie vnútorného prostredia, ktoré boli
prezentované i GR AGRI. Na základe daných skutočností, MPRV SR, ako PO,
prostredníctvom úradného aktu (rozhodnutia) číslo: 11 992/2021-100, 23615/2021
zo dňa 14. 10. 2021 rozhodol o udelení trvalej akreditácie pre PPA s účinnosťou
od 15. 10. 2021. Rozhodnutie o udelení akreditácie sa zakladá na preskúmaní
akreditácie kritériá poskytnuté audítorským orgánom podľa článku 1 a článku 2
nariadenia (EÚ) č. 908/2014. K 14. 10. 2021 bolo audítorom vykonané preskúmanie
systému vnútornej kontroly a súladu s akreditačnými kritériami, v rámci ktorého
bolo posúdené nastavenie systému vnútornej kontroly a súlad s akreditačnými
kritériami tak, ako sú definované v Prílohe č. 1., Delegovanom nariadení komisie
(EÚ) č. 907/2014 k 14. 10. 2021. Záver o nastavení systému vnútornej kontroly bol
odvodený z posúdenia návrhu a existencie kontrol k uvedenému dátumu, nezahŕňal
hodnotenie účinnosti uplatňovania systému vnútornej kontroly do 14. 10. 2021.
Audítor posudzoval nastavenie systému vnútornej kontroly, prijatých opatrení na
jej zlepšenie, podpornej evidencie a manuálov platných a existujúcich výhradne
k 14. 10. 2021.
Príslušný orgán venoval osobitnú pozornosť stavu realizácie akčného plánu týkajúceho
sa skúšobnej lehoty od 15. 10. 2020 do 14. 10. 2021 a zároveň PO venoval osobitnú
pozornosť stavu realizácie opatrení prenesených do plánu transformácie. Pre
budovanie modernej platobnej agentúry z pohľadu MPRV SR je potrebné pokračovať
v transformácii PPA. Transformačný plán, ktorý vytvoril a schválil príslušný orgán dňa
20. septembra 2021 je nadstavbou akčného plánu. Do transformačného plánu sa
preniesli výlučne tie čiastkové pod opatrenia zo základných opatrení, ktoré nemajú
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preukázateľný súvis s akreditačnými kritériami, ale mohli by mať do budúcna dopad
na hodnotenie PPA z pohľadu DG AGRI, PO alebo CO.
Príslušný orgán vyslovil vo vzťahu k Transformačnému plánu svoj záväzok v rámci
auditu PAY-2021-001-SK, ktorý sa konal v termíne od 27. 09. 2021 do 01. 10. 2021,
na ktorom sám navrhol GR AGRI, že bude predkladať, nad rámec svojich zákonných
povinností, odpočet plnenia transformačného plánu, práve preto, aby GR AGRI malo
dostatok informácií o vykonaných postupoch a zlepšovaniu prostredia platobnej
agentúry. V predkladaných odpočtoch Transformačného plánu je zaznamenaný pri
nápravných opatreniach aj dátum ich skutočného vykonania, ukazovatele pokroku
a taktiež zavedené monitorovacie opatrenia. Proces digitalizácie a zlepšenie
kľúčových nástrojov a kontrol riadenia v rámci viacerých prvkov akreditačných
kritérií sú PO opísané v pláne transformácie platobnej agentúry. Opatrenia pre
zabránenie možného zneužívania fondov EÚ pre poľnohospodárstvo na Slovensku
sú zamerané okrem iných opatrení aj na podporu a zmenu IT systémov v rámci PPA.
Ide o tzv. paralelnú transformáciu, ktorá spočíva v prepojení dvoch línií:
a)

zabezpečenie zlepšovania existujúcich funkcionalít IS,

b)

prípravu a zavedenie zásadných zmien IT prostredia umožňujúcu hlbokú

digitalizáciu a transformáciu PPA,
čo znamená, že jedna línia zabezpečuje interaktívne zlepšovanie existujúcich
funkcionalít IS a druhá línia prebiehajúca súbežne sa zameriava na prípravu
a zavedenie zásadných zmien IT prostredia umožňujúcu hlbokú digitalizáciu
a transformáciu PPA.
Zásadné zmeny v IT systémoch PPA budú zabezpečené zvýšením elektronizácie
a digitalizácie PPA v priebehu roka 2022, v zmysle odpočtu Transformačného plánu,
v ktorom sú stanovené termíny na plnenie.
PO konštatuje, že úzko spolupracuje s PPA pri nepretržitom monitorovaní, na základe
čoho zabezpečuje pravidelnú a systematickú komunikáciu s GR AGRI, vrátane
podávania správ. Administratívna ako aj finančná podpora potrebná pre PPA je
poskytovaná včas, nedostatky sa sledujú prostredníctvom priebežného proaktívneho
monitorovania akreditačných kritérií. Svojou činnosťou a neustálym dohľadom nad
PPA vrátane nepretržitého pravidelného monitorovania PO predchádza vzniku
závažných nedostatkov a v konečnom dôsledku prispieva k znižovaniu chybovosti.
V súlade s článkom 2 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014, PO každý rok žiada
od PPA predkladať informácie o odstránení zistení s vysokou, strednou a nízkou
závažnosťou (tzv. „odpočty“) vyplývajúcich z koncoročnej správy certifikačného
auditu daného finančného roka. Príslušný orgán týmto sleduje, aby všetky opatrenia
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boli splnené v priebehu nasledujúceho roka, po vydaní Koncoročnej správy
z certifikačného auditu a zároveň chce eliminovať, aby v budúcnosti splnenie
opatrení prechádzalo do ďalších rokov. Pokiaľ ide o rozpočtový rok 2021, platby
z EPFRV boli v júli 2021 pozastavené, aby bolo možné znovu overiť oprávnenosť
žiadostí o platby a príjemcov, a tým zabrániť potenciálnym finančným rizikám. MPRV
SR ako príslušný orgán konštatuje, že v rámci výkonu dohľadu nad PPA v období
od 01. 08. 2021 do 31. 12. 2021 neboli zo strany PPA vykonávané platby týkajúce
sa druhého piliera, a teda výdavkov projektových podpôr (výdavkov EPFRV mimo
IACS), na základe čoho bola zabezpečená minimalizácia aj potencionálneho rizika
v hlavných kritických oblastiach systému vnútornej kontroly platobnej agentúry,
tak aby bolo týmto rozhodnutím umožnené úplné vykonanie prijatých opatrení
zahrnutých v transformačnom pláne.
MPRV SR ako objednávateľ uzatvorilo dňa 08. 07. 2021 so spoločnosťou
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (ďalej aj „PwC Slovensko, s. r. o.“ alebo
„CO“) ako s poskytovateľom Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb podľa § 269
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušný orgán konštatuje, že
podľa predmetnej Zmluvy zo dňa 08. 07. 2021 a jej dodatkov č. 1 a č. 2 obsahujú
návrhy priebežných a koncoročných správ z auditov reakcie PPA k zisteniam
certifikačného orgánu s termínmi ich odstránenia. Koncoročná správa zároveň
obsahuje aj stanoviská CO k reakciám PPA. CO ďalej vykonáva v zmysle posúdenia
plnení akreditačných kritérií o. i. priebežné monitorovanie (vrátane follow‑up).
V priebehu roka 2021 bol certifikačným orgánom vykonaný v PPA certifikačný
audit za finančný rok 2021 (ďalej aj „CA 2021“ alebo „Koncoročná správa“), ktorý
bol PO predložený dňa 10. 02. 2022. Audit bol vykonaný v súlade s medzinárodne
uznávanými audítorskými štandardmi a zaoberal sa otázkami uvedenými v článku 5
ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014.
PO konštatuje, že práca CO bola vykonaná v súlade s požiadavkami článku 9
nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a článkov 5 až 7 vykonávacieho nariadenia Komisie
(EÚ) č. 908/2014, a že formát Koncoročnej správy je v súlade s usmerneniami
Komisie. Práca CO sa venovala súladu platobnej agentúry s akreditačnými kritériami,
existencii a fungovaniu hlavných vnútorných kontrol a postupom na zabezpečenie
súladu s pravidlami EÚ, zákonnosti a správnosti výdavkov, v prípade ktorých sa od
Komisie žiada úhrada, a postupom na ochranu finančných záujmov EÚ. Zistenia
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a odporúčania vyplývajúce z práce CO boli zhrnuté v tejto Koncoročnej správe
a podrobne uvedené v jej príslušných kapitolách.
Certifikačný orgán v Konečnej verzii správy z certifikačného auditu za rok 2021 uviedol
posúdenie progresu PPA v bodoch, ktoré PO odčlenil z Akčného plánu a presunul do
Transformačného plánu.
V rámci hodnotenia plnenia akreditačných kritérií CO vyjadril názor na akreditačné
kritériá pre EPZF a EPFRV.
Celkové posúdenie systému vnútornej kontroly pre režim EPFRV mimo IACS je na
základe akreditačných kritérií hodnotené v stupnici spĺňajúcej akreditačné kritériá.
Celkové posúdenie systému vnútornej kontroly ostatných režimov (EPZF IACS, EPZF
mimo IACS, EPFRV IACS) je hodnotené v stupnici spĺňajúcej akreditačné kritériá.
Základ pre podmienený názor na manažérske vyhlásenie - výhrada manažéra (GR
PPA) vychádzala zo základu pre podmienený názor v prípade EPFRV na zákonnosť
a správnosť výdavkov, a na základe pre podmienený názor v prípade EPFRV z dôvodu
obmedzenia rozsahu. Nebola zistená skutočnosť s výnimkou vplyvu a možného vplyvu
skutočností uvedených v základe na podmienený názor na manažérske vyhlásenie,
ktorá by viedla k pochybnostiam o tvrdeniach uvedených v manažérskom vyhlásení
za finančný rok od 16. 10. 2020 do 15. 10. 2021, a že manažérske vyhlásenie nie je
v súlade s čl. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014. Maximálna úroveň
rizika pre EPFRV mimo IACS je vyššia ako 2% ročných výdavkov EPFRV mimo IACS,
CO v rámci podmieneného názoru na Manažérske vyhlásenie uviedol, že kontrolné
údaje/štatistiky, ako aj údaje nahlásené v manažérskom vyhlásení nemožno potvrdiť
zo všetkých významných aspektov.
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 2021 na prerokovanie v rámci
verejného odpočtu.
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Prílohy
Príloha č. 1:
Priame podpory schválené z EPZF (schémy oddelených a viazaných priamych
platieb) na rok 2021

Názov podpornej
schémy

Legislatívny
základ

Charakteristika podpornej schémy

Schémy oddelených priamych platieb

Sadzba
v EUR /ha
ak nie je
uvedené
inak

Jednotná platba na plochu sa poskytne žiadateľovi,
ktorý spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie
priamych platieb podľa § 2.

Jednotná platba na
plochu – SAPS

Poskytuje sa na plochu pôdy poľnohospodársky
využívanej jedným žiadateľom vedenú v evidencii
pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov o výmere
najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať
viaceré súvislé časti dielov pôdnych blokov príslušného
§ 7 NV SR
č. 342/2014 Z. druhu poľnohospodárskej plochy s výmerou najmenej
0,3 ha, je žiadateľovi k dispozícii k 31. máju príslušného
z. v zn. n. p.
roka, má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak
nie je prirodzene ohraničený.

117,92

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.

Redistributívna
platba - REDP

Platba na
poľnohospodárske
postupy prospešné
pre klímu a životné
prostredie - GRE

Redistributívna platba sa poskytne žiadateľovi, ktorý
§ 7a NV SR
spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych
č. 342/2014 Z. platieb podľa § 2.
z. v zn. n. p.
Redistributívna platba sa poskytne žiadateľovi najviac
na prvých 28 ha, na ktoré možno poskytnúť podporu.
Poskytne sa žiadateľovi, ktorý
a) spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie
priamych platieb podľa § 2,
b) na poľnohospodárskej ploche dodržiava
poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu
a životné prostredie (ďalej len „postupy“), ak je to
v súlade s osobitným predpisom.

§ 8 NV SR
č. 342/2014 Z.
Postupy zahŕňajú
z. v zn. n. p.
a) diverzifikáciu plodín,
b) zachovávanie existujúceho trvalého trávneho
porastu,
c) existenciu oblasti ekologického záujmu.
Postupy a) - b) sa nevzťahujú na plochu žiadateľa
spĺňajúcu požiadavky podľa osobitného predpisu.

48,45

68,24
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Názov podpornej
schémy

Legislatívny
základ

Charakteristika podpornej schémy

Sadzba
v EUR /ha
ak nie je
uvedené
inak

Poskytuje sa žiadateľovi, ktorý spĺňa minimálne
požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa § 2
a požiadavky podľa § 7 ods. 2, spĺňa požiadavky podľa
čl. 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom
znení a má ukončené stredné vzdelanie alebo
vysokoškolské vzdelanie alebo obdobné vzdelanie
v inom členskom štáte EÚ s poľnohospodárskym,
potravinárskym alebo veterinárnym zameraním.

Platba pre mladých
poľnohospodárov –
MP

Túto podmienku nie je nutné spĺňať, ak má žiadateľ
najmenej 18 mesiacov praxe v poľnohospodárskej
prvovýrobe a absolvoval akreditovaný vzdelávací kurz
alebo obdobný kurz v inom členskom štáte. V prípade,
že žiadateľ je PO, mladý poľnohospodár má v prvom
roku podania žiadosti o túto platbu nad touto PO
§ 12 NV SR
č. 342/2014 Z. účinnú a dlhodobú kontrolu z hľadiska rozhodnutí
týkajúcich sa riadenia, zisku a finančných rizík. Účinnú
z. v zn. n. p.
kontrolu má v prípade, ak je oprávnený konať 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.

113,70

Ak sa na PO kapitálovo alebo riadením podieľa viacero
FO vrátane jednej alebo viacerých osôb, ktoré nie sú
mladými poľnohospodármi, mladý poľnohospodár
musí mať účinnú a dlhodobú kontrolu podľa odseku 3
sám alebo spolu s ďalšími osobami. Platba pre mladých
poľnohospodárov sa poskytne najviac na prvých 28 ha,
na ktoré možno poskytnúť podporu.

Refundácia finančnej
disciplíny – RFD

čl. 26 ods. 5
NEPR (EÚ)
č. 1306/2013

Refundácia finančnej disciplíny sa poskytuje žiadateľom
v zmysle refundácie prostriedkov prenesených podľa
článku 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
2,143365 %
(EÚ) č. 1306/2013 na základe žiadostí o priame podpory
predložených na kalendárny rok a ktorá je určená
koeficientom úhrady finančnej disciplíny.

Schémy viazaných priamych platieb

§ 3 NV SR
Platba na pestovanie
č. 36/2015 Z.
cukrovej repy – VCR
z. v zn. n. p.
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Platba na pestovanie cukrovej repy 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 cukrovú repu.

334,71

Názov podpornej
schémy

Legislatívny
základ

§ 4 NV SR
Platba na pestovanie
č. 36/2015 Z.
chmeľu – VCH
z. v zn. n. p.

Charakteristika podpornej schémy

Platba na pestovanie chmeľu 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 chmeľ.

Sadzba
v EUR /ha
ak nie je
uvedené
inak

541,86

Platba na pestovanie chmeľu sa poskytne na výmeru
chmeľnice, ktorá 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.

Platba na pestovanie
vybraných druhov
ovocia s vysokou
prácnosťou – VOV

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

Vybranými druhmi ovocia s vysokou prácnosťou sú
a) jahody, lieska obyčajná, bobuľoviny, a to baza
čierna, egreše, maliny, ríbezle a ruža jabĺčková,
b) kôstkoviny, a to broskyne, čerešne, marhule,
nektárinky, ringloty, slivky a višne.

505,06

Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia
s 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 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.
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Názov podpornej
schémy

Legislatívny
základ

Charakteristika podpornej schémy

Sadzba
v EUR /ha
ak nie je
uvedené
inak

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 ovocia s veľmi vysokou
prácnosťou.
Platba na pestovanie
vybraných druhov
§ 6 NV SR
ovocia s veľmi
č. 36/2015 Z.
vysokou prácnosťou – z. v zn. n. p.
VOP

Vybranými druhmi ovocia s veľmi vysokou prácnosťou
sú
a) hrušky,
b) jablká.

633,00

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.
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny
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 zeleniny.

Platba na pestovanie
vybraných druhov
zeleniny – VVZ

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

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,
kukurica cukrová, 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.
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455,31

Názov podpornej
schémy

Platba na pestovanie
vybraných druhov
bielkovinových
plodín – VBP

Platba na pestovanie
rajčiakov – VR

Platba na chov
bahníc, jariek a kôz –
VBJK

Legislatívny
základ

Charakteristika podpornej schémy

Sadzba
v EUR /ha
ak nie je
uvedené
inak

§ 8 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 bôb, cícer,
ďatelina, fazuľa, hrach, lucerna, lupina, sója, šošovica
a vika siata.
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.

79,64

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

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.

438,87

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

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.

17,73/ks
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Názov podpornej
schémy

Legislatívny
základ

Platba na výkrm
§ 11 NV SR
vybraných kategórií
č. 36/2015 Z.
hovädzieho dobytka –
z. v zn. n. p.
VVD
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Charakteristika podpornej schémy

Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho
dobytka sa poskytne žiadateľovi, ak
a) vybrané kategórie hovädzieho dobytka 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 hovädzieho dobytka
počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia
žiadosti,
c) je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b).
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho
dobytka sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa požiadavky
identifikácie a registrácie vybraných kategórií
hovädzieho dobytka podľa osobitného predpisu.
Ak je žiadateľom o platbu na výkrm vybraných
kategórií hovädzieho dobytka združenie,16)
podmienka podľa odseku 1 písm. c) je splnená, ak
vybrané kategórie hovädzieho dobytka uvedené
v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú v držbe člena
združenia.
Vybranými kategóriami hovädzieho dobytka sú
a) hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku do šesť
mesiacov,
b) hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku od šesť
mesiacov do dvoch rokov,
c) hovädzí dobytok samčieho pohlavia nad dva roky.
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho
dobytka sa poskytne žiadateľovi po uplatnení
koeficientu pre prepočet stavu kategórie hovädzieho
dobytka na dobytčiu jednotku v posledný deň obdobia
podľa odseku 1 písm. b).

Sadzba
v EUR /ha
ak nie je
uvedené
inak

180,58/DJ

Názov podpornej
schémy

Legislatívny
základ

Platba na kravy
§ 12 NV SR
chované v systéme
č. 36/2015 Z.
s trhovou produkciou
z. v zn. n. p.
mlieka – VDOJ

Charakteristika podpornej schémy

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 hovädzieho
dobytka vhodná na produkciu mlieka na trhové účely,
ktorá sa aspoň raz otelila.
Na účely odseku 1 na hovädzí dobytok s čistým
podielom plemena mäsového typu podľa prílohy
č. 3a nie je možné poskytnúť platbu na kravy chované
v systéme s trhovou produkciou mlieka.

Sadzba
v EUR /ha
ak nie je
uvedené
inak

268,97/ks
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Príloha č. 2:
Výška schváleného a autorizovaného NFP za jednotlivé podopatrenia PRV SR 2014
– 2022 kumulatívne k 31.12.2020 (v mil. EUR) a autorizované ŽoP v roku 2021

Podopatrenie

Schválený príspevok
k 31. 12. 2020 v EUR

1.1

Autorizované ŽoP v r. 2021
v EUR

853 327,95

300 964,80

83 195,68

1.2

290 164,74

125 745,63

21 165,00

2.1

829 500,00

-

-

2.3

189 106,65

86 984,36

-

4.1

210 820 769,46

128 838 179,69

2 589 674,71

4.2

211 322 270,43

119 800 627,94

3 053 067,94

4.3

113 143 974,78

91 115 672,93

17 357 020,23

6.1

34 150 000,00

17 672 586,06

2 717 757,71

6.3

30 000,00

7 500,00

-

6.4

105 424 847,16

53 608 556,37

2 042 370,56

7.2

41 079 372,88

36 752 476,96

947 017,57

7.4

58 339 513,44

36 756 173,41

5 824 392,13

7.5

1 406 665,10

798 238,18

30 631,49

8.1

244 401,26

150 157,15

-

8.3

58 143 156,90

53 831 163,31

130 310,76

8.4

29 891 063,38

28 635 416,03

15 872,40

8.5

4 302 180,98

4 015 980,04

-

8.6

26 748 053,70

12 346 281,72

1 933 543,60

16.4

37 022 865,14

8 517 524,96

1 137 171,82

19.1

1 172 649,00

1 100 894,77

-

19.4

5 320 025,67

436 529,16

90 847,38

21

3 732 213,77

3 658 773,67

3 653 874,87

944 456 122,39

598 556 427,14

41 627 913,85

Celková
hodnota
Zdroj: PPA
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Autorizovaný príspevok
k 31. 12. 2020 v EUR
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Príloha č. 3:
Prehľad opatrení ŠP a pomoci de minimis v roku 2021 a ich charakteristika

Názov opatrenia

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

Charakteristika opatrenia/
podmienky poskytnutia
Účelom poskytovania pomoci je
podporiť chovateľa a pestovateľa
prostredníctvom zabezpečenia účasti
chovateľa a pestovateľa na výstavách.

Počet
oprávnených
žiadateľov

Poskytnutá
dotácia/podpora
ŠR v EUR*

7

115 998,00

9

699 984,36

3

1 599 698,85

7

142 498,48

Schéma ŠP v znení Dodatku č.
2SA.63530 (2021/XA)
Dotácia na azaloženie
a vedenie plemennej
knihy a plemenárskej
evidencie
(ŠP)

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

Dotácia na účasť
spracovateľa na výstave
(pomoc de minimis)

Účelom poskytovania pomoci je
podporiť podnik prostredníctvom
vedenia plemennej knihy
a plemenárskej evidencie.
Schéma ŠP v znení Dodatku č. 2
SA.63079(2021/XA)
Účelom poskytovania pomoci podľa
tejto schémy je podporiť podnik
prostredníctvom KÚ.
Schéma ŠP v znení Dodatku č. 2
SA.56615 (2020/XA)
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. 4 DM – 25/2021

Podpora v lesnom
hospodárstve na plnenie
mimoprodukčných funkcií
lesov

Cieľom poskytovania pomoci
podniku je podporiť plnenenie
mimoprodukčných funkcií lesov.

(pomoc de minimis)

Schéma minimálnej pomoci č. DM –
12/2017

Dotácia na odstraňovanie
a likvidáciu mŕtvych
hospodárskych zvierat

Účelom poskytovania pomoci podľa
tejto schémy je podporiť podnik
v poľnohospodárskej prvovýrobe
Schéma štátnej pomoci na
odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych
hospodárskych zvierat v znení Dodatku
č. 1 SA.63660(2021/XA)

181

1

5 991 181,78

3 130 000,00
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Názov opatrenia

ŠP na platby poistného
(ŠP)

Charakteristika opatrenia/
podmienky poskytnutia
Účelom poskytovania pomoci podľa
tejto schémy je podporiť podnik
pôsobiaci v odvetví poľnohospodárskej
prvovýroby formou úhrady platby
poistného.

Počet
oprávnených
žiadateľov

920

Poskytnutá
dotácia/podpora
ŠR v EUR*

5 999 750,41

Schéma ŠP v znení Dodatku č. 3
SA63100 (2021/XA).

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

Účelom poskytovania pomoci je
podporiť podnik v poľnohospodárskej
prvovýrobe, ktorý zamestná
znevýhodnených alebo značne
znevýhodnených zamestnancov.

20

211 520,01

7

798 743,58

Schéma ŠP v znení Dodatku č. 1
SA.57096(2020/XA)

Náhrada škôd
spôsobených chorobami
zvierat a úhrada
niektorých nákladov na
eradikáciu chorôb (ŠP)

Účelom poskytovania pomoci je
podporiť podnik formou dotácie na
úhradu nákladov na eradikáciu a na
nápravu škôd spôsobených chorobami
zvierat
Schéma ŠP č. SA.64083(2021/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.

2 498

25 922 796,83

3 654

44 612 172,30

Schéma ŠP v znení Dodatku č. 2
SA.62978

Spolu
*Poskytnutá dotácia je uvádzaná bez odpočítania vrátených finančných prostriedkov.
Zdroj: PPA
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Príloha č. 4:
Prehľad výdavkov PPA na podporné mechanizmy v roku 2021 z pohľadu rozpočtu

Kód
programu

Názov programu/podprogramu

Schválený
rozpočet
k 31. 12. 2021
v EUR

Upravený
rozpočet
k 31. 12. 2021
v EUR

Skutočnosť
k 31. 12. 2021
v EUR

Spolu za podporné mechanizmy 1 047 323 095,00 604 988 740,63 604 959 904,03

%
čerpania
100,00

090

Tvorba, regulácia
a implementácia politik

0,00

44 666 328,91

44 637 492,31

99,94

09002

Realizácia a administrácia
finančných schém

0,00

44 666 328,91

44 637 492,31

99,94

0900201

Administrácia podporných schém

0,00

51 061,60

51 061,60

100,00

0900208

Štátna pomoc

0,00

44 615 267,31

44 586 430,71

99,94

0CC

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

453 916 092,00 401 244 393,87 401 244 393,87

100,00

0CC01

I. pilier SPP (spolu fond EPZF):

453 916 092,00 400 223 381,95 400 223 381,95

100,00

408 467 621,00 382 088 349,44 382 088 349,44

100,00

0CC0101 Priame platby 2014-2020
0CC0102

Trhovo orientované výdavky
(TOV) 2014 -2020

0CC03

Operačný program Rybné
hospodárstvo 2014-2020 (fond
ENRF)

0CD

Spolu program:
„Rozvoj vidieka SR 2014-2020“
(fond EPFRV)

0CD01

1. Prenos znalostí a informačné
akcie

0CD02

2. Poradenské služby

0CD03

4. Investície do hmotného
majetku

45 448 471,00

18 135 032,51

18 135 032,51

100,00

0,00

1 021 011,92

1 021 011,92

100,00

593 407 003,00 159 078 017,85 159 078 017,85

100,00

148 783,00

104 360,68

104 360,68

100,00

99 190,00

0,00

0,00

17 110 130,00

5 920 834,88

5 920 834,88

0CD04

5. Obnova potenciálu
poľnohospodárskej výroby
zničeného prírodnými
pohromami a katastrofickými
udalosťami a zavedenie vhodných
preventívnych opatrení

2 479 729,00

0,00

0,00

0CD05

6. Rozvoj poľnohospodárskych
podnikov
a podnikania

4 599 896,00

4 760 128,27

4 760 128,27

100,00

0CD06

7. Základné služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach

3 997 322,00

6 802 041,19

6 802 041,19

100,00

0CD07

8. Investície do rozvoja
lesných oblastí a zlepšenia
životaschopnosti lesov

2 916 740,00

2 111 764,76

2 111 764,76

100,00

100,00
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Kód
programu

Názov programu/podprogramu

Upravený
rozpočet
k 31. 12. 2021
v EUR

Skutočnosť
k 31. 12. 2021
v EUR

%
čerpania

0CD09

10. Agroenvironmentálno
‑klimatické opatrenie

4 945 788,00

18 391 880,15

18 391 880,15

100,00

0CD0A

11. Ekologické poľnohospodárstvo

4 211 690,00

15 494 442,92

15 494 442,92

100,00

0CD0B

12. Platby v rámci sústavy
NATURA 2000

221 979,00

808 583,87

808 583,87

100,00

0CD0C

13. Platby pre oblasti
s prírodnými alebo inými
osobitnými obmedzeniami

541 938 234,00

72 121 105,40

72 121 105,40

100,00

0CD0D

14. Dobré životné podmienky
zvierat

0,00

26 158 209,63

26 158 209,63

100,00

0CD0E

15. Lesnícko‑environmentálne
a klimatické služby a ochrana lesov

247 973,00

896 785,86

896 785,86

100,00

0CD0F

16. Spolupráca

2 794 655,00

1 137 171,82

1 137 171,82

100,00

0CD0H

19. Podpora na miestny rozvoj
v rámci iniciatívy LEADER (CLLD - 
miestny rozvoj vedený komunitou)

5 115 681,00

90 847,38

90 847,38

100,00

0CD0I

20. Technická pomoc vrátane NSRV

2 579 213,00

625 986,17

625 986,17

100,00

0CD0L

21. Výnimočná dočasná podpora
pre poľnohospodárov a MSP,
ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou
v dôsledku ochorenia COVID-19

0,00

3 653 874,87

3 653 874,87

100,00

Zdroj: PPA, RIS
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Schválený
rozpočet
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Príloha č. 5:
Čerpanie rozpočtových a refundovaných výdavkov z opatrenia TP PRV 2014 – 2020 podľa zdrojov
a jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie v roku 2021 v EUR

Kategória

Zdroj

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

%
Čerpanie
čerpania
k 31. 12. 2021 k upravenému
rozpočtu

%
čerpania
k schválenému
rozpočtu

610 - mzdy, platy,
služobné príjmy a OOV

111

7 666 891,00

9 363 440,00

9 358 823,32

99,95

104,63

620 - poistné a príspevok
do poisťovní

111

2 721 746,00

3 611 303,53

3 604 546,42

99,81

132,44

630 - tovary a služby:

111

7 026 528,00

10 004 400,49

9 080 540,03

90,77

129,23

z toho IT výdavky

111

3 116 505,00

3 967 161,55

3 966 441,55

99,98

127,27

640 - bežné transfery

111

260 000,00

419 460,33

419 460,33

100,00

161,33

700 - kapitálové výdavky

111

0,00

101 832,00

101 832,00

100,00

0,00

Spolu zdroj:

111 17 675 165,00

23 500 436,35

22 565 202,10

96,59

131,18

700 - kapitálové výdavky

131 K

0,00

323 650,48

323 650,48

100,00

0,00

Spolu zdroje z roku 2020

131I

0,00

323 650,48

323 650,48

100,00

0,00

700 - kapitálové výdavky

131 J

0,00

429 114,92

429 114,92

100,00

0,00

Spolu zdroje z roku 2019

131 J

0,00

429 114,92

429 114,92

100,00

0,00

610 - mzdy, platy,
služobné príjmy a OOV

3AG1

0,00

2 320 458,76

2 320 458,76

100,00

0,00

610 - mzdy, platy,
služobné príjmy a OOV

3AG2

0,00

773 486,24

773 486,24

100,00

0,00

620 - poistné a príspevok
do poisťovní

3AG1

0,00

801 991,61

801 991,61

100,00

0,00

620 - poistné a príspevok
do poisťovní

3AG2

0,00

267 330,57

267 330,57

100,00

0,00

630 - tovary a služby

3AG1

0,00

30 510,48

30 510,48

100,00

0,00

630 - tovary a služby

3AG2

0,00

10 170,16

10 170,16

100,00

0,00

640 – transfery

3AG1

0,00

9 138,46

9 138,46

100,00

0,00

640 – transfery

3AG2

0,00

3 046,14

3 046,14

100,00

0,00

Spolu refundované
zdroje z PRV SR:

3AG1,
3AG2

0,00

4 216 132,42

4 216 132,42

100,00

0,00

630 - tovary a služby

3AG1

0,00

298 052,76

298 052,76

100,00

0,00

630 - tovary a služby

3AG2

0,00

99 350,92

99 350,92

100,00

0,00

3AG1,
3AG2

0,00

397 403,68

397 403,68

100,00

0,00

17 675 165,00

28 866 737,85

27 931 503,60

96,76

158,03

Spolu predfinancované
zdroje z PRV SR
Spolu za všetky zdroje
Zdroj: RIS a PPA/ IS SAP
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Príloha č. 6:
Objemovo najvýznamnejšie nákupy realizované z bežných výdavkov v roku 2021

Názov položky

Čiastka v EUR

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za dodávku
energií v budove na Hraničnej ulici v Bratislave vo výške
69 288,07 EUR, zvyšná čiastka pozostáva za dodávku
energií v prenajatých priestoroch na regionálnych
pracoviskách PPA

144 488,36

276 463,62

(EK 632004) - IT

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za internetové
pripojenie, pripojenie MPLS VPN od spoločnosti SWAN vo
výške 214 712,40 EUR

Telekomunikačné
služby (EK 632005) - IT

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za mobilné služby
od spoločnosti Orange, a. s. vo výške 163 371,22 EUR

165 110,32

Výpočtová technika (EK
633002) - IT

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za nákup
náhradných dielov vo výške 6 344,15 EUR

Energie (EK 632001)

Komunikačná
infraštruktúra

11 385,70

Nákup kancelárskeho materiálu, kancelárskeho papiera
do multifunkčných zariadení a nákup tonerov. Najväčšiu
časť tvorilo čerpanie materiálu súvisiaci s infekčným
ochorením COVID–19 vo výške 143 905,75 EUR

271 896,66

Licencie (EK 633018) - IT

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za nákup licencií
SAS k rizikovej analýze vo výške 100 080,00 EUR

127 536,00

Rutinná a štandardná
údržba softvéru (EK
635009) - IT

Najväčšiu časť čerpania výdavkov tvorila úhrada
spoločnosti Axasoft, a. s. za servis IS IACS vo výške
1 577 139,66 EUR, spoločnosti Lazar Consulting, s. r. o. za
servis IS AGIS vo výške 1 235 593,80 EUR, spoločnosti Atos
IT Solutions And Services za servis ITMS2014+ vo výške
307 440,00 EUR.

3 340 323,65

Rutinná a štandardná
údržba komunikačnej
infraštruktúry (EK
635010) - IT

Najväčšiu časť čerpania výdavkov tvorila úhrada
spoločnosti Autocont, s. r. o. za pozáručný servis
komunikačnej infraštruktúry vo výške 5 796,00 EUR

Všeobecný materiál
(EK 633006)

Nájomné budov
(EK 636001)
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Účel použitia

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za nájom budovy
ústredia PPA na Hraničnej ulici v Bratislave od spoločnosti
FR - Invest Hraničná, s. r. o. vo výške 682 761,07 EUR
a spoločnosti BRS, a. s. vo výške 30 141,58 EUR, prenájom
archívu vo výške 95 409,24 EUR a nájom priestorov
na regionálnom pracovisku v Nitre od spoločnosti
Agroinštitút Nitra š. p. vo výške 166 616,76 EUR

Výročná správa PPA za rok 2021

25 056,00

1 183 525,57

Názov položky

Účel použitia

Čiastka v EUR

Všeobecné služby (EK
637004)

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za prevádzkové
a správcovské náklady v budove na Hraničnej ulici
v Bratislave od spoločnosti FR - Invest Hraničná, s. r. o.
vo výške 290 093,71 EUR a spoločnosti BRS, a. s. vo výške
18 202,34 EUR a upratovanie na Hraničnej ulici v Bratislave
vo výške 48 039,00 EUR. Zvyšné čerpanie pozostávalo
z prevádzkových a správcovských nákladov v prenajatých
priestoroch budov na regionálnych pracoviskách PPA od
rôznych dodávateľských subjektov, upratovacie práce,
sťahovacie práce atď.

646 241,41

Špeciálne služby (EK
637005)

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za právne
služby od spoločnosti BOON & SMART Slovakia vo výške
571 326,46 EUR

641 223,96

Poplatky a odvody (EK
637012)

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za regresnú
náhradu vo výške 14 355,00 EUR

17 380,16

Stravovanie (EK 637014)

Čerpanie pozostáva z dodania stravných poukážok
od spoločnosti DOXX – Stravné lístky, s. r. o. vo výške
651 130,86 EUR.

690 344,59

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

186 215,55

Odmeny zamestnancov
mimo pracovného
pomeru (EK 637027)

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

246 108,81

Nezrovnalosti a iné
vratky (EK 637038)

Prevod na platobnú jednotku PPA za nezrovnalosti

367 193,12

Zdroj: PPA, IS SAP
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Príloha č. 7:
Zoznam skratiek

84

AGIS

Agrárny informačný systém

AE

Agroenvironmentálne opatrenie (opatrenie PRV SR 2007 – 2013)

AEKO

Agroenvironmentálno‑klimatické opatrenie

AEZ

Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat (opatrenie PRV SR 2007 – 2013)

AKZ

Agroenvironmentálno‑klimatické opatrenie: operácia chov a udržanie ohrozených
druhov zvierat

ANC

Platba pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými
obmedzeniami

AMO

Africký mor ošípaných

ASSR

Automatizovaný systém správy registratúry

ATIS

Agrárne trhové informácie Slovenska

AVE

Advertising Value Equivalent (ekvivalent reklamnej plochy)

CA

Certifikačný audit

CEHZ

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat

CO

Certifikačný orgán

CÚD

Centrálny úrad doručovania

DJ

Dobytčia jednotka

DMS

Systém riadenia dokumentov

DOJ

Platba na dojnice (opatrenie PRV SR 2007 – 2013)

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)

EPUZF

Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond

EPZF

Európsky poľnohospodársky záručný fond (European Agriculturale Guarantee Fund)

EŠIF

Európske štrukturálne a investičné fondy

EÚ

Európska únia

GIS

Geografický informačný systém

GR PPA

Generálny riaditeľ PPA

GRE

Platba pre poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie

GSAA

Geopriestorová žiadosť o podporu (Geospatial aid application)

ha

Hektár

HD

Hovädzí dobytok

IACS

Integrovaný administratívny a kontrolný systém (Integrated Administration and
Control System)

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
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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

MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

MSP

Malé a stredné podniky

MVZP

Menej významná zmena projektu

NEPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady

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

OLAF

Európsky úrad pre boj proti podvodom

OOV

Ostatné osobné výdavky

OP RH

Operačný program Rybné hospodárstvo

OV

Operačné programy organizácií výrobcov ovocia a zeleniny

OVA

Odbor vnútorného auditu

PA

Platobná agentúra

PO

Príslušný orgán

PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra

PRV SR

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky

PwC

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.

PZPP

Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

REDP

Redistributívna platba

RFD

Refundácia finančnej disciplíny

RIS

Rozpočtový informačný systém

RP PPA

Regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry

SAPARD

Special Accession Programme for Agricultural and Rural Development

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 a minimálna pomoc

ŠR

Štátny rozpočet

ŠVPS SR

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

TP

Technická pomoc

TRDI

Transitional Rural Development Instrument

UEV

Platba v rámci sústavy Natura 2000 na poľnohospodársky pozemok
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ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky SR

ÚPVS

Ústredný portál verejnej správy

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

VCH

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

VPP

Viazané priame platby

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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