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Hlavné činnosti (zo zákona)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) bola zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z.
o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. decembra 2003.
PPA zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej
únie a s finančnými prostriedkami národnej podpory.
Hlavné činnosti PPA ako akreditovaného orgánu štátnej správy ustanovuje zákon č. 543/2007 Z. z.
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 543/2007 Z. z.).
Pri plnení úloh sa PPA riadi platnou legislatívou Európskej únie (ďalej len EÚ) a Slovenskej republiky (ďalej len SR). Zoznam právnych predpisov je zverejnený na internetovej stránke PPA.
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1. Poslanie a strednodobý
výhľad organizácie
1.1 Poslanie organizácie a prínos pre užívateľov
PPA je akreditovaným orgánom štátnej správy, ktorý zabezpečuje implementáciu Spoločnej
poľnohospodárskej politiky EÚ (ďalej len SPP), Spoločnej politiky rybného hospodárstva EÚ
(ďalej len SPRH) a administráciu štátnej pomoci SR v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
PPA zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov a pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podľa osobitných
predpisov SR a EÚ.
Organizácia ďalej zabezpečuje činnosti podľa zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a podľa predpisov EÚ.
Poskytovaním podpôr podnikateľským subjektom a verejnoprávnym inštitúciám v SR sa PPA podieľa na realizácii SPP ako aj priorít Vlády SR a prispieva k zabezpečeniu konkurencieschopnosti
a trvaloudržateľného rozvoja slovenského pôdohospodárstva a vidieka.

1.2 Najdôležitejšie úlohy PPA
1.2.1 Európsky poľnohospodársky a záručný fond
PPA v roku 2012 poskytovala z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu (ďalej
len EPZF) podpory pre priame platby a trhové opatrenia.
Priame platby boli poskytnuté na tituly:
• jednotná platba na plochu
• platba na dojnice
• osobitná platba na ovocie a zeleninu
• osobitná platba na cukor
V oblasti trhovo orientovaných opatrení PPA v roku 2012 plnila nasledovné úlohy:
• Administrovala procesy poskytovania podpôr na:
➢➢ školské ovocie,
➢➢ akčné plány a operačné programy,
➢➢ reštrukturalizáciu vinohradov,
➢➢ poistenie úrody vinohradov,
➢➢ investície do podnikov,
➢➢ propagáciu na trhoch tretích krajín,
➢➢ spracovanie sušeného krmiva uznaným spracovateľským podnikom.
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• Administrovala procesy pre nákup, skladovanie a predaj obilnín v rámci verejnej intervencie.
• Realizovala Program potravinovej pomoci pre nízkopríjmové osoby v SR prostredníctvom charitatívnych organizácií.
• Administrovala vydávanie dovozných, vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady.
• Prijímala žiadosti o vývozné náhrady na základné a spracované poľnohospodárske výrobky, vyplácanie vývozných náhrad.
• Prijímala finančné zábezpeky na zabezpečenie splnenia podmienok v rámci podpôr organizácie
trhu, na ktoré sa vyžaduje zloženie zábezpeky.
• Administrovala hlásenia pre prijaté podpory z EPZF prostredníctvom informačného systému
hlásení SAAM a AMIS kvóta.
• Administrovala procesy poskytovania podpôr pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok
pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi.
• Administrovala procesy pre súkromné skladovanie masla.
• Administrovala procesy poskytovania podpôr pri školskom mlieku.
• Administrovala procesy pre súkromné skladovanie bravčového mäsa.
• Administrovala procesy informačných a propagačných programov na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.
• Administrovala procesy pre intervenciu mliečnych výrobkov.
• Administrovala schvaľovanie združení organizácie výrobcov akvakultúry.
• Administrovala a spravovala systém mliečnej kvóty.
• Vykonávala cenový monitoring - spracovanie cenových a trhových informácií pre komodity rastlinného a živočíšneho pôvodu.
1.2.2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
V rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len EPFRV) sú poskytované podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len PRV SR 2007 – 2013), ktorý
bol schválený Európskou komisiou (ďalej len EK) 4. decembra 2007. Aktuálnou je tretia modifikácia PRV SR 2007 – 2013, ktorá bola schválená listom EK č. 917121 z 8. decembra 2010.
Základným rámcom pre PRV SR 2007 – 2013 je Národný strategický plán rozvoja vidieka SR
na programové obdobie 2007 – 2013, ktorý schválila vláda SR 6. decembra 2006 uznesením č.
1016/2006. Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2007 – 2013 je
dokumentom národného charakteru, ktorého globálnym cieľom je multifunkčné poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a udržateľný rozvoj vidieka.
V roku 2012 PPA na realizáciu jeho cieľov podporila v rámci Programu rozvoja vidieka následné osi
a v rámci nich uvedené opatrenia:
Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Opatrenie 1.1 Modernizácia fariem
Opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva
Opatrenie 1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
Opatrenie 1.5 Odbytové organizácie výrobcov
Opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
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Opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb
Opatrenie 1.11 Polosamozásobiteľské farmy v procese reštrukturalizácie (pokračujúce záväzky
z opatrenia Podpora pre polosamozásobileľské farmy Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006
Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny
Opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
Opatrenie 2.5 Agroenvironmentálne platby (pokračujúce záväzky z opatrenia Plánu rozvoja vidieka
SR 2004 - 2006 Agroenviroment a životné podmienky zvierat )
Opatrenie 2.8 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy (pokračujúce záväzky z opatrenia Plánu
rozvoja vidieka SR 2004 - 2006 Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy)
V rámci osi 2 sa formou priamych podpôr administrovaných v IACS (integrovaný administratívny
a kontrolný systém) vyplácali nasledovné príspevky a platby na plochu a zvieratá:
• vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti,
• agroenvironmentálne platby,
• platba na územia európskeho významu na poľ. pôde,
• platba na životné podmienky zvierat,
• platba na prvé zalesnenie poľ. pôdy,
• lesnícko-environmentálne platby,
• platby na územia európskeho významu na lesnom pozemku.
Os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
Opatrenie 3.2A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – Časť A
Opatrenie 3.2B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – Časť B
Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
Opatrenie 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia
Os 4: LEADER
Opatrenie 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia
Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny
Os 5: Operácie technickej pomoci
Opatrenie 5.1.1 Technická pomoc (ďalej len TP)
Opatrenie 5.1.2 Národná sieť rozvoja vidieka (ďalej len NSRV)
V roku 2012 boli vyhlásené nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z PRV SR 2007 – 2013:
• číslo výzvy: 2012/PRV/20 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem v termíne od 01.02.2012
do 29. 2. 2012,
• číslo výzvy: 2012/PRV/21 pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych
produktov a produktov lesného hospodárstva v termíne od 1. 2.2012 do 29. 2. 2012,
• číslo výzvy: 2012/PRV/22 pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych
produktov a produktov lesného hospodárstva v termíne od 22. 4. 2013 do 3. 5.2013 – pre
spracovateľov lesných produktov,
• číslo výzvy: 2012/PRV/23 pre opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov v termíne
od 8. 4.2013 do 19. 4.2013,
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• číslo výzvy: 2012/PRV/26 pre opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb v termíne
od 11. 3.2013 do 22. 3.2013,
• číslo výzvy: 2012/PRV/24 pre opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A v termíne od 6. 5.2013 do 17. 5.2013,
• číslo výzvy: 2012/PRV/25 pre opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B v termíne od 25. 3.2013 do 5. 4.2013.
Výzvy vyhlásené Miestnymi akčnými skupinami:
◆◆ Občianske združenie Mikroregión Radošinka:
• číslo výzvy: 12/PRV/MAS 09 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
• číslo výzvy: 13/PRV/MAS 09 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 14/PRV/MAS 09 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
◆◆ Občianske združenie Podhoran:
• číslo výzvy: 10/PRV/MAS 39 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 11/PRV/MAS 39 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
• číslo výzvy: 14/PRV/MAS 39 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
• číslo výzvy: 15/PRV/MAS 39 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
◆◆ Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia:
• číslo výzvy: 6/PRV/MAS 48 pre opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
◆◆ Miestna akčná skupina Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom, o. z.:
• číslo výzvy: 6/PRV/MAS 23 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 7/PRV/MAS23 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• Miestna akčná skupina Chopok juh:číslo výzvy: 8/PRV/MAS 02 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 9/PRV/MAS 02 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
◆◆ Miestna akčná skupina Dudváh:
• číslo výzvy: 13/PRV/MAS 07 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 14/PRV/MAS 07 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
◆◆ MAS ŠAFRÁN:
• číslo výzvy: 15/2012/PRV/MAS 46 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 16/2012/PRV/MAS 46 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb
• číslo výzvy: 18/2012/PRV/MAS 46 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
◆◆ Miestna akčná skupina HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY, o. z.:
• číslo výzvy: 7/PRV/MAS57 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 8/PRV/MAS57 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
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• číslo výzvy: 10/PRV/MAS57 pre opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B
◆◆ Miestna akčná skupina Tokaj - ROVINA, o. z.:
• číslo výzvy: VII/PRV/MAS81 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: XI/PRV/MAS81 pre opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B
• číslo výzvy: VIII/PRV/MAS81 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
◆◆ Občianske združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ:
• číslo výzvy: 08/2012/PRV/MAS 72 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 09/2012/PRV/MAS pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
• číslo výzvy: 12/2012/PRV/MAS 72 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 13/2012/PRV/MAS 72 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb
◆◆ Miestna akčná skupina mikroregiónu Požitavie – Širočina:
• číslo výzvy: 11/PRV/MAS05 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 12/PRV/MAS05 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
• číslo výzvy: 14/PRV/MAS05 pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
• číslo výzvy: 15/PRV/MAS05 pre opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
◆◆ Partnerstvo BACHUREŇ:
• číslo výzvy: 7/2012/PRV/MAS 45 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 8/2012/PRV/MAS 45 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
◆◆ Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina:
• číslo výzvy: 12/PRV/MAS 27 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 13/PRV/MAS 27 pre opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
• číslo výzvy: 14/PRV/MAS 27 pre opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B
◆◆ Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička:
• číslo výzvy: 06/PRV/MAS30 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 07/PRV/MAS30 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
• číslo výzvy: 08/PRV/MAS30 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 09/PRV/MAS30 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
◆◆ Naše Považie:
• číslo výzvy: 6/PRV/MAS 78 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
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• číslo výzvy: 7/PRV/Mas 78 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
• číslo výzvy: 8/PRV/Mas 78 pre opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B
◆◆ Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o. z.:
• číslo výzvy: 9/PRV/MAS58 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
• číslo výzvy: 10/PRV/MAS58 pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
• číslo výzvy: 11/PRV/MAS58 pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
• číslo výzvy: 14/PRV/MAS58 pre opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B
◆◆ Miestna akčná skupina Horný Liptov:
• číslo výzvy: V23/PRV/MAS13 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
• číslo výzvy: V24/PRV/MAS13 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 25/PRV/MAS13 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
• číslo výzvy: 26/PRV/MAS13 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
◆◆ Miestna akčná skupina MALOHONT:
• číslo výzvy: 9/PRV/MAS 16 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 10/PRV/MAS 16 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
◆◆ Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ:
• číslo výzvy: 10/PRV/MAS 24 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
• číslo výzvy: 11/PRV/MAS 24 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
◆◆ Agroprameň:
• číslo výzvy: 7/PRV/MAS 80 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
• číslo výzvy: 8/PRV/MAS 80 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
◆◆ Dolnohronské rozvojové partnerstvo:
• číslo výzvy: 10/PRV/MAS14 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 11/PRV/MAS14 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
◆◆ Občianske združenie KRAS:
• číslo výzvy: 13/PRV/MAS 49 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 14/PRV/MAS 49 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
• číslo výzvy: 15/PRV/MAS 49 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
• číslo výzvy: 16/PRV/MAS 49 pre opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B
• číslo výzvy: 17/PRV/MAS 49 pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
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◆◆ Miestna akčná skupina Vršatec:
• číslo výzvy: 15/PRV/MAS 47 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
• číslo výzvy: 16/PRV/MAS 47 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
• číslo výzvy: 17/PRV/MAS 47 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
◆◆ OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina:
• číslo výzvy: 6/PRV/MAS 53 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
• číslo výzvy: 7/PRV/MAS 53 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 8/PRV/MAS 53 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
◆◆ Podpoľanie:
• číslo výzvy: 9/PRV/MAS/22 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 10/PRV/MAS/22 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
• číslo výzvy: 11/PRV/MAS/22 pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
◆◆ MAS LEV, o. z.:
• číslo výzvy: 21/PRV/MAS 04 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
• číslo výzvy: 22/PRV/MAS 04 pre opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B
• číslo výzvy: 23/PRV/MAS 04 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: 24/PRV/MAS 04 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
◆◆ Občianske združenie Zlatá cesta:
• číslo výzvy: 7/PRV/MAS 44 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
◆◆ Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.:
• číslo výzvy: výzva č. 9 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• číslo výzvy: výzva č. 10 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti
a služieb
1.2.3. Európsky fond pre rybné hospodárstvo
Podpora z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (ďalej len EFRH) sa realizuje prostredníctvom Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (OP RH SR 2007 – 2013), ktorý
je jedným z hlavných nástrojov na podporu a udržanie rozvoja odvetvia rybného hospodárstva
a ktorý bol schválený EK dňa 4. decembra 2007. Jeho celkový cieľ vychádza z Národného strategického plánu rybného hospodárstva 2007 – 2013 schváleného Uznesením vlády SR č. 933 z 8. novembra 2006. Na realizáciu cieľov OP RH SR 2007 – 2013 sú schválené nasledovné osi a opatrenia:
Prioritná os 2: Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh
Opatrenie č. 2.1 Investície do akvakultúry
Opatrenie č. 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
Prioritná os 3: Opatrenia spoločného záujmu
Opatrenie č. 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov
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Prioritná os 5: Technická pomoc
V roku 2012 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 číslo 2012/OPRH/01 pre
Opatrenie č. 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov. Dátum vyhlásenia výzvy: 23. 10. 2012.
1.2.4 Štátny rozpočet
PPA poskytuje štátnu pomoc v súlade s legislatívnymi podmienkami EÚ a SR podľa nariadenia
vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, podľa
vyhlášky MPRV SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory
v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka a podľa Usmernenia MPRV SR č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam. V roku 2012 PPA poskytla aj pomoc formou pôžičiek podľa
Výnosu MPRV SR z 3. augusta 2012 č. 570/2012-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory
vo forme pôžičky.
Podporné opatrenia sú zamerané predovšetkým na rozvoj malých a stredných podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe a v spracovaní poľnohospodárskych produktov, a to formou
poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci.
Tabuľka 1 P
 odporné opatrenia podľa nariadenia vlády MPRV SR č. 319/2011 Z. z. o podpore
podnikania v pôdohospodárstve a rozvoja vidieka.
Názov dotácie Názov podporného opatrenia
Dotácie v poľnohospodárskej prvovýrobe
§3
Dotácia na účasť na výstave
§4
Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
§5
Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat
§7
§10
§11

Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel
Dotácia na platby poistného
Dotácia na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov

Tabuľka 2 Podporné opatrenia podľa vyhlášky MPRV SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe
a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka
Názov dotácie Názov podporného opatrenia
Dotácie v lesnom hospodárstve
§2
Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch

Tabuľka 3 Podporné opatrenie podľa usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty
obciam
Úhrada DPH obciam, ktoré majú ukončené projekty na opatrenia 3.4.1 Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo, 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí a opatrenia 3.4.1 a 3.4.2. – projekty financované
prostredníctvom osi 4 – LEADER
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Tabuľka 4 Podporné opatrenie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky z 3. augusta 2012 č. 570/2012-100 o podrobnostiach pri poskytovaní
podpory vo forme pôžičky
Názov dotácie Názov podporného opatrenia
§1
Účel použitia podpory vo forme pôžičky

Okrem toho PPA z národných zdrojov v roku 2012 administrovala nasledovné doplnkové priame
platby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR:
• doplnková platba na plochu (ďalej len DPP)
• platba na chmeľ (ďalej len CHM)
• platba na veľké dobytčie jednotky (ďalej len VDJ)
1.2.5 Ostatné činnosti súvisiace s poskytovaním podpôr
Ostatné činnosti, ktoré PPA plnila v roku 2012 súvisia so zabezpečovaním plnenia akreditačných
kritérií, najmä v oblasti auditu, kontrolných systémov a budovania a údržby informačných systémov.
Výkon činnosti vnútorného auditu bol zabezpečovaný v súlade so zásadami medzinárodných audítorských štandardov a všeobecne záväznými právnymi normami SR a ES s cieľom obhájiť plnenie akreditačného kritéria – bod 4 B) prílohy č. 1 nariadenia Komisie (ES) 885/2006 „Samostatné hodnotenia
prostredníctvom útvaru vnútorného auditu“. Za týmto účelom odbor vnútorného auditu vykonával
konzultačné a poradenské aktivity pre organizačné útvary PPA v oblasti zlepšovania vnútorného riadiaceho a kontrolného systému PPA, vypracovania podkladov pre tvorbu vyhlásenia o vierohodnosti
a predkladania dokumentov externým audítorským a kontrolným orgánom. Zároveň napomáhal obhajobe plnenia akreditačných kritérií PPA, spolupracoval s príslušnými útvarmi PPA a zabezpečoval
zaslanie požadovaných podkladov na MPRV SR s cieľom dosiahnuť potvrdenie akreditácie.
V oblasti vnútornej kontroly boli zabezpečované úlohy súvisiace s vybavovaním sťažností, podnetov a petícií, výkonom ex post kontrol investičných operácií financovaných z EPFRV (Európsky
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) a následných finančných kontrol ako aj úlohy súvisiace
s koordináciou k externým kontrolným orgánom SR, orgánom činným v trestnom konaní a agendy
prevencie kriminality.
Kontroly na mieste boli zabezpečované s cieľom efektívneho využívania prostriedkov EPFRV,
EPZF, EFRH a štátneho rozpočtu SR v súlade so schválenými programovými dokumentmi v rámci
jednotlivých podporných schém a trhových opatrení v rámci PPA. Okrem koncepčnej činnosti
a zabezpečovania výkonu technickej služby/kontroly pre jednotlivé autorizačné útvary organizácie
po metodickej a odbornej stránke bola vykonávaná koordinácia a kontrola externých inštitúcií
v rozsahu delegovaných činností z PPA v zmysle NK (ES) č. 885/2006, zabezpečovaný monitorovací proces v rámci sekcie kontroly a plnenie oznamovacej povinnosti v prípadoch predpísaných
zákonom.
K plneniu hlavných úloh PPA nemalou mierou prispeli aj činnosti vykonávané v oblasti budovania
a údržby informačných systémov (ďalej len IS).
Počas roka boli realizované viaceré významné aktivity. Úspešne bola ukončená realizácia projektu
technickej pomoci Harmonizácia IS časť „B“: „Technická asistencia pri zabezpečovaní harmonizácie
systémov úkonov MP SR, PPA s požiadavkami EU“, realizovala sa migrácia databázovej platformy
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IACS a AGIS na verziu Oracle 11g R2 a do skúšobnej prevádzky bol uvedený modul PRV (IS SAP),
ktorý slúži na elektronické spracovanie predkladaných ŽoNFP a ŽOP.
V rámci organizácie bol nasadený systém Elektronického evidovania zmien IS PPA – Change management, čím sa odstránila značná časť papierovej dokumentácie a evidencie a táto sa prepojila so
sledovaním incidentov a hlásení Helpdesku.
V priebehu roka 2012 bola spustená pilotná prevádzka komunikačného systému Microsoft LYNC,
pripravené podmienky a nasadené prostredie Microsoft SharePoint. Na jeho platforme bol prvýkrát
uvedený do ostrej prevádzky intranet PPA ako centrálne miesto publikovania informácií. V rámci neho boli implementované viaceré aplikácie, umožňujúce zvýšenie dostupnosti informácií pre
zamestnancov, sprehľadnenie dokumentov a riadiacich aktov. Ďalšie funkcionality a aplikácie sa
priebežne vyvíjajú a sú postupne nasadzované.
Koncom roka 2012 bol zavedený monitoring internetových aktivít zamestnancov s cieľom zefektívniť racionálne využívanie pracovného času a technických kapacít agentúry.
V priebehu celého roka 2012 sa vykonávali aktualizácie OS a kancelárskeho SW pracovných staníc.
Priebežne boli inštalované operačné systémy z Windows XP na verziu 7, MS Office 2003, 2007
na MS Office 2010 a 2013.
Koncom roka 2012 sa realizovala migrácia doménových radičov na systém MS Windows Server 2012.
PPA sa podieľa aj na vykonávaní monitoringu bezpečnosti informačných systémov PPA, riadenie informačnej bezpečnosti v zmysle politiky informačnej bezpečnosti a bezpečnostných smerníc
PPA ako aj štandardu ISO 27002, výkon bezpečnostných kontrol, analýze a riadení rizík, riadení
bezpečnostných incidentov, aktualizácii a testovaní plánov kontinuity PPA a plánov obnovy PPA,
spolupráci s orgánmi štátnej správy.

1.3 Strednodobý výhľad organizácie
Organizácia v strednodobom horizonte očakáva zmeny, ktoré budú súvisieť s pripravovanou reformou SPP ako aj s novým programovacím obdobím 2014 až 2020. Zmeny v legislatíve si budú
vyžadovať následné prispôsobenie systému administrovania podpôr z hľadiska metodického, organizačného, personálneho a technického. Pre administrovanie podpôr bude potrebné spracovať
plán zmien spolu s ich dopadom na rozpočet organizácie (zmeny procesov, manuálov, požiadavky
na investície a pod.),
V oblasti projektových podpôr sa v legislatívnej oblasti v novom programovacom období očakáva
zavedenie nových opatrení, resp. zmena spôsobu administrácie opatrení zo súčasného programového obdobia. Jedná sa o opatrenia súvisiace s manažmentom rizika, mladými farmármi, iniciatívou
LEADER a opatrenia spolupráce.
Najväčšie zmeny v reformovanej SPP sa očakávajú v rámci priamych podpôr. Súvisia s možným
zavedením nových prvkov do systému (platobné nároky, stropovanie, greening a podobne).
Reformou SPP, ktorá je zameraná na ekologickejšiu poľnohospodársku politiku s cieľom postupne
vyrovnávať platobné rozdiely medzi farmármi a znížiť rozdiel v platbách pre farmárov v rôznych
členských štátoch, bude schéma jednotnej platby na plochu (ďalej len SAPS) nahradená systémom
platieb využívajúcich platobné nároky.
Platobné nároky (ďalej len PN) budú pridelené poľnohospodárom na vnútroštátnej alebo regionál17

nej úrovni v závislosti od ich oprávnených hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu v prvom
roku uplatňovania.
Podpora v rámci režimu základných platieb sa poskytne poľnohospodárom na základe využitia
platobného nároku na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu. Aktivované platobné nároky
budú oprávňovať na vyplatenie súm, ktoré sú v nich stanovené. Hektáre musia spĺňať podmienku
oprávnenosti na podporu počas celého kalendárneho roka.
V novom programovom období sa zavádza viacero režimov priamych podpôr využívajúcich systém PN:
1. Režim základnej platby (povinný režim)
2. Platba za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (povinný režim)
3. Platba za oblasti s prírodnými prekážkami (dobrovoľný režim)
4. Platba pre mladých poľnohospodárov (dobrovoľný režim)
5. Viazaná podpora (dobrovoľný režim)
6. Režim pre malých poľnohospodárov (dobrovoľný režim)
Tieto zmeny budú mať následne vplyv aj na spôsob a výkon kontrolných činností Oblasť kontroly
si vyžaduje zmenu delegovaných činnosti. Dôraz sa kladie na to, aby sa podarilo zabezpečiť vykonávanie tejto činnosti v rámci PPA. Novému systému priamych podpôr bude rovnako potrebné
prispôsobiť spôsob platieb, monitoring a výkazníctvo.
V oblasti trhových opatrení bude činnosť PPA v strednodobom výhľade zameraná na:
• administráciu hlásení pre prijaté podpory z EPZF cez informačný systém hlásení ISAMM,
• administrovanie pomoci pre školské ovocie a školské mlieko,
• administrovanie pomoci pre organizácie výrobcov a operačné programy pre ovocie a zeleninu,
• administrovanie pomoci pre skupiny výrobcov a akčné plány pre ovocie a zeleninu,
• administrovanie pomoci na reštrukturalizáciu vinohradov,
• administrovanie pomoci na poistenie úrody vinohradov,
• administrovanie pomoci na investície do podnikov,
• administrovanie pomoci propagáciu na trhoch tretích krajín,
• reguláciu trhu s obilninami uplatňovaním režimu verejnej intervencie, ktorý predstavuje nákup, skladovanie a predaj obilnín,
• prípravu nového Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva pre obdobie 2013/14 až 2015/16,
• administrovanie podpôr sa bude riadiť a podliehať pripravovanej zmene zákona o verejnom
obstarávaní,
• vydávanie dovozných, vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady,
• prijímanie žiadostí o vývozné náhrady na základné a spracované poľnohospodárske výrobky,
vyplácanie vývozných náhrad,
• prijímanie finančných zábezpek na zabezpečenie splnenia podmienok v rámci podpôr organizácie trhu, na ktoré sa vyžaduje zloženie zábezpeky,
Zároveň budú administrované procesy poskytovania podpôr pri vykonávaní opatrení na zlepšenie
podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi, v súlade s Národným programom
stabilizácie a rozvoja pre obdobie 2011 – 2013, ktorý schválila Európska komisia.
V programovacom období na roky 2014 – 2020 budú implementované vývozné náhrady na obilie,
ryžu, cukor a mliečne výrobky. Táto forma podpory by sa mala udržať pre prípad obchodnej krízy
na svetových trhoch s tým, že by sa nemal ohrozovať vývoj poľnohospodárstva a ekonomík rozvojových krajín. Sadzby vývozných náhrad sa budú fixovať cestou verejných súťaží.
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Očakávané zmeny v SPP si vyžadujú dobudovať a prispôsobiť IS PPA.
Výhľad rozvoja IS PPA vychádza z dokumentov: Analýza a Stratégia IS PPA, Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), Stratégia informatizácie Verejnej správy SR, Koncepcia využívania
SW produktov vo verenej správe a i.
V súčasnosti organizácia disponuje pomerne zastaranou technikou, určenou na spracovanie a uchovávanie údajov. Plán obnovy komponentov hardvérovej časti infraštruktúry sa vzhľadom na akútnu
potrebu šetrenia finančných prostriedkov realizuje len veľmi pomaly. K hlavným prioritám, ktoré
bude potrebné riešiť primárne, patrí hlavne zvýšenie kapacity dátových úložísk agentúry a postupná
výmena komponentov výpočtovej techniky, ktorých vek presahuje 7 rokov. Zámerom je postupne
prejsť k úplnému digitálnemu spracovaniu dokumentov, vrátane žiadostí o podpory podávaných
žiadateľmi, čo si vyžaduje vybavenie pracovísk výkonnými skenovacími zariadeniami.
Tento cieľ bude možné realizovať aj s využitím prostriedkov z Operačného programu informatizácie
spoločnosti. V rámci tohto programu boli definované a pripravené podklady pre realizáciu elektronizácie služieb PPA, ktoré budú obsahovať nasledovné oblasti:
Portál – komunikačné rozhranie
• komplexné, prehľadné a jednoducho dostupné informačné služby pre používateľov,
• zníženie administratívnej náročnosti a eliminácia opätovného zadávania údajov,
• sprístupnenie informácií o žiadateľoch z registrov v elektronickej podobe,
• vyššia efektívnosť služieb a pracovných tokov a optimalizácia ľudských zdrojov,
• elektronická komunikácia v rámci rezortu, ISVS a medzi PPA a žiadateľmi,
• e-formuláre – evidencia a správa formulárov, automatické vyplnenie už raz zadaných údajov,
kontrola e-formulárov pred odoslaním, sledovanie stavu žiadosti.
EP – elektronická podateľňa
• spracovanie elektronických podaní podpísaných EP/ZEP,
• vydanie elektronickej potvrdenky s časovou pečiatkou a autorizácia e-dokumentov.
Portál pre IACS, eKNM, AGIS, PRV
• zakresľovanie grafických príloh; vnášanie výsledkov KNM a sprístupnenie žiadateľom,
• stav čerpania podpôr a zábezpek v programoch SOT,
• stav a platnosť podaných licencií v programoch SOT,
• komunikácia s používateľom v procese KNM,
• stav procesov monitoringu - realizácia podporovaného Projektu (PRV SR 2007 – 2013).
Elektronická registratúra a správa dokumentov a ich kolobehu (ER a DMS)
• Integrácia so špecializovanými agendovými aplikáciami,
• Referenčné úložisko dokumentov,
• zvýšenie transparentnosti procesov prideľovania dotácií.
Jednotný register žiadateľov
• Centrálny register – evidencia a administrácia žiadateľov,
• Poskytovanie informácií pre ďalšie agendové systémy v rezorte (G2G),
• Konsolidácia a eliminácia redundantných informácií o žiadateľovi.
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Centrálny register pre služby obhospodarovania a manažmentu pôdy
• Priestorové údaje o poľnohospodárskej a lesnej pôde,
• Melioračné zariadenia, farmy hospodárskych zvierat.
Servisné (podporné) moduly:
G2G – aplikačné rozhranie pre iné IS VS ; Integračná platforma – integrácia jednotlivých častí IS
PPA; riadenie procesov; EKS – elektronická komunikačná schránka, IAM – identifikačný a autentifikačný modul: evidencia, autentifikácia a prístupové práva beneficientov a partnerov PPA pri
prístupe do IS PPA.
V strednodobom výhľade plánuje organizácia v rámci svojich finančných možností nakúpiť zabezpečiť, pripraviť a zrealizovať nevyhnutné nákupy tovarov a služieb: Z dôvodu potreby vybavenia
priestorov registratúrneho strediska v novými úložnými plochami PPA nakúpi nové kovové regály.
V súvislosti s postupným nahradením zastaranej techniky je v pláne nákup novej techniky t. j.
výpočtová technika a meracie prístroje GPS pre výkon práce kontrolórov a nevyhnutná obnova
vozového parku. Pre zabezpečenie základných potrieb a plynulého chodu PPA obstará nábytok,
ochranné pracovné pomôcky a základné kancelárske potreby. Rovnako PPA plánuje v blízkej budúcnosti poskytovanie pozáručného servisu a opráv služobných motorových vozidiel s cieľom dosiahnuť čo najhospodárnejšiu údržbu vozového parku PPA. Zo služieb je v pláne obstarať komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre PPA a jej regionálne pracoviská vrátane
dodávky a prenájmu multifunkčných zariadení, dodávky spotrebného materiálu, údržby a opráv
multifunkčných zariadení.
Implementácia reformy SPP si bude vyžadovať informovanosť a pripravenosť žiadateľov. Bude potrebné zaistiť, aby verejnosť lepšie porozumela novému systému, poukázať na úlohu, ktorú reforma
zohráva a prináša pre poľnohospodárov a dbať na dôkladnú informovanosť žiadateľov tak, aby sa
vedeli presne rozhodnúť, o akú platbu budú žiadať.
PPA bude v strednodobom horizonte naďalej zohľadňovať v oblasti rozvoja ľudských zdrojov vyváženosť stavu zamestnancov a personálne obsadenie na jednotlivých organizačných útvaroch na základe potrieb plnenia úloh tak, aby administrovanie pôdohospodárskych podpôr bolo v súlade
s právne záväznými aktmi EÚ a právnymi predpismi SR, najmä vo vzťahu k plneniu akreditačných
kritérií a efektivite čerpania rozpočtových prostriedkov SR. Prijímanie nových zamestnancov je
založené na kvalitatívnom posilnení agentúry vytváraním podmienok pre ich stabilizáciu a profesionálnom obsadení voľných pozícií zamestnancami s osobnostnými a kvalifikačnými predpokladmi
pre výkon štátnej služby alebo pre výkon práce vo verejnom záujme. Z dôvodu finančnej krízy
a v rámci úsporných opatrení sa nepredpokladá zvyšovanie stavu zamestnancov. Naďalej však bude
kladený dôraz na zvyšovanie ich kvalifikácie a odbornú prípravu a na vytváranie podmienok na ich
stabilizáciu a kvalitatívne posilnenie s cieľom vykonávať štátnu a verejnú službu na princípoch etiky a vysokej profesionality. Organizácia bude klásť dôraz na permanentné rozvíjanie schopností
a kompetencií zamestnancov s perspektívou uplatnenia sa najschopnejších jednotlivcov v orgánoch
EÚ. Prehlbovanie kvalifikácie sa bude realizovať podľa ročných plánov s dôrazom na nové právne
normy a informačnú bezpečnosť.
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2. Činnosti /produkty organizácie
a ich náklady
2.1 Podpory poskytované v roku 2012
V roku 2012 PPA poskytovala pôdohospodárske a lesnícke podpory v štruktúre uvedenej v prílohe
1. V prílohe je prehľadným spôsobom uvedená aj legislatíva, ktorou sa poskytovanie podpory riadi.

2.2 Činnosti organizácie v roku 2012
K 31.decembru 2012 pracovalo v PPA 578 zamestnancov, z toho 248 zamestnancov pracovalo
v regionálnych pracoviskách PPA. Organizácia zabezpečovala stále, krátkodobé a dlhodobé úlohy
vyplývajúce z náplne činností jednotlivých organizačných útvarov nasledovne:
Osobný úrad
Stále, krátkodobé a dlhodobé činnosti: Zabezpečovanie úloh služobného úradu vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých vzťahov a z pracovnoprávnych vzťahov, z personálnej a mzdovej politiky, z rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom vzdelávania zamestnancov, prehlbovania a zvyšovania ich
kvalifikácie a úloh vyplývajúcich zo starostlivosti o zamestnancov vrátane sociálnej starostlivosti.
Odbor vnútornej kontroly
Stále a dlhodobé činnosti: Zabezpečovanie úloh vnútornej kontroly, vybavovanie sťažností, podnetov
a petícií, výkon ex post kontrol investičných operácií financovaných z EPFRV, vykonávanie následných finančných kontrol, koordináciu úloh PPA k externým kontrolným orgánom SR a orgánom
činným v trestnom konaní, koordináciu agendy prevencie kriminality.
Krátkodobé činnosti: špecifické kontroly regionálnych pracovísk (ďalej len RP), riešenie podaní,
ktoré spĺňali zákonné podmienky evidovania sťažností. Riešenie požiadaviek občanov, žiadateľov
o podporu, verejného ochrancu práv ako aj MPRV SR orientované na stanoviská, vysvetlenia, informácie a pod. súvisiace s podporami v pôsobnosti PPA.
Odbor vnútorného auditu
Stále, krátkodobé a dlhodobé činnosti: K základným dlhodobým činnostiam OVA patria procesy
súvisiace s tvorbou plánov a obhajobou akreditácie PPA. Medzi stále činnosti patrí: výkon vnútorného auditu v súlade s ročným plánom odboru vnútorného auditu, zásadami medzinárodných
audítorských štandardov a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, právne záväznými aktmi
EÚ a v rozsahu zabezpečujúcom hlavné ciele a úlohy OVA, predkladanie audítorských správ GR
PPA, ako aj manažmentu PPA, vypracovanie námetov a odporúčaní zameraných na odstránenie
nedostatkov a minimalizáciu rizík vyplývajúcich zo zistení v auditovaných subjektoch, konzultačné
a poradenské aktivity pre organizačné útvary PPA, vypracovanie podkladov pre tvorbu vyhlásenia
o vierohodnosti a sumarizácia podkladov, ktoré tvoria prílohu k vyhláseniu o vierohodnosti.
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Krátkodobé činnosti: Vypracovanie metodiky a interných noriem OVA v súlade s právne záväznými
aktmi EÚ a právnymi predpismi SR, vypracovanie podkladov a analýz, stanovísk a správ pre MF
SR, MPRV SR, NKÚ SR, EK, Európsky dvor audítorov ( ďalej len EDA), vypracovanie podkladov
a materiálov pre oblasť plánu vzdelávania, rozpočtu, zahraničných pracovných ciest a ďalších plánovacích dokumentov v súlade s požiadavkami kompetentných organizačných útvarov.
Sekcia hospodárskej správy, majetku a rozpočtu
Stále, krátkodobé a dlhodobé činnosti: Sekcie sa zameriavajú na zabezpečovanie bezproblémového
chodu prevádzky PPA, výkon komplexnej hospodárskej správy a autoprevádzky. Sekcia zabezpečuje
v rámci PPA verejné obstarávanie zákaziek, správu registratúry a distribúciu poštových zásielok. Do
pôsobnosti sekcie ďalej patrí poskytovanie právnych služieb pre potreby PPA, vypracovanie návrhu
rozpočtu prevádzky PPA a jeho čerpanie a výkon účtovníctva prevádzky PPA.
Krátkodobé činnosti: Odbor hospodárskej správy zabezpečuje obstaranie majetku čo zahŕňa aj verejné
obstarávanie, presun majetku v rámci PPA, bežnú údržbu majetku vrátane služobných motorových
vozidiel, vydávanie kancelárskych potrieb a ochranných pomôcok, prijímanie a odosielanie pošty,
správu registratúrneho strediska – archívu dokumentov, pripomienkovanie, schvaľovanie a vydávanie organizačných riadiacich aktov (ďalej len ORA), zverejňovanie a správu ORA, mimoriadnu
prepravu zamestnancov v rámci služobných ciest.
Sekcia kontroly
Stále, krátkodobé a dlhodobé činnosti: Konzultačné aktivity, vypracovanie manuálov, kontrola (technická služba) v oblasti organizácie trhu, kontrola (technická služba) v oblasti priamych a environmentálnych podpôr (PRV SR 2007 – 2013,OP RH SR 2007 – 2013), delegovanie činností na externé inštitúcie (bližšie v kapitole 7.3.) Referát rizikovej analýzy zabezpečuje všetky činnosti súvisiace
s výkonom rizikovej analýzy a následným výberom kontrolných vzoriek, použitím licencovaného
analytického nástroja SAS. Využívaním SAS analytického riešenia zabezpečuje PPA potrebný interný vývoj nových a správu starých hodnotiacich modelov pre jednotlivé typy podpôr. Referát
rizikovej analýzy generuje vzorky pre výkon kontrol na mieste pre oblasť priamych podpôr a podpôr
v rámci osi II, vrátane kontrol krížového plnenia a pre niektoré opatrenia PRV SR 2007 – 2013.
Dlhodobé činnosti predstavujú procesy súvisiace s tvorbou plánu a rozpočtu, centrálna evidencia
realizovaných kontrol.
Krátkodobé činnosti: podklady a analýzy, stanoviská a správy pre MF SR, MPRV SR, NKÚ SR, EK,
Európsky dvor audítorov.
Sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci
Stále, krátkodobé a dlhodobé činnosti: Zabezpečovanie registrácie, spracovania, výberu a kontrahovania Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci PRV SR 2007 – 2013
a OP RH SR 2007 – 2013 a elektronického spracovávania projektov prostredníctvom Informačného a monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy (ITMS) pre OP RH SR 2007 – 2013,
sledovanie limitov kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov v rámci PRV SR 2007 – 2013
a OP RH SR 2007 – 2013, prijímanie žiadostí o platbu a schvaľovanie výšky oprávnených výdavkov
na základe výsledkov administratívnej kontroly a kontroly na mieste vykonanej sekciou kontroly,
zadávanie údajov do IES SAP pre výkon ďalších postupov na platobnej sekcii, príprava metodiky
pre žiadateľov a interných manuálov v rámci programov, vypracovanie podkladov a správ o implementácii PRV SR 2007 – 2013 a OP RH SR 2007 – 2013, tvorba mesačných prehľadov o pro-
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jektoch a platbách v rámci PRV SR 2007 – 2013 a OP RH SR 2007 – 2013, príjem a spracovanie
žiadostí o štátne dotácie, príprava zmluvného vzťahu na poskytnutie štátnej pomoci a vypracovanie
platobných príkazov, spracovanie stanovísk ku kontrolným zisteniam, spracovávanie nezrovnalostí
zistených počas administrácie a kontroly jednotlivých podporných programov, výkon priebežnej
kontroly pri štátnych dotáciách, kontrola žiadostí o platbu a navrhnutie povolenia resp. zamietnutia
platby beneficientovi v súlade s internými manuálmi sekcie, právne záväznými aktmi EÚ a právnymi predpismi SR, štatistické hlásenia a vypracovanie správ o poskytnutej štátnej pomoci, aktualizácia interných manuálov sekcie pre spracovanie žiadostí o štátnu pomoc, implementácia, autorizácia
a kontrola systému štátnej pomoci, a minimálnej pomoci a úloh súvisiacich s usmerňovaním, koordináciou a kontrolou systému prijímania, kontroly a spracovania žiadostí o štátne dotácie.
Krátkodobé činnosti: V roku 2012 sekcia ukončila testovanie IES SAP a začala elektronické spracovávanie prijatých žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a k nim prislúchajúcich
žiadostí o platbu v rámci PRV SR 2007 – 2013.
Sekcia priamych podpôr
Stále, krátkodobé a dlhodobé činnosti: Realizácia opatrení spojených s poskytovaním priamych platieb a podpôr hradených z prostriedkov EPZF, EPFRV a ŠR (spracovanie, kontrola a schvaľovanie žiadostí), zabezpečovanie prípravy návrhov a podkladov pre vývoj, resp. úpravy systému IACS
(príprava podkladov pre komunikáciu, špecifikácia požiadaviek na zmeny, testovanie a zabezpečenie nasadenia úprav v produkčnom prostredí IS PPA), zabezpečovanie spracovania manuálov, ich
zmien a doplnkov pre poskytovanie priamych platieb a podpôr hradených z prostriedkov EPZF,
EPFRV a ŠR (štátny rozpočet) v rezorte pôdohospodárstva, agenda súvisiaca s RP PPA prostredníctvom referátu regionálnych pracovísk, vypracovanie správ o nezrovnalostiach v systéme priamych
platieb poskytovaných z prostriedkov EPZF a ŠR a podpôr na vybrané opatrenia Os2 PRV SR
2007 – 2013 poskytovaných z prostriedkov EPFRV a spolufinancovaných zo ŠR s využitím IS IACS
a správ na základe oznámení o podozrení z nezrovnalosti v zmysle platnej Smernice o zaobchádzaní
s nezrovnalosťami v PPA, administrovanie agendy súvisiacej s korešpondenciou a komunikáciou so
žiadateľmi, zabezpečenie procesných úkonov v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (Správny poriadok).
Krátkodobé činnosti: V krátkodobých plánov sekcia plnila úlohy v oblasti výkonu špecifických kontrol.
Sekcia financovania podpôr
Stále, krátkodobé a dlhodobé činnosti: Zabezpečovanie rozpočtovania finančných prostriedkov v rámci EPZF, EPFRV, OP RH SR 2007 – 2013, štátnej pomoci a národných podpôr, rozpisu záväzných
ukazovateľov rozpočtu podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, prípravu rozpočtových opatrení a ich
rozpis v RIS po schválení MPRV SR, prípravu podkladov k návrhu východísk štátneho záverečného účtu SR, príprava prehľadov o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu sekcie, vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, ktorá zahŕňa overenie formálnej správnosti dokumentov
predložených sekciou projektových podpôr a štátnej pomoci, sekciou priamych podpôr a sekciou
organizácie trhu, overenie súladu autorizovanej sumy so schváleným rozpočtom, realizácia platobného styku – úhrada finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na bankové účty konečných
prijímateľov v rámci EPZF, EPFRV, OP RH SR 2007 – 2013, štátnej pomoci a národných podpôr,
práce súvisiace s účtovaním poskytnutých finančných prostriedkov v rámci EPZF, EPFRV, OP RH
SR 2007 – 2013, štátnej pomoci a národných podpôr, zaznamenávanie účtovných prípadov v účtovnom systéme IES SAP ( integrovaný ekonomický systém SAP ) a ISUF, spracovanie podkladov
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pre zostavenie účtovnej závierky PPA a konsolidovanej účtovnej závierky, vymáhanie nezrovnalostí
v administratívnom a správnom konaní, zaznamenávanie údajov do centrálneho registra nezrovnalostí a knihy dlžníkov, vypracovanie výkazov k uzávierke finančného roku EK, zostavenie správ,
hlásení a štatistických prehľadov o implementácii PRV SR 2007 – 2013 a OP RH SR 2007 – 2013,
koordinácia vypracovávania správ, výkazov, hlásení, štatistík, prehľadov vyžadovaných MPRV SR,
EK, EDA a ďalšími orgánmi, monitorovanie OP RH SR 2007 – 2013 a PRV SR 2007 – 2013 v súlade s požiadavkami Spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie EK.
Krátkodobé činnosti: Aktualizácia metodiky a príslušných manuálov sekcie v nadväznosti na zmeny legislatívneho a organizačného charakteru a SW úpravy v informačných systémoch, testovanie
SW úprav v informačnom systéme, vybavovanie žiadostí o informácie v súvislosti s poskytovaním
podpôr v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi PPA, podklady, analýzy, stanoviská pre
MF SR, MPRV SR, NKÚ SR a ďalšie kompetentné orgány. Školiaca činnosť na tému: Nezrovnalosti v poľnohospodárskych fondoch (realizované lektorským zborom ÚV SR, ktorého členom je
zástupca PPA).
Sekcia organizácie trhu
Stále, krátkodobé a dlhodobé činnosti: Administrácia hlásení pre prijaté podpory z EPZF cez informačný systém hlásení ISAMM, administrovanie opatrení spojených s reguláciou trhu - registrácie
organizácií výrobcov, spracovateľov, uchádzačov o podpory, operačné programy, akčné plány, školské ovocie, nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie, reštrukturalizácia vinohradov, poistenie úrody vinohradov, investície do podnikov, propagácia na trhoch
tretích krajín, vydávanie dovozných, vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou
náhrady, prijímanie žiadostí o vývozné náhrady na základné a spracované poľnohospodárske výrobky, vyplácanie vývozných náhrad, prijímanie finančných zábezpek na zabezpečenie splnenia podmienok v rámci podpôr organizácie trhu, na ktoré sa vyžaduje zloženie zábezpeky.
Administrácia hlásení pre prijaté podpory z EPZF cez informačný systém hlásení ISAAM a AMIS
kvóta, administrácia a správa systému mliečnej kvóty, administrácia opatrení spojených s reguláciou
trhu - intervenčný nákup, skladovanie a predaj živočíšnych komodít (maslo, sušené odstredené
mlieko), podpora spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou (ďalej len „školské mlieko“), podpora opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelárskymi produktmi, súkromné skladovanie bravčového mäsa a masla, administrácia
informačných a propagačných programov na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách, administrácia pri schvaľovaní združení organizácie výrobcov akvakultúry, cenový monitoring - spracovanie cenových a trhových informácií pre komodity rastlinného
a živočíšneho pôvodu.
Krátkodobé činnosti: Pravidelný monitoring a štúdium legislatívy EÚ/SR, vypracovávanie manuálov, metodických pokynov a informácií pre verejnosť, spolupráca s externými inštitúciami MPRV
SR, ŠVPS SR, účasť na riadiacich výboroch organizovaných EK, príprava metodík, príprava a aktualizácie manuálov na základe zmien v legislatíve SR a EÚ, príprava nových manuálov potrebných k administrácii nových podporných programov, účasť na komoditných radách, administrácia
nezrovnalostí a administratívnych chýb, administrovanie systému SAMM pre komunikáciu s EK
a koordinácia jeho implementácie v SR, odstraňovanie nedostatkov zistených auditmi.
Sekcia informačných technológií
Stále, krátkodobé a dlhodobé činnosti: Sekcia zabezpečuje správu a údržbu infraštruktúry (serverov,
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pracovných staníc, sieťových prvkov a periférnych zariadení), vybavenie PPA potrebným hardvérom
a softvérom vrátane servisnej činnosti, elektronické spracovanie informácií, ich bezpečnosť a uchovávanie, kontrolu a evidenciu licencií softvéru a správy Definitive Software Library, prepojenia
na RP PPA a vybrané organizácie rezortu a celoštátny informačný systém.
Kontinuálne zabezpečuje tvorbu stratégie a koncepcie rozvoja IT v PPA, ktorá obsahovala zabezpečovanie integrácie informačných systémov PPA, zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z požiadaviek
EÚ za oblasť informatiky, zabezpečovanie úloh na úseku tvorby, rozvoja a prevádzky vnútorného
informačného systému v PPA, koordináciu projektovej komunikácie medzi jednotlivými organizačnými útvarmi PPA, riadenie zmien projektov v rámci IS PPA, kontrolu kvality projektov v rámci
celého životného cyklu komponentov IS PPA a realizáciu procesu informatizácie v PPA.
Zamestnanci sekcie administrovali kľúčové aplikácie PPA: (správa databáz, užívateľov a oprávnení):
• Integrovaný administratívny a kontrolný systém ( IACS) na administrovanie priamych podpôr,
• Agrárny informačný systém (AGIS) – administrovanie trhových opatrení a štátnej pomoci, Integrovaný ekonomický systém SAP (IES SAP) a zároveň zabezpečovali administráciu a údržbu
počítačovej domény PPA (administrácia užívateľov, prístupových práv a dátových priečinkov),
elektronickú poštu, OS a kancelárske aplikácie desktopov, databázy ORACLE. Starali sa o archiváciu dát a prevádzku a údržbu záložného pracoviska. Taktiež zabezpečovali poskytovanie
podpory používateľom, evidenciu problémov a požiadaviek na zmeny – Help Desk.
V dlhodobých činnostiach sekcia IT permanentne zavádza technologické opatrenia na zvýšenie
efektívnosti organizácie používaním nástrojov IT, snaží sa o zlepšenie technickej vybavenosti, rozvoj a sofistikovanejšie využívanie informačných technológií a modernizácia technických zariadení,
s dôsledkom zvýšenia výkonnosti a zníženia nákladov na prevádzku, opravy a údržbu. Priebežne
boli aktualizované strategické dokumenty „Analýza súčasného stavu IS PPA“ a „Stratégia rozvoja IS
PPA“, ktoré slúžili ako podklad pre vypracovanie štúdie pre zavedenie elektronických služieb PPA.
Sekcia navrhovala na realizáciu a implementovala do praxe štandardy, ktoré sú súčasťou programu
Informatizácia spoločnosti, zvlášť v oblasti integrácie informačných systémov a registrov údajov VS,
prepojenia IS PPA na MPRV SR a iné ISVS. Snažila sa o implementáciu princípov manažérstva
ITIL a PRINCE2 do praxe.
PPA ďalej plánuje zaviesť centrálnu evidenciu zmlúv, publikovanie jednotných šablón / formulárov
používaných v organizácii, podávanie žiadostí o prístupové práva formou preddefinovaných formulárov v prostredí MS Sharepoint a následnou elektronickou evidenciou, aby všetky informácie
boli na jednom prehľadnom centrálnom mieste a organizácia sa tak vyhla nálezom auditu a zároveň
pomohla pri definovaní jednotlivých prístupových práv.
V priebehu svojej činnosti Sekcia IT neustále hľadá „vylepšenia“ a využitie možností, ktoré poskytuje výpočtová technika, vytvárala podmienky pre zavedenie unifikovaných prostredí, rozhraní
a otvorenosti informačných systémov pre pripravenosť na komplexnú digitalizáciu štátnej správy.
Krátkodobé činnosti: Sekcia IT sa čiastočne venovala aj vývoju a v rámci neho implementovala v prostredí Microsoft SharePoint intranetový portál, ktorý sa priebežne dotvára a rozširuje. Tiež rozpracovala elektronické schvaľovanie organizačno-riadiacich aktov, čím sa zníži administratívna náročnosť a predovšetkým sprehľadní a zjednoduší celý proces.
Počas roka 2012 boli nasadené niektoré nové moduly IS PPA:
• Evidencia zmien IS PPA – Change management v prostredí SAP
• V rámci implementácie aplikácie Microsoft SharePoint bol implementovaný modul – Or25

ganizačná schéma a Kontakty, ktoré sú integrované s Microsoft Active Directory – databáza
používateľov IS PPA. Týmto sa stali informácie o užívateľoch a ich kontakty jediným centrálnym a spoločným miestom bez nutnosti distribúcie. Ďalším modulom bola
• Centrálna stránka pre intranet PPA: centrálne miesto oznamov, liniek na spúšťanie aplikácií,
informácií, kontaktov (zamestnancov PPA s vyhľadávaním a v grafickej podobe s organizačnou štruktúrou, MPRV SR, Helpdesk PPA); po dopracovaní bude mať každá sekcia svoju oblasť publikovania informácií pre potreby danej sekcie. Posledným modulom bol Schvaľovací
proces na organizačno-riadiace akty, ktorý je tiež súčasťou tohto prostredia.
Okrem toho v priebehu roku 2012 bol aktualizovaný IS Dochádzka, čím je táto pripravená na automatický prenos údajov do modulu SAP HR pre spracovanie miezd.
V module SAP HR boli aktualizované a dopracované niektoré formuláre pre personálnu agendu,
čím sa uľahčila práca zamestnancom osobného úradu a odstránila sa duplicitná činnosť.
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3. Rozpočet
organizácie
3.1 Rozpočet PPA na podporné mechanizmy
MPRV SR rozpísalo PPA záväzné ukazovatele schváleného štátneho rozpočtu za prostriedky na spoločné programy SR a EÚ z rozpočtu EÚ a na spolufinancovanie zo ŠR SR na rok 2012 v súlade so zákonom NR SR č. 511/2011 o štátnom rozpočte, v príjmovej časti rozpočtu vo výške
709 941 153,00 EUR.
Financovanie podpôr v oblasti pôdohospodárstva bolo v roku 2012 realizované v rámci rozpočtu
PPA z prostriedkov EÚ (EPFRV, EPZF, EFRH) a spolufinancovania zo ŠR SR a z prostriedkov
Environmentálneho fondu.
3.1.1 Prehľad príjmov PPA v roku 2012
Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu PPA boli v priebehu roka 2012
upravované rozpočtovými opatreniami v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. a k 31. 12. 2012 predstavovali výšku 603 904 tis. EUR. Úprava rozpočtu príjmov bola realizovaná nadväzne na úpravu
rozpočtu výdavkov EÚ z MPRV SR, pričom je dodržaná zásada kompatibility výšky príjmov a výdavkov EÚ.
Aktuálny rozpočet prostriedkov zaradených do príjmov EÚ bol upravený zvýšením o časť finančných prostriedkov EÚ z roku 2011, v mesiaci marec v kóde zdroja 13K1 vo výške 69 552 tis. EUR.
V mesiaci október bol rozpočet upravený znížením za účelom zosúladenia zdrojov s platnou legislatívou EÚ v kóde zdroja 11J7 vo výške 335 tis. EUR. V mesiaci november bol upravený zvýšením
o ďalšiu časť finančných prostriedkov EÚ z roku 2011 v kóde zdroja 13L1 300 tis. EUR.
Príjmy EÚ z roku 2012 v nadväznosti na §8 a §6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli
viazané do roku 2013 v mesiaci december vo výške 184 306 tis. EUR, z toho na fonde EPZF v kóde
zdroja 11J1 vo výške 6 tis. EUR a v kóde zdroja 11J7 vo výške 4 165 tis. EUR, na fonde EPFRV
v kóde zdroja 11K1 vo výške 179 675 tis. EUR a na fonde EFRH v kóde zdroja 11L1 vo výške
460 tis. EUR.
Aktuálny rozpočet prostriedkov zaradených do príjmov ŠR na produkciu cukru a izoglukózy bol
v roku 2012 vo výške 439 tis. EUR bez úprav rozpočtovými opatreniami.
Celkové príjmy PPA boli dosiahnuté za rok 2012 vo výške 607 256 tis.. EUR t. j. na 100,55 %
upraveného rozpočtu.
Prehľad príjmov v Prílohe č. 2: Hospodárenie fondov. Prehľad príjmov PPA v roku 2012
Príjmy z rozpočtu EÚ
Plnenie prostriedkov prijatých z rozpočtu Európskej únie a zaradených do príjmov EÚ bolo dosia
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hnuté za rok 2012 vo výške 594 816 tis. EUR, čo vo vzťahu k upravenému rozpočtu 594 713 tis.
EUR predstavuje plnenie na 100,02 %.
Príjmy EPUZF pre Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 – 2006
(ďalej len SOP PaRV) boli dosiahnuté v roku 2012 vo výške 9 158 tis. EUR v súlade s procesom
ukončovania a posudzovania záverečnej dokumentácie a realizácie platieb v rámci usmerňovacej
sekcie EPUZF. Finančné prostriedky boli poukázané z účtu MF SR na účet PPA.
Príjmy EPZF boli rozpočtované k 31. 12. 2012 na Priame platby (ďalej len PP) a Trhovo orientované výdavky (ďalej len TOV) v objeme 326 121 tis. EUR. Plnenie bolo dosiahnuté vo výške
317 050 tis. EUR, t. j. na 97,22 %.
Príjmy na PP boli rozpočtované k 31. 12. 2012 na programe 091, v kóde zdroja 11J1 a 11J7 vo
výške 309 648 tis. EUR. Príjmy boli naplnené v objeme 306 350 tis. EUR z dôvodu pridelenia
prostriedkov z mimorozpočtového účtu MPRV SR na príjmový účet PPA pre prostriedky EPZF, čo
je plnenie na 98,93 %.
Príjmy na TOV ( ďalej len trhovo orientované výdavky) boli rozpočtované k 31. 12. 2012 na programe 091, v kóde zdroja 11J4 vo výške 16 472 tis. EUR. Príjmy na TOV boli dosiahnuté v objeme
10 700 tis. EUR z dôvodu pridelenia prostriedkov z mimorozpočtového účtu MPRV SR na príjmový účet PPA čo je plnenie na 64,96 %.
Príjmy na EPFRV boli rozpočtované k 31. 12. 2012 na programe 092, v kóde zdroja 11K1 a 13K1
vo výške 266 169 tis. EUR a boli dosiahnuté vo výške 266 169 tis. EUR t. j. na 100 % poukázaním
finančných prostriedkov z mimorozpočtového účtu MPRV SR na príjmový účet PPA pre krytie
financovania podpôr z EPFRV.
Príjmy na EFRH pre Operačný program rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 na rok 2012 boli rozpočtované na programe 091 v kóde zdroja 11L1 a 13L1 v objeme 2 423 tis. EUR. Plnenie príjmov
bolo dosiahnuté v súlade s oprávnenými výdavkami EÚ na základe schválených súhrnných žiadostí
o platbu vo výške 2 438 tis. EUR, t. j. na 100,63 %.
Príjmy z rozpočtu SR
Plnenie rozpočtovaných prostriedkov SR a zaradených do rozpočtu SR bolo dosiahnuté za rok 2012
vo výške 1 716 tis. EUR, čo vo vzťahu k aktuálnemu rozpočtu 439 tis. EUR predstavuje plnenie
na 390,72 %.
Príjmy štátneho rozpočtu z produkcie cukru a izoglukózy rozpočtované v kóde zdroja 111 vo výške
439 tis. EUR boli dosiahnuté vo výške 1 533 tis. EUR, t. j. na 349,12%.
Ostatné príjmy zaradené do rozpočtu SR v kóde zdroja 111 boli naplnené z iných nedaňových
príjmov a z vrátených platieb vo výške 12 tis. EUR.
Ostatné nerozpočtované príjmy vo výške 170 tis. EUR boli dosiahnuté z nezrovnalostí v roku 2012,
z dôvodu nesplnenia podmienok konečných prijímateľov podpôr na priznanie oprávnených výdavkov z fondov podľa jednotlivých zdrojov spolufinancovania zo ŠR.
Mimorozpočtové príjmy
V súlade s uznesením vlády, PPA poskytuje aj podpory vo forme zvýhodnenej pôžičky za účelom založenia novej úrody poľnohospodárskym prvovýrobcom pre nasledujúci hospodársky rok z dôvodu
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zmiernenia, alebo odstránenia následkov extrémnych poveternostných podmienok, najmä sucha,
ako dôsledku klimatických zmien podľa zákona č. 543/2007 Z. z. a v súlade s postupom upraveným
Výnosom MPRV SR č.570/2012-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory vo forme pôžičky
a schémou minimálnej pomoci na poskytovanie zvýhodnenej pôžičky poľnohospodárskemu prvovýrobcovi (ďalej len „schéma“).
Z Environmentálneho fondu prijala PPA na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí pôžičky v roku
2012 finančné prostriedky na samostatnom mimorozpočtovom bežnom účte podľa § 8a) zákona
č. 543/2007 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 523/2004 Z. z.)..
Mimorozpočtové príjmy boli prijaté v roku 2012 - pôžička na podpory v kóde zdroja 72c v objeme
5 228 tis. EUR a na prevádzke boli prijaté mimorozpočtové prostriedky v kóde zdroja 35 vo výške
35 tis. EUR na refundáciu výdavkov zahraničných pracovných ciest.
3.1.2 Prehľad výdavkov PPA v roku 2012
Prehľad výdavkov na podpory v pôdohospodárstve v roku 2012 je v prílohe č. 3. Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu PPA vo výške 901 974 tis. EUR
boli v priebehu roka 2012 upravované rozpočtovými opatreniami v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.
a k 31. 12. 2012 a predstavovali výšku 751 219 tis. EUR. Úprava rozpočtu výdavkov bola realizovaná vlastnými rozpočtovými opatreniami podľa druhu platby a z úrovne MPRV SR a MF SR podľa
schválených požiadaviek PPA.
Schválený rozpočet prostriedkov fondov na rok 2012 zaradených do výdavkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR na spoločné programy SR a EÚ vo výške 890 754 tis. EUR bol upravený rozpočtovými
opatreniami na výšku 723 799 tis. EUR.
Výdavky EÚ a ŠR z roku 2012 v nadväznosti na § 8 a §6 zákona č. 523/2004 Z. z. boli viazané do
roku 2013 vo výške 167 482 tis. EUR, z toho:
Priame platby z EPZF zdroj 11J a 13J spolu vo výške11 264 tis. EUR,
PRV SR 2007 – 2013 z EPFRV zdroj 11K vo výške146 720 tis. EUR,
TOV z EPZF zdroj 11J a 13J vo výške8 874 tis. EUR,
OP RH SR 2007 – 2013 zdroj 11L a 13L 624 tis. EUR.
Aktuálny rozpočet prostriedkov pridelených z rozpočtu SR a zaradených do výdavkov ŠR bol
v roku 2012 vo výške 11 716 tis. EUR, z toho Štátna pomoc v kóde zdroja 111 vo výške 4 688 tis.
EUR a DPH obciam v kóde zdroja 111 a 131 vo výške 7 028 tis. EUR. V súlade s § 8 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
MPRV SR uvoľnilo finančné prostriedky viazané v predchádzajúcich rokoch vo výške 688 992,34
EUR. Finančné prostriedky sú určené na úhradu dane s pridanej hodnoty obciam k podporám
financovaným z EPFRV.
Viazané finančné prostriedky na DPH obciam boli k 31. 12. 2012 vo výške 1 016 tis. EUR.
Celkové rozpočtované výdavky PPA boli vyčerpané v roku 2012 vo výške 747 120 tis. EUR t. j.
na 99,45% upraveného rozpočtu.
Prehľad výdavkov PPA je rozčlenený podľa programov, fondov a zdrojov financovania prislúchajú-
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cich k jednotlivým programom, obsahuje výšku prostriedkov použitú na financovanie štrukturálnych zložiek programu, výšku schváleného rozpočtu, výšku upraveného rozpočtu, výšku čerpania
výdavkov a stav plnenia v percentách k 31. 12. 2012 na jednotlivých programoch a zdrojoch voči
upravenému rozpočtu.
3.1.3 Čerpanie výdavkov z rozpočtu EÚ a spolufinancovania zo ŠR SR
Čerpanie výdavkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR bolo v PPA realizované v roku 2012 vo výške
714 728 tis. EUR, t. j. na 98,75 % upraveného rozpočtu, z toho prostriedky EÚ boli vo výške
577 083 tis. EUR a prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR vo výške 137 645 tis. EUR.
Program 091 Podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a potravinárstva je financovaný
z dvoch fondov. Jedným je EPZF a druhým je EFRH.
Prostredníctvom EPZF na programe 091, boli financované v roku 2012 len bežné výdavky v rozpočte PPA vo výške 380 093 tis. EUR, t. j. na 97,67 % voči upravenému rozpočtu. Z toho na podprograme 09102 boli čerpané finančné prostriedky na priame platby vo výške 370 315 tis. EUR čo
bolo čerpanie na 100 % a na podprograme 09104 na TOV vo výške 9 778 tis. EUR, t. j. na 51,88 %
voči upravenému rozpočtu.
Priame platby boli vyplatené podľa žiadostí z roku 2011, z roku 2010 a schválených žiadostí v roku
2012.
Čerpanie rozpočtu výdavkov priamych platieb bolo podľa výkazu FIN 1-04 a podľa zdrojov:
• na jednotnú platbu na plochu spolu (SAPS) v objeme 336 583 tis. EUR
• na dojnice v objeme 12 187 tis. EUR
• na VDJ spolu v objeme 1 426 tis. EUR
• na DPP v objeme 2 tis. EUR
• na chmeľ v objeme 10 tis. EUR
• na osobitnú platbu na cukor (CUK) v objeme 19 100 tis. EUR
• na osobitnú platbu na ovocie a zeleninu (ZELO) v objeme 678 tis. EUR
• na prechodnú platbu na rajčiaky (RAJ) v objeme 329 tis. EUR.
Prostredníctvom EPFRV boli v rozpočte PPA v roku 2012 financované projektové podpory a priame podpory ako bežné a kapitálové výdavky. Na opatreniach programu 092 Rozvoj vidieka SR
2007 – 2013 v štruktúre podľa podprogramov, prvkov a zdrojov boli realizované výdavky vo výške
331 433 tis. EUR, z toho prostriedky EÚ boli vo výške 255 560 tis. EUR a spolufinancovanie zo
ŠR vo výške 75 873 tis. EUR, t. j. na 100 % upraveného rozpočtu.
Rozpočtované výdavky na projektové podpory PRV SR 2007 – 2013 boli v roku 2012 čerpané
na podprograme 09202 Implementácia rámca podpory prostriedky vo výške 2 920 tis. EUR.
Na prvku 0920208 TP boli čerpané finančné prostriedky systémom rozpočtových opatrení (poskytnuté prostriedky rozpočtovým organizáciám) vo výške 3 825 tis. EUR.
Na podprograme 09204 Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo boli čerpané finančné prostriedky vo výške 90 915 tis. EUR a súčasne boli čerpané
finančné prostriedky systémom rozpočtových opatrení na prvku 0920401 Odborné vzdelávanie
a informačné aktivity vo výške 53 tis. EUR a na prvku 0920406 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja
a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva vo výške 12 974 tis. EUR.
Na podprograme 09205 Zlepšenie životného prostredia krajiny boli čerpané finančné prostried-
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ky na priame podpory vo výške 149 111 tis. EUR a na projektové podpory vo výške 18 269 tis.
EUR.
Na podprograme 09206 Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho obyvateľstva boli čerpané finančné prostriedky vo výške 57 610 tis. EUR a na podprograme 09207
LEADER – EPFRV (PRV SR 2007 – 2013) boli čerpané prostriedky vo výške 12 608 tis. EUR.
Prostredníctvom EFRH boli financované výdavky v rozpočte PPA v roku 2012 na opatreniach podprogramu 091 03 Rybné hospodárstvo – Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013
vo výške 3 202 tis. EUR, t. j. na 100 % a súčasne boli čerpané finančné prostriedky systémom rozpočtových opatrení na prvku 0910307 Technická pomoc vo výške 56 tis. EUR.
3.1.4 Čerpanie výdavkov z rozpočtu SR a z mimorozpočtových zdrojov
Prostriedky z rozpočtu SR v roku 2012 zabezpečili pokračovanie financovania platieb na zdroji 111
a 131 obciam tak ako v roku 2011 na refundáciu dane z pridanej hodnoty v rámci realizovaných
projektov z programu 092 Rozvoj vidieka vo výške 7 028 tis. EUR z prvkov 0920603 Základné
služby pre vidiecke obyvateľstvo a 0920604 Obnova a rozvoj dediny. Čerpanie bolo realizované
v súlade s Uznesením vlády SR č. 338 z 19.5.2010 na zabezpečenie zdrojov na refundáciu dane
z pridanej hodnoty v rámci PRV SR 2007 – 2013.
Na podprograme 09002 na prvku 0900208 Štátna pomoc v kóde zdroja 111 boli finančné prostriedky na realizáciu dotácií na štátnu pomoc uvoľnené v roku 2012 do rozpočtu PPA rozpočtovými opatreniami z úrovne MPRV SR v súlade s rozhodnutiami ministra pôdohospodárstva o rozpise
limitov na základe objemov finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole MPRV SR a vyčerpané
vo výške 4 795 tis. EUR.
PPA poskytla k 31. 12. 2012 podpory z mimorozpočtových zdrojov vo forme zvýhodnenej pôžičky v kóde zdroja 72c vo výške 4 245 tis. EUR za účelom založenia novej úrody poľnohospodárskym
prvovýrobcom pre nasledujúci hospodársky rok z dôvodu zmiernenia alebo odstránenia následkov
extrémnych poveternostných podmienok, najmä sucha, ako dôsledku klimatických zmien a v súlade s postupom upraveným Výnosom MPRV SR č.570/2012-100 o podrobnostiach pri poskytovaní
Graf 1: Vývoj čerpania výdavkov PPA na podpory a prevádzku v rokoch 2010 až 2012
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podpory vo forme pôžičky a schémou minimálnej pomoci na poskytovanie zvýhodnenej pôžičky
poľnohospodárskemu prvovýrobcovi.
V mesiaci december bola uskutočnená prvá splátka pôžičky voči Environmentálnemu fondu v kóde
zdroja 72c, v kategórii 820 vo výške 692 tis. EUR.
Zostatok pôžičky k 31. 12. 2012 na mimorozpočtovom bežnom účte je vo výške 291 tis. EUR,
ktorá bude poskytnutá v roku 2013.
Vývoj čerpania výdavkov na podpory a prevádzku PPA v rokoch 2010, 2011 a 2012 je znázornený
na grafe 1. Celkovo výdavky majú od roku 2010 klesajúci trend. Pokles čerpania výdavkov na podpory bol ovplyvnený najmä zníženým počtom predložených žiadostí, počtom neschválených, nevyplatených žiadostí pri vyplácaných opatreniach a aktuálnou situáciou na trhu s poľnohospodárskymi komoditami.

3.2 Rozpočet na správu PPA
MPRV SR rozpísalo listom 5089/2011-330 z 28. 12. 2011 PPA záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2012 na prevádzku PPA takto:
• Príjmy celkom – schválený rozpočet 2012
0 EUR
• Výdavky celkom – schválený rozpočet 2012
11 220 841,00 EUR
• bežné výdavky (600)
11 220 841,00 EUR
• v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)
5 536 457,00 EUR
• kapitálové výdavky (700)
0,00 EUR
• Počet zamestnancov v organizácií
607 osôb
3.2.1 Príjmy
V schválenom rozpočte PPA na prevádzku neboli na rok 2012 rozpísané záväzné ukazovatele v príjmovej časti rozpočtu. Za obdobie január až december 2012 boli príjmy v rozpočte na prevádzku PPA
dosiahnuté vo výške 34 856,48 EUR, z toho príjmy na zdroji 111 boli naplnené vo výške 160,00
EUR za predaj motorových vozidiel, ktoré boli pre PPA neupotrebiteľné (havarované) a následne boli
vyradené z majetku. Na zdroji 35 boli naplnené z dôvodu poukázania prostriedkov z mimorozpočtového účtu (depozitný) PPA na iné nedaňové príjmy PPA v čiastke 34 696,48 EUR na refundáciu
zahraničných pracovných ciest v rámci projektu HR/07/IB/AG/01 a MN/08/IB/AG/01.
Tabuľka 5 Plnenie príjmov za rok 2012 v EUR
Plnenie príjmov za rok 2012 v EUR
Rozpočtová podpoložka
292027 – iné nedaňové príjmy
292027 – iné nedaňové príjmy
SPOLU

Zdroj
111
35
111

Schválený
rozpočet
0,00
0,00
0,00
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Upravený
rozpočet
0,00
34 696,48
34 696,48

Plnenie k
31. 12. 2012
160,00
34 696,48
34 856,48

3.2.2 Výdavky
Po premietnutí rozpočtových opatrení z úrovne MPRV SR predstavoval upravený rozpočet výdavkov k 31. 12. 2012 výšku 18 254 277,19 EUR, z toho bežné výdavky 16 617 348,14 EUR a kapitálové výdavky vo výške 1 636 929,05 EUR. Čerpanie výdavkov na prevádzku PPA predstavuje
za obdobie január až december r. 2012 objem 18 253 745,35 EUR (vrátane prostriedkov na mimorozpočtovom zdroji 35 v čiastke 34 696,48 EUR (úhrada zahraničných pracovných ciest).
Čerpanie rozpočtových prostriedkov na prevádzku PPA podľa kódov zdrojov a podľa jednotlivých
kategórií ekonomickej klasifikácie bolo v roku 2012 nasledovné:
Tabuľka 6 Čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2012 v EUR
Čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2012 v EUR
Kategória
Mzdy, platy,
služobné príjmy
a OOV – 610
Poistné a
príspevok do
poisťovní – 620
Tovary a služby
– 630
Bežné transfery
– 640
Kapitálové
výdavky – 700
SPOLU:
Kapitálové
výdavky – 700
Tovary a služby
– 630
Tovary a služby
– 630
Mzdy, platy,
služobné príjmy
a OOV – 610
Mzdy, platy,
služobné príjmy
a OOV – 610
Poistné a
príspevok do
poisťovní – 620
Poistné a
príspevok do
poisťovní – 620

Zdroj

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
k 31. 12. 2012

%
čerpanie
upravený
rozpočet

%
čerpanie
schválený
rozpočet

111

5 536 457,00

5 536 457,00

5 536 457,00

100,00

100,00

111

1 934 992,00

2 150 182,00

2 150 182,00

100,00

111,12

111

3 721 710,00

6 208 185,00

6 207 870,98

100,00

166,80

111

27 682,00

172 735,00

172 735,00

100,00

100,00

111

0,00

282 000,00

281 931,64

99,98

99,98

100,00

127,88

111

11 220 841,00 14 349 559,00 14 349 176,62

131B

0,00

1 354 929,05

1 354 779,59

99,99

99,99

11K1

0,00

11 326,98

11 326,98

100,00

100,00

11K2

0,00

3 775,67

3 775,67

100,00

100,00

11K1

0,00

1 412 159,73

1 412 159,73

100,00

100,00

11K2

0,00

470 719,92

470 719,92

100,00

100,00

11K1

0,00

462 832,77

462 832,77

100,00

100,00

11K2

0,00

154 277,59

154 277,59

100,00

100,00
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Čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2012 v EUR
Kategória
Refundácia
zahraničnej cesty
Agrarmarkt
Austria
SPOLU

Zdroj

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
k 31. 12. 2012

%
čerpanie
upravený
rozpočet

%
čerpanie
schválený
rozpočet

35

0,00

34 696,48

34 696,48

100,00

100,00

100,00

162,68

11 220 841,00 18 254 277,19 18 253 745,35

V roku 2012 boli vynaložené výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške
5 536 457,00 EUR, t. j. čerpanie na 100,00 %. Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
boli vyplatené vo výške 34 958,00 EUR. K 31. 12. 2012 mala agentúra 592 zamestnancov, pričom
z uvedeného počtu bolo 34 zamestnancov prijatých v rámci technickej pomoci.
Na základe žiadosti o vykonávanie rozpočtového opatrenia č. 1235010613 zo dňa 7.8.2012, bolo
v zmysle § 2 zákona č.596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 a splnomocnením podľa časti
E. uznesenia vlády SR č. 717, povolené prekročenie limitu výdavkov PPA.
V nadväznosti na realizované rozpočtové opatrenie MP SR, vnútorné rozpočtové opatrenia PPA
na zabezpečenie odvodov, schválenú ŽOP č. 2/017/01 a platobný príkaz sekcie 400 č. 1135000501
boli finančné prostriedky z technickej pomoci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 poukázané z výdavkového účtu platobnej jednotky pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV
a zo ŠR dňa 7.augusta 2012 na výdavkový účet prevádzky vo výške 2 499 990,01 EUR a boli použité na refundáciu miezd, platov a príspevkov do poisťovní oprávnených zamestnancom PPA, z toho
mzdy tvorili čiastku 1 874 992,50 EUR a odvody čiastku 624 997,51 EUR
V rámci zasadnutí rozhodovacieho výboru operácií technickej pomoci PRV SR 2007 – 2013, boli
schválené žiadosti a presuny v programovom prvku 0920208-Technická pomoc (511) na kategóriu
630 v celkovom objeme 15 102,65 EUR.
3.2.3 Významné nákupy
Objemovo najvýznamnejšie nákupy, ktoré boli zrealizované v roku 2012 z bežných a kapitálových
výdavkov, sú uvedené v nasledovných prehľadoch:
Tabuľka 7 Objemovo najvýznamnejšie nákupy realizované z bežných výdavkov v roku 2012
Objemovo najvýznamnejšie nákupy realizované z bežných výdavkov v roku 2012
Názov položky
Účel použitia
Tovary a služby – zdroje (111, 35, 11K1, 11K2)

Suma v EUR
6 257 670,11
t. j. 99,99 %

Energie
(RP 632001)

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie náklady za energie na RP PPA vo
výške 305 989,15 EUR a úhrada budovy na Dobrovičovej 9 vo
výške 64 490,77 EUR

394 694,71

Poštové
a telekomunikačné
služby (RP 632003)

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie za telef. poplatky spoločnosti
Orange a T-com vo výške 185 854,93 EUR

245 319,71
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Objemovo najvýznamnejšie nákupy realizované z bežných výdavkov v roku 2012
Názov položky
Účel použitia
Suma v EUR
Najväčšiu časť tvorilo čerpanie za internetové pripojenie vo výšKomunikačná
435 008,64
infraštruktúra LAN, ke 30 603,84 EUR, profylaktika LAN,WAN serverov vo výške
40 892,40 EUR a pripojenie MPLS VPN vo výške 363 512,40 EUR
WAN (RP632004)
Materiál pre
Najväčšiu časť tvoril nákup počítačov, monitorov 45 266,10 EUR
výpočtovú techniku
86 009,72
a náhradných dielov na výpočtovú techniku vo výške 40 743,62 EUR
(RP 633002)
Všeobecný materiál
(RP 633006)

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie na kancelársky materiál, hygienické potreby a tonery vo výške 79 426,23 EUR

83 912,08

Sofware
(RP 633013)

Najobjemnejšiu časť tvorilo čerpanie Rizikovej Analýzy z firmy
SAS vo výške 71 232,00 EUR

72 350,98

Palivá, mazivá, oleje
Najobjemnejšiu časť tvoril nákup pohonných hmôt od Slovnaft
a špeciálne kvapaliny
a. s. a ÖMV vo výške 126 594,44 EUR
(RP 634001)
Najväčšiu časť tvorili paušálne poplatky za servisnú podporu na
základe zmlúv so spoločnosťami AXASOFT vo výške 128 345,41
Údržba výpočtovej
EUR, Lazar Consulting vo výške 165 121,27 EUR, Microsoft Slotechniky
vakia za Premier Support vo výške 123 829,20 EUR a SAP Sloven(RP 635002)
sko poplatok za údržbu SAP Software vo výške 63 389,86 EUR

134 267,00

506 255,44

Údržba softvéru
(RP 635009)

Úprava v IACS vo výške 407 313,54 zmeny v IS AGIS
1 384 801,92 EUR obnovenie služieb technickej podpory
ORACLE 111 975,66 EUR

Nájomné budov
(RP 636001)

Najväčšiu časť čerpania tvorila úhrada výdavkov za AXA Penzijný
fond- na PPA ústredie Dobrovičovú 9 vo výške 714 885,09 EUR
a prenájom archívu vo výške 95 409,24 EUR – ARTEXT

843 644,57

Všeobecné služby
(RP 637004)

Najväčšiu časť čerpania tvorila úhrada výdavkov za upratovacie služby AXA Penzijný fond na Dobrovičovej 9 vo výške
163 351,63 EUR, Agroinštitút Nitra vo výške 94 552,57 EUR,
Security Agency – strážne služby vo výške 102 070,70 EUR
a FAX COPY zhotovenie fotokópií vo výške 40 914,31 EUR

534 699,57

Špeciálne služby
(RP 637005)

Najväčšiu časť čerpania tvorili delegované činnosti VÚPOP
304 966 EUR, odborný koučing pre Tvorbu risk. Analýzy firma
SAS Slovakia vo výške 11 653,22 EUR a služby technika PO
a BOZP vo výške 25 281,48 EUR

347 176,38

Štúdie, expertízy
(RP 637011)

Najväčšiu časť čerpania tvorila úhrada výdavkov firme Radela
vo výške 114 120 EUR – úvodná správa –skvalitnenie systém
krížového plnenia

115 512,92

1 498 157,58

Zahraničné cesty
Najobjemnejšie čerpanie tvorili - Refundácie zahraničných ciest
(RP 631002) Zdroj 35 Agrarmarkt Austria

34 696,48

Školenie
(RP 637001) Zdroj
11K1 a 11K2

15 102,65

Zabezpečenie školenia zamestnancov – vo výške 15 102,65EUR
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Zostávajúce bežné výdavky boli čerpané na cestovné náhrady a prevádzkové náklady (vodné, stočné,
telefónne poplatky, stravovanie, školenia, semináre atď.).
Tabuľka 8 Objemovo najvýznamnejšie nákupy realizované z kapitálových výdavkov 2012
Objemovo najvýznamnejšie nákupy realizované z kapitálových výdavkov 2012
Názov položky
Účel použitia
Kapitálové výdavky
Software (RP 711003)
zdroj 131B
Licencie (RP 711004)
zdroj 111
Osobné automobily
(RP 714001)- zdroj 111
Osobné automobily
(RP 714001)zdroj 131B

Úhrada za úpravu a zmeny v systéme IACS vo výške
322 815,71 EUR a Migrácia systému AGIS SOT
a AGIS ŠP vo výške 522 064,14 EUR
Úhrada za nákup licencie Oracle vo výške 381 840
EUR
Úhrada za nákup motorových vozidiel vo výške
281 931,64 EUR

Úhrada za nákup motorových vozidiel vo výške
128 059,74 EUR

Suma v EUR
1 636 711,23
t. j. 99,99 %
844 879,85
381 840,00

281 931,64
128 059,74

Najvýraznejší bol stav dlhodobého nehmotného majetku v roku 2012, ktorý bol ovplyvnený úhradami za obstaranie úpravy IS IACS na základe zmluvy so spoločnosťou AXA soft vo výške 322 815,71
EUR a za migráciu systému AGIS SOT a AGIS ŠP od firmy Lazar Consulting v sume 522 064,14
EUR. V roku 2012 bolo vyradené 1 motorové vozidlo z dlhodobého hmotného majetku. Stav záväzkov k 31. 12. 2012 bol vo výške 1 133 510,98 EUR, išlo predovšetkým o nezrealizované úhrady
decembrových miezd zrealizované až v roku 2013.
3.2.4 Výdavky na zahraničné pracovné cesty
Na realizáciu zahraničných pracovných ciest a školení, ktoré zahŕňajú najmä účasť na konferenciách
riaditeľov platobných agentúr členských štátov EÚ a koordinačných orgánov ako aj účasť na konferenciách riaditeľov platobných agentúr nových členských štátov EÚ, účasť na konferenciách Panta
Rhei, účasť na riadiacich výboroch EK, bilaterálne rokovania, konzultácie, školenia, a pod., bolo
na tento účel k 31. 12. 2012 v roku 2012 z rozpočtu PPA vyčerpaných 50 139,70 EUR, z toho
refundácie leteniek činili 18 543,29 EUR a refundácia za konferenciu Panta Rhei 35 000 EUR.
V priebehu roka 2012 bolo uskutočnených na odbore účtovníctva a rozpočtu prevádzky niekoľko
kontrol vyslaných z agentúry OVK, MPRV SR a MF SR, ktoré boli zamerané na efektívnosť a hospodárnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Prijaté opatrenia sú priebežne plnené.
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4. Personálne
a organizačné otázky
Priemerný počet zamestnancov PPA vrátane zamestnancov technickej pomoci za rok 2012 bol 578.
K 31. 12. 2012 bolo 525 štátnozamestnaneckých miest a 33 miest vo verejnej službe. V rámci technickej pomoci bolo obsadených 34 miest zamestnancami v pracovnom pomere na dobu určitú, a to
11 zamestnancov na ústredí a 23 na RP PPA.
Grafe č.2 zobrazuje vzdelanostnú štruktúru podľa stavu zamestnancov k 31. 12. 2012 a graf č. 3
zobrazuje vekovú štruktúru zamestnancov v jednotlivých vekových kategóriách k 31. 12. 2012.
K tomuto dátumu bolo v PPA zamestnaných 256 mužov a 332 žien (56 %). Z celkového počtu
zamestnancov bolo 86 % s vysokoškolským vzdelaním .
Graf 2 Veková a vzdelanostná štruktúra zamestnancov PPA a

Graf 3 Veková a vzdelanostná štruktúra zamestnancov PPA b
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4.1 Výberové konania a výber zamestnancov
Proces prijímania nových zamestnancov sa v prostredí Pôdohospodárskej platobnej agentúry riadi
zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) a služobnými predpismi č. 2/2009
a 3/2009, ktorými sa určujú podrobnosti o výberovom konaní a výbere v služobnom úrade PPA.
Noví zamestnanci PPA sa prijímajú do dočasnej štátnej služby bez výberového konania alebo bez
výberu na základe referencií, alebo databázy životopisov vedených na osobnom úrade a do stálej
štátnej služby sa prijímajú zamestnanci na základe výberu alebo výberového konania (ďalej len
VK). Výberovým konaním sa obsadzujú štátnozamestnanecké miesta (ďalej len ŠZM) vedúcich
zamestnancov a môžu prebehnúť formou vnútorného alebo vonkajšieho VK. Voľné miesta, ak
ide o vonkajšie VK a výber, sa vyhlasovali na internetovej stránke PPA, internetovej stránke www.
kariera.sk, intranetovej stránke služobného úradu, výveske a elektronickou komunikáciou. V roku
2012 bolo zrealizovaných celkovo 24 výberov, ktorými sa obsadzovalo 26 ŠZM na ústredí a regionálnych pracoviskách PPA, ďalej 18 vnútorných VK a 3 vonkajšie VK, ktorými sa obsadzovalo 21
voľných ŠZM vedúcich zamestnancov. Z celkového počtu 219 prihlásených sa výberov zúčastnilo
122 uchádzačov. Stanoveným požiadavkám vyhovelo 49 uchádzačov, do štátnozamestnaneckého
pomeru ich nastúpilo 43. Z 18 vnútorných VK bolo obsadených spolu 17 vedúcich štátnozamestnaneckých miest, z pohľadu organizačnej štruktúry 9 vedúcich oddelení, 3 riaditelia odborov
a 5 riaditeľov sekcií. Z troch úspešne realizovaných vonkajších VK na miesto riaditeľa odboru sa
prihlásili spolu 11 uchádzači.

4.2 Vzdelávanie
Účasť zamestnancov PPA na vzdelávacích aktivitách bola realizovaná v súlade so schváleným
Plánom vzdelávania na rok 2012 a podľa aktuálnych požiadaviek jednotlivých organizačných
útvarov v priebehu roka. V období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 bolo vyškolených 507 zamestnancov, ktorí absolvovali spolu 159 vzdelávacích aktivít. Na vzdelávanie bolo vyčerpaných
46 461,80 EUR. Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov PPA sa realizovalo v súlade so zákonom
o štátnej službe a zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a patrí
medzi práva a povinnosti štátneho zamestnanca a zamestnanca vykonávajúceho práce vo verejnom záujme. Prevažná väčšina vzdelávacích aktivít bola organizovaná prostredníctvom externých
inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie, respektíve externými školiteľmi na dohodu o vykonaní
práce. Zamestnanci sa zúčastňovali aj na odborných seminároch organizovaných inými ústrednými orgánmi štátnej správy, a to MF SR, MPRV SR, Úrad vlády SR, ktoré neboli financované
z rozpočtu PPA.
V priebehu roka 2012 PPA realizovala aj pravidelné preškolenie a školenia zamestnancov v oblasti
BOZP a PO, pravidelné preškolenie vodičov a školenia k bezpečnosti IS PPA, ktorých absolvovanie
je pre zamestnancov povinné a vyplýva z interných smerníc PPA.
PPA v roku 2012 podporovala jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku, ktoré zabezpečovala zamestnancom poskytnutím finančného príspevku vo výške 75 % vynaložených nákladov, maximálne však do výšky 66,39 EUR/trimester v zmysle plánu vzdelávania. V priebehu roka 2012 PPA
uhradila 2 zamestnancom príspevok na jazykové vzdelávanie.
Okrem prehlbovania kvalifikácie zamestnancov, PPA podporovala aj zvyšovanie kvalifikácie. PPA
uzavrela Dohodu o zvyšovaní kvalifikácie s 2 zamestnankyňami.
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4.3

Sociálna politika

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

4.4 Mzdová politika
Mzdová politika Pôdohospodárskej platobnej agentúry v roku 2012 bola zameraná na konsolidáciu odmeňovania zamestnancov v rámci jednotlivých organizačných jednotiek úpravou osobných
príplatkov smerom nahor, ale i nadol so špeciálnym zreteľom na ťažiskových zamestnancov pri
dodržiavaní zásad vyrovnaného rozpočtu.

4.5 Organizačná štruktúra
Podrobnosti o organizačnej štruktúre PPA, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy organizačných
útvarov PPA, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich štátnych zamestnancov upravuje organizačný poriadok PPA. Organizačná schéma PPA platná k 31. 12. 2012 sa nachádza v prílohe č. 4.
PPA sa člení na úsek generálneho riaditeľa, sekciu hospodárskej správy, majetku a rozpočtu, sekcie
zabezpečujúce implementáciu a kontrolu podporných schém a poskytovanie podpôr. V rámci organizačnej štruktúry PPA sú nasledovné stupne riadenia: výkonný riaditeľ, sekcia, odbor, oddelenie
a referát. GR môže v odôvodnených prípadoch zriadiť aj iný špecializovaný organizačný útvar platobnej agentúry. PPA má na zabezpečenie výkonu vybraných činností vytvorených 17 RP, s určeným rozsahom ich činnosti a územnou pôsobnosťou.

4.6 Organizačné zmeny v priebehu roka 2012
Počas roka 2012 došlo k 5 organizačným zmenám:
• S účinnosťou od 31. 3. 2012 – Dodatok č. 5/2012 k rozhodnutiu generálneho riaditeľa PPA
o organizačnej zmene č. 80/2010 zo dňa 22. 10. 2010 – organizačnou zmenou došlo k vytvoreniu kontaktného centra pre podporu IS PPA pre potreby regionálnych pracovísk PPA.
Zároveň došlo k vyšpecifikovaniu činností dotknutých organizačných útvarov v súvislosti
s opatrením technická pomoc.

39

• S účinnosťou od 15. 5. 2012 – Dodatok č. 6/2012 k rozhodnutiu generálneho riaditeľa PPA
o organizačnej zmene č. 80/2010 zo dňa 22. 10. 2010 – organizačnou zmenou došlo k vytvoreniu funkcie výkonného riaditeľa, do priamej riadiacej pôsobnosti ktorého boli začlenené
sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci, sekcia priamych podpôr, platobná sekcia a sekcia organizácie trhu a tým bolo vytvorené päťstupňové riadenie.
• S účinnosťou od 19. 7. 2012 – Dodatok č. 7/2012 k rozhodnutiu generálneho riaditeľa PPA
o organizačnej zmene č. 80/2010 zo dňa 22. 10. 2010 – organizačnou zmenou došlo v sekcii
projektových podpôr a štátnej pomoci k vytvoreniu oddelenia PRV os 1 a oddelenia PRV
prístupu LEADER, čím došlo k posilneniu činností v oblasti administrácie žiadostí o platbu
v rámci PRV SR 2007 – 2013 os 4 – prístup LEADER. Činnosti sekcie projektových podpôr
a štátnej pomoci v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ a uzatvárania zmlúv boli posilnené vytvorením odboru finančných nástrojov pre projektové podpory.
• S účinnosťou od 14. 10. 2012 – Dodatok č. 8/2012 k rozhodnutiu generálneho riaditeľa
PPA o organizačnej zmene č. 80/2010 zo dňa 22. 10. 2010 – organizačnou zmenou došlo
k vytvoreniu novej funkcie riaditeľ regionálnych pracovísk za účelom posilnenia, lepšej koordinácie a riadenia regionálnych pracovísk. Pôsobnosť v oblasti rizikovej analýzy bola vyňatá
z pôsobnosti sekcie organizačného a technického zabezpečenia a začlenená do sekcie kontroly,
keďže riziková analýza (ďalej len RA) priamo súvisí práve s výkonom kontrolnej činnosti.
V sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbore hodnotenia projektov došlo k vytvoreniu oddelení vyhodnocovania projektov s pôsobnosťou vzťahujúcou sa na jednotlivé regióny (Bratislava, Nitra, Trenčín, Zvolen, Košice), čím sa zjednodušila komunikácia so žiadateľmi na miestnej úrovni. V sekcii priamych podpôr došlo k vytvoreniu odboru rozhodovacích
a správnych činností priamych podpôr čím došlo k dôslednejšiemu oddeleniu vykonávania
funkcie schvaľovania a kontroly, realizácie platieb a zúčtovania platieb. Organizačnou zmenou došlo ďalej k premenovaniu sekcie organizačného a technického zabezpečenia na sekciu
hospodárskej správy, majetku a rozpočtu a platobnej sekcie na sekciu financovania podpôr.
• S účinnosťou od 1. 1. 2013 – Dodatok č. 9/2012 k rozhodnutiu generálneho riaditeľa PPA
o organizačnej zmene č. 80/2010 zo dňa 22. 10. 2010 – organizačnou zmenou došlo k úprave pôsobnosti jednotlivých oddelení odboru hodnotenia projektov sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci.
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5. Ciele a prehľad
ich plnenia
5.1 PRV SR 2007 – 2013
V rámci „Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013“ bolo k 31. 12. 2012 vyhlásených spolu 26 výziev na prijímanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP). Z toho 5 výziev má termín prijímania projektov v roku 2013. V rámci ukončených výziev
k 31. 12. 2012 bolo prijatých 11 460 žiadostí – vrátane projektov konečných prijímateľov prijatých
na os 4 – LEADER. Tých bolo k 31. 12. 2012 prijatých 1 401. Celková žiadaná suma verejných
výdavkov prostredníctvom ŽoNFP dosiahla výšku takmer 2,18 mld. EUR.
Sumárne, za toto programové obdobie, bolo do konca roka 2012 uzatvorených 5 852 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 1 192 565 593 EUR verejných výdavkov, t. j.
výdavkov zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, z čoho 825 zmlúv bolo uzatvorených v rámci osi
LEADER. V roku 2012 bolo administrovaných viacero odstúpení od zmlúv a dodatkov k zníženiu
nenávratného finančného príspevku. Najviac zmlúv sa týkalo opatrenia č. 1.1 – „Modernizácia fariem“, kde bolo zazmluvnených 1 504 projektov v objeme verejných výdavkov 394 813 752 EUR.
Podľa objemu verejných výdavkov nasleduje opatrenie č. 1.2 – „Pridávanie hodnoty do produktov
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“ so 190 uzatvorenými zmluvami v celkovom objeme
verejných výdavkov 172 916 447 EUR. K termínu 31. 12. 2012 už u väčšiny opatrení percento
kontrahovania prekročilo 90 % hranicu zo sedemročných disponibilných verejných výdavkov. Menej ako 90 % bolo nakontrahovaných len v opatreniach č. 1.3 – „Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja
a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“, op.č. 1.4 – „Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov“, opatrenie 1.7 – „Využívanie poradenských služieb“ a v opatrenie 3.2 – „Podpora činností
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“.
Čo sa týka zrealizovaných platieb za projektové opatrenia (s výnimkou opatrení technickej pomoci),
k 31. 12. 2012 PPA vyplatila 1 152 689 725 EUR, a to prostredníctvom 11 556 žiadostí o platbu
najmä v opatreniach č. 1.1, 1.2 , 2.1 – „Obnova potenciálu lesného hospodárstva“, 3.4.1 – „Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo“ a 3.4.2 – „Obnova a rozvoj obcí“. Z celkového počtu schválených projektov bolo do uvedeného termínu ukončených 3 886 projektov.
V roku 2012 sa prijímali žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP) na výzvy pre opatrenie 1.1 (432 žiadostí o NFP) a opatrenie 1.2 (203 žiadostí o NFP) a na os 4 – LEADER. V decembri 2012 boli vyhlásené ďalšie nové výzvy na prijímanie žiadostí o NFP na opatrenia 1.4, 3.2, 1.7,
kde je kontrahovanie menej ako 90% a opatrenie 1.2 – len pre spracovateľov lesných produktov,
pričom prijímanie žiadostí o NFP sa uskutoční až v roku 2013. V rámci osi 4 – LEADER opatrenia
4.1– „Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia“ (cez ktoré sa implementujú projekty osi 3 prostredníctvom 29 schválených Integrovaných stratégií rozvoja územia) sa prijalo 309
ŽoNFP a na opatrenie 4.2 „Vykonávanie projektov spolupráce“ bolo prijatých 14 žiadostí o NFP.
Celkovo sa za rok 2012 v rámci všetkých štyroch osí PRV SR 2007 – 2013 za projektové opatrenia
uzatvorilo 420 zmlúv a vyplatených bolo aj vrátane pokračujúcich opatrení 192 040 831 EUR cez
2 220 žiadostí o platbu.
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Zo zdrojov PRV SR 2007 – 2013 stále pokračuje financovanie tzv. pokračujúcich opatrení Plán rozvoja vidieka SR 2004–2006, a to opatrenia Odbytové organizácie výrobcov, Polosamozásobiteľské
farmy, Agroenvironment a opatrenia Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých opatreniach sa nachádzajú v prílohách č. 5, 6.
V roku 2012 žiadatelia v systéme priamych podpôr mohli požiadať o finančné prostriedky z EPFRV,
v zmysle platnej legislatívy ES a nariadení vlády SR na vybrané opatrenia osi 2 PRV SR 2007 – 2013
(kapitola 2.2).
Vývoj vyplatených finančných prostriedkov na priame podpory z EPFRV za obdobie 2008 – 2012
k 31. 12. 2012 znázorňuje graf č. 4.
Z uvedeného vývoja je zrejmé, že od roku 2008 až po rok 2010 sumy vyplatených podpôr rástli.
V roku 2011 došlo k zníženiu sadzieb podpôr na LFA o 20 % a preto aj pri rastúcom počte žiadostí
je celková suma vyplatených podpôr nižšia, ako v roku 2010. Tento trend pokračuje aj v roku 2012.
Vývoj počtu žiadateľov na priame podpory z EPFRV za obdobie 2008 – 2012 k 31. 12. 2012 dokumentuje graf č.5. Z uvedeného prehľadu je zrejmý rastúci trend záujmu o tento druh podpory v porovnaní s rokom 2008, ktorý pokračuje aj v roku 2012. Najvyšší počet schválených a vyplatených
žiadostí ( takmer 60 %) z opatrení PRV v každom roku kampane pripadá na opatrenia 211 a 212
– podpora LFA. V roku kampane 2012 bolo prijatých na všetky opatrenia PRV SR 2007– 2013 osi
2 takmer 7,4 tisíc žiadostí z ktorých bolo zatiaľ do konca roka 2012 schválených a vyplatených vyše
67 %. Zostávajúca časť žiadostí na opatrenia PRV SR 2007 –2013 budú schvaľované a vyplácané
až v roku 2013.
Graf 4 Vyplatené finančné prostriedky na priame podpory z osi 2 opatrení PRV SR 2007 – 2013 podľa
rokov 2008-2012 k 31. 12. 2012
Vyplatené finančné prostriedky na priame podpory z osi 2 opatrení PRV SR 2007-2013
podľa rokov 2008-2012 k 31. 12. 2012
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Graf 5 P
 očty žiadateľov na priame podpory z osi 2 opatrení PRV SR 2007 – 2013 podľa rokov
2008 – 2012 k 31. 12. 2012
Počty žiadateľov na priame podpory z osi 2 opatrení PRV SR 2007 – 2013
podľa rokov 2007 – 2012

5.2 OP RH SR 2007 – 13
V roku 2012 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 číslo 2012/OPRH/01 pre
Opatrenie č. 3.2. Podpora a rozvoj nových trhov. Dátum vyhlásenia výzvy: 23. 10. 2012.
Graf 6 Stav schválených a vyplatených finančných prostriedkov v EUR
Stav schválených a vyplatených finančných prostriedkov v EUR z OP RH SR
2007 – 2013 kumulatívne po rokoch

Za OP RH SR 2007 – 2013 bolo do 31. 12. 2012 na prijímanie Žiadostí o nenávratný finančný
príspevok vyhlásených šesť výziev. Štyri výzvy na opatrenia č. 2.1 – „Investície do akvakultúry“ a č.
2.2 – „Investície do spracovania a uvádzania na trh“, z toho štvrtá výzva sa týkala iba prijímania
projektov mimo cieľa konvergencie (t. j. Bratislavského kraja) a nebol na túto výzvu prijatý ani jeden projekt. Dve výzvy na prijímanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie č. 3.2
– „Podpora a rozvoj nových trhov“, pričom druhá výzva je otvorená, až do zazmluvnenia alokovanej
čiastky na túto výzvu.
Okrem toho je otvorená výzva aj na opatrenie 5.1 – „Technická pomoc“, v rámci ktorej bolo doteraz
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prijatých a zároveň aj schválených 14 projektov v celkovej výške finančných prostriedkov 664 968
EUR.
K 31. 12. 2012 bolo prijatých 118 ŽoNFP pre OP RH SR 2007 – 2013 v požadovanej výške verejných výdavkov 17 507 929 EUR, z ktorých bolo 97 projektov zazmluvnených v celkovej výške
verejných výdavkov 13 087 247 EUR, čo predstavuje 73 % kontrahovanie všetkých disponibilných
limitov.
Čerpanie verejných výdavkov k 31. 12. 2012 je 42 % všetkých disponibilných limitov, čo predstavuje vyplatenú sumu verejných výdavkov vo výške 7 659 792 EUR, a to prostredníctvom 142
žiadostí o platby. K 31. 12. 2012 je ukončených 32 projektov.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých opatreniach sa nachádzajú v prílohách č. 7, 8.

5.3. Štátna pomoc
Štátna pomoc bola poskytovaná PPA v súlade s legislatívnymi podmienkami EÚ a SR podľa nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
podľa vyhlášky MPRV SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania
podpory v lesnom hospodárstve a pomoc formou pôžičiek podľa Výnosu MPRV SR z 3. augusta
2012 č. 570/2012-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory vo forme pôžičky.
Úhradu dane z pridanej hodnoty obciam PPA poskytovala v roku 2012 podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 488/2011–100
o úhrade DPH obciam.
Podporné opatrenia boli zamerané predovšetkým na rozvoj malých a stredných podnikov pôsobiacich v prvotnej výrobe poľnohospodárskych výrobkov, a to formou poskytovania štátnej pomoci
a minimálnej pomoci.
Štátne pomoc, minimálna pomoc a úhrada DPH obciam bola v roku 2012 poskytnutá v nasledovnom členení – viď. Príloha č. 9.

5.4. Priame podpory
Žiadatelia v systéme priamych platieb v roku 2012 mohli z EPZF požiadať o finančné prostriedky,
v zmysle platnej legislatívy ES a nariadení vlády SR na vybrané podporné programy (kapitola 2.2).
Pod pojmom priame platby rozumieme platby poskytnuté priamo poľnohospodárom zo zdrojov
EPZF a doplnkové priame platby zo štátneho rozpočtu. Súhrn priamych platieb a platieb poskytovaných zo zdrojov EPFRV sa definuje pojmom priame podpory.
Počty prijatých, schválených a vyplatených žiadostí, objemy vyplatených prostriedkov na každý
podporný program, ako aj sadzby určené pre kampaň 2012 sú uvedené v prílohe č. 9. Z údajov
uvedených v prílohe vyplýva, že najvyšší počet žiadateľov je o priamu podporu SAPS ( schéma
jednotnej platby na plochu) . V porovnaní s rokom 2011 stúpol počet prijatých žiadostí o 2,2 %
a do konca roka 2012 bolo na túto podporu z celého počtu schválených žiadostí vyplatených vyše
90 % žiadostí. Z prílohy č. 10 je zrejmé, že sa v roku 2012 nevyplácala podpora na DPP, nakoľko
bola riadiacim orgánom stanovená nulová sadza a neprijímali sa žiadosti na prechodnú platbu
na rajčiaky.
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V porovnaní s rokom 2011 bolo na jednotnú platbu na plochu v roku 2012 vyplatená suma vyššia
o 19 % a s rokom 2010 bola vyplatená suma vyššia až o 30 %, na čo malo vplyv zvýšený počet
schválených žiadostí ale i stanovená sadzba. Túto stúpajúcu tendenciu je vidno aj na grafe č. 7 prostredníctvom údajov o vystavených a právoplatne vyplatených rozhodnutí na priame platby a LFA.
Graf 7 P
 očet vydaných a právoplatne vyplatených rozhodnutí na priame platby a LFA v rokoch 20102012 k 31.12. príslušných rokov

Vývoj vyplatených priamych podpôr k 31. 12. 2012 za kampane rokov 2008 – 2011 dokumentuje
tabuľka č. 11
Tabuľka 9 Vyplatené finančné prostriedky na priame platby z predchádzajúcich kampaní (2008–
2011) k 31. 12. 2012
Roky
2008
2009
2010
2011
spolu

SAPS
164,29
7 778,75
347 673,84
30 841 333,88
31 196 950,76

DOJ
–
–
4 925,99
885 871,06
890 797,05

CUK
–
–
–
692 330,29
692 330,29

RAJ
–
–
–
328 528,44
328 528,44

ZELO
–
–
–
31 331,78
31 331,78

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že v rámci platieb roku 2012 boli vyplácané priame platby aj
za predchádzajúce kampane a to najviac dotačný titul SAPS a najväčšie doplatky na všetkých dotačných tituloch boli za kampaň roku 2011.
Z prílohy č. 10 je zrejmé, že úspešnosť žiadateľov pri získaní podpory na priame platby je veľmi
vysoká, čo dokumentujú minimálne rozdiely v počte prijatých a schválených žiadostí za rok 2012.
Pri kontrole podmienok oprávnenosti nárokov v systéme priamych podpôr bola zabezpečená spolupráca s Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy (ďalej VÚPOP), na ktorý boli delegované niektoré činnosti – a to predovšetkým zabezpečenie mapových podkladov pre žiadateľov a výkon
kontroly prostredníctvom diaľkového prieskumu zeme ( ďalej len DPZ) (satelitné snímanie plôch).
Taktiež bola zabezpečená spolupráca so Štátnym plemenárskym ústavom (ďalej ŠPÚ), ktorý je zodpovedný za vedenie Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ďalej CEHZ) ako jednej z najdôležitejších databáz údajov pre spracovanie žiadostí na veľké dobytčie jednotky a ďalších opatrení
na zvieratá z PRV SR 2007 – 2013.
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Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory na predpísaných tlačivách
podaných v stanovenej lehote. Priame podpory sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR a refundujú
z rozpočtu EÚ, doplnkové priame platby sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR.

5.5. Opatrenia v oblasti organizácie trhu
Čerpanie TOV (trhovo orientované výdavky) je závislé na možnej realizácii platných opatrení
v rámci organizácie trhu v danom roku a taktiež na aktuálnej situácii na trhu s danou komoditou.
V podmienkach SR ide predovšetkým o čerpanie prostriedkov v rámci opatrení v oblasti vinohradov, ovocia a zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov, včiel, propagácie, sušených krmív a vývozných
náhrad, čo je ovplyvnené predovšetkým konkurencieschopnosťou a trhovými príležitosťami jednotlivých výrobkov na trhu tretích krajín.
5.5.1 Rastlinné komodity
Tabuľka 10 Prehľad vyplatených finančných prostriedkov a počty žiadostí na jednotlivé opatrenia
rastlinných komodít v roku 2012
Rastlinné komodity
Operačné programy
Akčné plány
Školské ovocie
Reštrukturalizácia vinohradov
Poistenie úrody vinohradov
Investície do podnikov
Propagácia na trhoch tretích krajín
Produkčná podpora – sušené krmivo
Program potravinovej pomoci pre
najodkázanejšie osoby v SR

Počty žiadostí 2012
Prijaté
Schválené Zamietnuté
10
9
0
1
1
0
135
131
1
62
21
18
49
45
4
45
8
0
5
4
0
31
31
0
8

8

0

Vyplatená suma
v EUR
725 916,82
100 000,00
2 056 429,96
2 449 576,56
201 659,13
670 012,00
37 827,07
120 828,66
65 181,37

5.5.1.1. Školské ovocie a zelenina
V roku 2012 bolo prijatých 135 žiadostí – o schválenie uchádzača, pridelenie stropu pomoci a o poskytnutie pomoci. Celkovo bolo v roku 2012 vyplatených 2 056 429,69 EUR. V porovnaní s rokom 2011 je to zníženie vo výške vyplatených finančných prostriedkov. Dôvodom je pridelenie
nižšieho stropu pomoci na školský rok 2011/2012.
V kalendárnom roku 2012 sa na školský rok 2011/2012 prihlásilo 33 uchádzačov. Z toho schválených bolo 32 uchádzačov a jednému uchádzačovi bolo zrušené schválenie, lebo nesplnil podmienky
pridelenia stropu pomoci. 32 schválených uchádzačov zazmluvnilo 1 917 škôl s 393 851 žiakmi.
Na školský rok 2012/2013 bol Slovenskej republike pridelený rozpočet vo výške 2 536 966 EUR.
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Graf 8 Školský program podpory konzumácie ovocia v rokoch 2010 – 2012

5.5.1.2 Akčné plány
V roku 2012 bola prijatá a schválená 1 žiadosť o poskytnutie pomoci na financovanie plánov predbežného uznania vo výške 100 000 EUR. Celkovo bolo v roku 2012 vyplatených rovnako finančných prostriedkov v porovnaní s rokom 2011.
Graf 9 Podpora na financovanie akčných plánov v rokoch 2007 – 2012

5..5.1.3 Operačné programy
V roku 2012 bolo prijatých 10 žiadostí o poskytnutie pomoci a schválených 9 žiadosti o poskytnutie pomoci. Celkovo bolo v roku 2012 vyplatených 725 916,82 EUR. V porovnaní s rokom 2011
je to nárast vo výške vyplatených finančných prostriedkov.
Graf 10 Podpora operačných programov v rokoch 2007 – 2012

6.5.1.4 Reštrukturalizácia vinohradov
V roku 2012 bolo prijatých 62 žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov. Z uvedeného
počtu bolo k 31. 12. 2012 schválených 21 žiadostí o podporu. Celkovo bolo v roku 2012 vyplate-
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ných 2 449 576,56 EUR. V porovnaní s rokom 2011 je to mierne zníženie vo výške vyplatených
finančných prostriedkov vzhľadom na nižší počet ukončení opatrení reštrukturalizácie vinohradov.
Graf 11 Podpora na reštrukturalizáciu vinohradov v rokoch 2007 – 2012

5.5.1.5 Poistenie úrody vinohradov
V roku 2012 bolo prijatých 49 žiadostí o podporu na poistenie úrody. Z uvedeného počtu bolo k 31.
12. 2012 schválených 45 žiadostí o podporu. Celkovo bolo v roku 2012 vyplatených 201 659,13
EUR. V porovnaní s rokom 2011 konštatujeme mierny nárast vzhľadom na väčší záujem subjektov
o uvedenú podporu v roku 2012.
Graf 12 Podpora na poistenie úrody vinohradov v rokoch 2009 – 2012

5.5.1.6 Investície do podnikov
V roku 2012 bolo prijatých 44 žiadostí o podporu na investície. Z uvedeného počtu nebola k 31. 12.
2012 zamietnutá ani jedná žiadosť o podporu. Celkovo bolo v roku 2012 vyplatených 670 012,00 EUR.
V porovnaní s rokom 2011 je to nárast vo výške vyplatených finančných prostriedkov. Dôvodom je súbežné ukončenie realizovaných investícií v rámci žiadostí o podporu podaných v rokoch 2010 a 2011.
Graf 13 Podpora na investície v rokoch 2010 – 2012
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5.5.1.7 Propagácia na trhoch tretích krajín
V roku 2012 boli prijatých 5 žiadosti o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín. Celkovo
bolo v roku 2012 vyplatených 37 827,07 EUR. Na uvedené opatrenie SOT s vínom sa finančné
prostriedky začali čerpať až roku 2012.
5.5.1.8 Sušené krmivá
V rámci spoločnej organizácie trhu so sušenými krmivami bola z fondu EPZF financovaná podpora uznaným spracovateľským podnikom na spracovanie sušeného krmiva. V roku 2012 bolo prijatých 11 žiadostí o podporu od spracovateľských podnikov na sušené krmivo na celkové množstvo 208,96561 ton sušeného krmiva. Za celý
hospodársky rok 2011/2012 platobná agentúra prijala spolu 31 žiadostí o podporu na celkové
množstvo 3 661,47502 ton sušeného krmivá. Všetky prijaté žiadosti boli akceptované a podpory
boli vyplatené v plnej výške. Do 30. 09. 2012 bola žiadateľom vyplatená podpora v celkovej výške
120 828,66 EUR, z toho vo forme preddavkov bolo vyplatených 72 497,23 EUR a vo forme
doplatkov 48 331,43 EUR. Oproti roku 2011 to bol nárast o 240,9 %. Tým bolo toto opatrenie
ukončené.
Graf 14 Produkčná podpora na sušené krmivo v rokoch 2007 – 2012

5.5.1.9 Dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech nízkopríjmových osôb v EÚ
Program potravinovej pomoci pre nízkopríjmové osoby v SR pokračoval aj v roku 2012. Podľa
nariadenia Komisie č. 945/2010 v platnom znení do 29.02.2012 mali byť všetky potraviny navezené do skladov charitatívnych organizácií. Celkovo bolo do skladov charitatívnych organizácií naskladnených 16 494,97 ton potravín. Zvyšné množstvo potravín 3 529,03 ton dodávateľ nedodal,
resp. nepredložil o tom platobnej agentúre relevantný dôkaz. Platobná agentúra vydala rozhodnutie
o prepadnutí zodpovedajúcej časti zábezpeky. Platobná agentúra vykonala kontroly na mieste u disGraf 15 Refundácie administratívnych a dopravných nákladov v EUR
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tribútorov potravinovej pomoci s cieľom overiť celkové rozdané množstvo potravín pre potreby
konečného vyúčtovania programu. Kontrolami na mieste bolo zistené, že dve z troch charitatívnych
organizácií poverených distribúciou potravín nízkopríjmovým osobám v SR si svoje zmluvné povinnosti splnili a rozdali celé množstva potravín navezené do skladov. V ďalšej charitatívnej organizácií Potravinová banka Slovenska, o. z. (PBS) v súčasnej dobe prebieha kontrola na mieste.
5.5.2. Obchodné mechanizmy
5.5.2.1 Licencie
V roku 2012 bolo prijatých 76 žiadostí o dovozné licencie, všetky boli schválené, jedna licencia
z roku 2012 bola vydaná až v roku 2013. Počet prijatých žiadosti o vývozné licencie je 58 z toho
4 ks tvoria žiadosti o licencie s vývoznou náhradou. V porovnaní s rokom 2011 mierne vzrástol počet vydaných dovozných licencií (V roku 2011 bolo vydaných 74 dovozných licencií), ale poklesol
počet vydaných vývozných licencií. Tento
stav bol zapríčinený pozastavením vývozných náhrad na viaceré komodity (násadové vajcia slepačie,
násadové vajcia morčacie, jednodňové kurčatá). Dôsledkom je pokles vydaných licencií s vývoznou
náhradou z 84 v roku 2011 na 4 vydané licencie s vývoznou náhradou v roku 2012.
Tabuľka 11 Prehľad žiadostí o licencie v roku 2012
Licencie
Dovozné licencie
Vývozné licencie
Vývozné licencie s vopred stanovenou
sadzbou náhrady

Počet prijatých
žiadostí
76
54

Počet schválených
žiadostí
76
54

4

4

5.5.2.2 Zábezpeky
Tabuľka 12 Objem zábezpek a bankových záruk v roku 2012
Hotovostné zábezpeky
Prijaté zábezpeky
Prepadnuté zábezpeky SR:
Prepadnuté zábezpeky EU:
Uvoľnené zábezpeky

EUR
331 889,72
8 340,27
–
412 115,20

Bankové záruky
Prijaté zábezpeky
Prepadnuté zábezpeky SR:
Prepadnuté zábezpeky EU:
Uvoľnené zábezpeky

EUR
22 096 000,00
837,65
–
19 204 686,19
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Počet licencií
75
54
4

5.5.2.3 Vývozné náhrady
Tabuľka 13 P
 rehľad vyplatených vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky za obdobie r.
2005 – 2012
Rok

Počet prijatých
žiadostí

Počet vyplatených
žiadostí

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

624
699
378
313
371
152
129
16

496
561
388
523
270
234
136
36

Graf 16 Počet prijatých žiadostí

Graf 17 Počet vyplatených žiadostí
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Suma vyplatených vývozných náhrad
v SKK
v SKK
v EUR
360 795 975,30
11 976 232,33
441 875 236,50
14 667 570,75
136 306 394,85
4 524 543,41
41 310 654,20
1 371 262,50
0,00
346 285,00
0,00
558 271,21
0,00
174 013,19
0,00
75 475,57

Graf 18 Suma vyplatených prostriedkov v EUR

V roku 2012 bolo celkovo prijatých 16 žiadostí o vývozné náhrady. Počet vyplatených žiadostí o vývozné
náhrady za obdobie od 1.1.2012 do 31. 12. 2012 bol 36 v hodnote 75 475,57 EUR. Prijaté žiadosti a vyplatené vývozné náhrady boli za komodity: jednodňové kurčatá, živý hovädzí dobytok a suchá saláma.
Tabuľka 14 Prehľad žiadostí za jednodňové kurčatá, živý hovädzí dobytok a suchá saláma za rok 2012
Komodita

Merná jednotka

Živý hovädzí dobytok
Jednodňové kurčatá
Suchá saláma
SPOLU

Prijaté žiadosti
za rok 2012

kg
ks
kg

12
0
4
16

Vyplatené
žiadosti v roku
2012
31
1
4
36

Vyplatené
vývozné náhrady
v EUR
62 197,07
228,00
13 050,50
75 475,57

5.5.3 Živočíšne komodity
5.5.3.1 Opatrenie školské mlieko
Mliečne výrobky dodané v rámci opatrenia Pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých
mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (ďalej „školské mlieko“) za školský rok
2011/2012 boli preplácané zo zdrojov EÚ podľa nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008 v platnom
znení a zo zdrojov ŠR podľa nariadenia vlády SR č. 339/2008 o poskytovaní pomoci na podporu
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných
školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov.
V školskom roku 2011/2012 sa do projektu „školské mlieko“ zapojili nasledovné mliekarne:
• Humenská mliekareň a.s., Humenné
• RAJO a. s., Bratislava
• MILSY a.s., Bánovce nad Bebravou
• Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec
• Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok
• Mliekareň Kopanice Selce s.r.o.
• Syráreň Havran a.s., Senica
• Cool Milk s.r.o., Piešťany
Žiadostí o podporu sa podávajú za 3 obdobia školského roku (9 – 12, 1 – 3, 4 – 6). Celkovo bolo
v roku 2012 prijatých 24 žiadostí a po administratívnej kontrole boli schválené všetky žiadostí.
Za školský rok 2011/2012 sa vyplatila podpora zo zdrojov EU v sume 572 701,05 EUR, zo zdrojov
ŠR v sume 1 427 785,27 EUR a v celkovej sume 2 000 486,32 EUR.
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V nasledovnej tabuľke je uvedená vyplatená podpora podľa kategórii výrobkov podľa prílohy č. 1
nariadenia Komisie č. 657/2008 v platnom znení.
Tabuľka 15 Vyplatené množstvo v kg, podpora z EU a z ŠR pre školský rok 2011/2012
Druh výrobku

Množstvo v kg

Kat Ia)
Kat I b)
Kat I c)
Kat II
SPOLU

2 497 903,52
602 519,98
7 634,45
52 561,48
3 160 619,42

Podpora zo zdrojov
EU
453 369,48
109 357,37
1 385,65
8 588,55
572 701,05

Podpora z ŠR

Podpora spolu

1 088 983,06
309 979,99
3 410,24
25 411,98
1 427 785,27

1 542 352,54
419 337,36
4 795,89
34 000,53
2 000 486,32

Vysvetlivky:
Kat I a) tepelne upravené mlieko
Kat I b) tepelne upravené mlieko s čokoládou, ovocnou šťavou alebo ochutené, obsahujúce minimálne 90 % hmotnostných jednotiek mlieka
uvedeného v písmene a) a obsahujúce maximálne 7 % pridaného cukru a/ alebo medu;
Kat I. c) fermentované mliečne výrobky obsahujúce alebo neobsahujúce ovocnú šťavu , ochutené alebo neochutené, obsahujúce minimálne 90
% hmotnostných jednotiek mlieka uvedeného v písmene a) a obsahujúce maximálne 7 % pridaného cukru a/alebo medu.
Kat II. Ochutené a neochutené mliečne výrobky s ovocím, fermentované alebo nefermentované, obsahujúce minimálne 75 % hmotnostných
jednotiek mlieka uvedeného v kategórii I písm. a) a obsahujúce najviac 7 % pridaného cukru a/alebo medu.

Graf 19 Zastúpenie kategórii výrobkov v šk. roku 2011/2012 podľa množstva v kg

Zastúpenie jednotlivých kategórií mliečnych výrobkov pre podporu „školské mlieko“ v školskom
roku 2011/2012 podľa množstva, je znázornené na grafe 19. V školskom roku 2011/2012 tvorilo
zastúpenie výrobku kategórii
I a) tepelne upravené neochutené mlieko až 79,03 %. Výrobky kategórie graf 22
I c) fermentované mliečne výrobky tvorili najmenší podiel, t. j. 0,24 %.
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Tabuľka 16 Porovnanie množstva, podpory SR so školským rokom 2010/2011 podľa kategórií
a podkategórií podporovaných výrobkov
Druh
výrobku

Množstvo
v kg za
šk. rok
2010/2011
Kat I a) 2 497 903,52 2 333 079,05
Kat I b) 602 519,98
600 859,46
Kat I c)
7 634,45
4 303,08
Kat II
52 561,48
21 149,71
SPOLU 3 160 619,42 2 959 391,30
Množstvo
v kg šk. roku
2011/2012

Index
množstva
1,07
1,00
1,77
2,49
1,07

Podpora zo
ŠR šk. rok
2011/2012

Podpora zo
ŠR – šk. rok
2010/2011

1 088 983,06 1 155 144,85
309 979,99
310 031,48
3 410,24
2 076,24
25 411,98
10 093,97
1 427 785,27 1 477 346,54

Index
podpory
0,94
1,00
1,64
2,52
0,97

Do projektu „školské mlieko“ sa v školskom roku 2011/2012 zapojilo celkovo 1679 školských
a predškolských zariadení a v priemere za všetky obdobia 225 046 žiakov. Porovnanie zastúpenia
jednotlivých kategórií výrobkov v ostatných dvoch školských rokoch je zrejmé z nasledovného grafu.
Graf 20 Z
 astúpenie jednotlivých kategórií výrobkov pre podporu „školské mlieko“ v školskom roku
2011/2012 podľa množstva v kg v porovnaní so školským rokom 2010/2011

Tabuľka 17 Porovnanie počtu zapojených škôl a školských zariadení a počtu odoberajúcich žiakov v šk.
roku 2011/2012 a 2010/2011
Školský rok
2011/2012
2010/2011
Index

Počet zapojených škôl
1 679
1 550
1,08

Počet odoberajúcich žiakov
225 046
210 000
1,07

Počet zapojených škôl stúpol o 8 % a počet odoberajúcich žiakov o 7 %.

54

5.5.4.2 Opatrenia na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelárskymi
produktmi
V roku 2012 sa do projektu opatrenie na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelárskymi produktmi (ďalej len „opatrenie včely“) zapojili 2 subjekty:
• Združenie Slovenská Včela, Bratislava
• Spolok včelárov Slovenska, Trstená
Žiadosti o podporu podávajú subjekty v dvoch termínoch. I. termín do 31. mája a II. termín do 31.
augusta kalendárneho roku. V roku 2012 boli prijaté a následne schválené 4 žiadosti o vyplatenie
podpory na opatrenie včely.
Na podklade Európskou komisiou schváleného národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského
včelárstva boli v roku 2012 na jednotlivé opatrenia vyplatené finančné prostriedky (50 % z rozpočtu
SR a 50 % z rozpočtu EÚ) v celkovej výške 1 272 827,88 EUR, v členení podľa žiadateľov a opatrení:
Tabuľka 18 Vyplatená podpora podľa jednotlivých opatrení pre včelársky rok 2012
Opatrenie
technická pomoc včelárom
kontrola varroázy
racionalizácia kočovania včelstiev
úhrada nákladov na analýzu medu
obnova včelstiev
spolupráca so špecializovanými inštitúciami
SPOLU

Spolok včelárov
Slovenska
58 550,84
37 280,51
8 842,20
5 210,45
0
1 749,00
111 633,00

Združenie
Slovenská včela
534 773,03
435 474,71
112 662,65
17 659,59
38463,37
22 161,53
1 161 194,88

spolu SR
593 323,87
472 755,22
121 504,85
22 870,04
38 463,37
23 910,53
1 272 827,88

Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2012 bolo na 99,82 % voči schválenému rozpočtu v národnom programe pre rok 2012 (schválený rozpočet pre rok 2012 bol 1 275 010,00 EUR).
Tabuľka 19 Porovnanie vyplatenej podpory v roku 2012 a 2011
Podpora v roku 2012
opatrenie
technická pomoc
včelárom
kontrola varroázy
racionalizácia
kočovania včelstiev
úhrada nákladov na
analýzu medu
obnova včelstiev
spolupráca so
špecializovanými
inštitúciami
SPOLU

Podpora v roku 2011

Spolok
včelárov
Slovenska

Združenie
Slovenská
včela

spolu SR

Spolok
včelárov
Slovenska

Združenie
Slovenská
včela

spolu SR

58 550,84

534 773,03

593 323,87

73 895,53

541 227,17

615 122,70

37 280,51

435 474,71

472 755,22

52 437,05

359 657,62

412 094,67

8 842,20

112 662,65

121 504,85

18 376,68

107 669,11

126 045,79

5 210,45

17 659,59

22 870,04

7 047,26

38 074,99

45 122,25

0,00

38 463,37

38 463,37

0,00

56 535,64

56 535,64

1 749,00

22 161,53

23 910,53

0,00

24 074,99

24 074,99

111 633,00

1 161 194,88

1 272 827,88

151 756,52

1 127 239,52

1 278 996,04
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5.5.3.3 Súkromné skladovanie masla
Súkromné skladovania masla bolo vyhlásené dňom 1. 3. 2012 nariadením Komisie ((EÚ)
č. 160/2012 z 23. februára 2012, ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie masla na rok 2012. V rámci opatrenia sa počas obdobia vyhlásenia súkromného skladovania
masla nezapojil žiadny subjekt.
5.5.3.4 Mliečna kvóta
K 31. 12. 2012 PPA evidovala 613 výrobcov s pridelenou individuálnou kvótou mlieka. K 31.12.
2012 mali výrobcovia aktuálne pridelenú kvótu na dodávky 968 027 235 kg a kvótu na priamy
predaj 29 447 574 kg. Národná kvóta pre SR na kvótový rok 2012/2013 (podľa nariadenia Rady
(ES) č. 72/2009) je spolu 1 104 709 130 kg.
Nákupcovia od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 zaslali 709 hlásení o nákupe mlieka od prvovýrobcov.
Na základe ročných hlásení po korekcii na obsah tuku v dodanom mlieku a po opravách na základe
vykonaných kontrol na mieste. SR v kvótovom roku 2011/2012 využila národnú kvótu na 78,25%,
z toho kvótu na dodávky na 79,09% a kvótu na priamy predaj na 54,92%. Aktualizácia „Ročného
dotazníka o uplatnení úpravy poplatkov v sektore mlieka zavedeného nariadením Rady (ES) č.
1788/2003“ bola EK zaslaná v požadovanom termíne pred 1. decembrom 2012, dňa 29. 11. 2012.
Na základe mesačných hlásení a odhadu predaja mlieka do konca kvótového roka 2012/2013 je
predpoklad využitia národnej kvóty na cca 80,00% z toho kvótu na dodávky na 81,00% a kvótu
na priamy predaj na 60,00%.
Prehľad počtu žiadostí, vydaných rozhodnutí a prijatých mesačných a ročných hlásení súvisiacich
s administrovaním mliečnych kvót za obdobie 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 je uvedený v tabuľke 22
Aktuálny počet schválených nákupcov surového kravského mlieka k 31. 12. 2012 je 54. PPA v období od 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 zadministrovala spolu 32 žiadostí o zmenu mliečnej kvóty. Išlo
hlavne o zmenu z kvóty na priamy predaj na kvótu dodávkovú. SR požiadala EK o zmenu v rozdelení národnej kvóty na dodávku (1 066 819 790 kg) a priamy predaj (37 889 340 kg) na kvótový
rok 2012/2013.
Graf 21 Plnenie mliečnej kvóty v jednotlivých kvótových rokoch v %
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Od vstupu SR do EÚ ani v jednom sledovanom období kvóta nebola prekročená, preto sa nestanovoval a nevyberal poplatok za jej prekročenie a ani v najbližšom období nepredpokladáme prekročenie národnej kvóty.
Prehľad počtu žiadostí, vydaných rozhodnutí a prijatých mesačných a ročných hlásení súvisiacich s administrovaním mliečnych kvót za obdobie 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 je uvedený v nasledovnej tabuľke.
Tabuľka 20 Prehľad počtu žiadostí, vydaných rozhodnutí a prijatých mesačných a ročných hlásení
súvisiacich s administrovaním mliečnych kvót za obdobie 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
schválenie/zrušenie schválenia nákupcov
zmenu individuálnej kvóty mlieka
zvýšenie individuálnej kvóty mlieka
odpustenie zníženia individuálnej kvóty mlieka
Prevod/prechod individuálnej kvóty mlieka
pridelenie novej individuálnej kvóty mlieka
odobratie individuálnej kvóty mlieka do národnej rezervy
Prijatie a spracovanie „Vyhlásenia…“ nákupcov
Prijatie a spracovanie „Vyhlásenia…“ výrobcov
Požiadavky na kontrolu a spracovanie výsledkov z kontrol
Vydané „Rozhodnutia o znížení individuálnej kvóty mlieka“

9
32
25
3
8
4
21
709
638
45
50

5.5.3.5 Agrárne trhové informácie Slovenska – ATIS
Trhové informácie a cenové spravodajstvo zabezpečovalo oddelenie agrárnych trhových informácii
Slovenska. Oddelenie ATIS za rok 2012 vypracovalo a odoslalo podľa právnych predpisov EÚ do
EK 693 cenových hlásení. Podrobnejší prehľad odoslaných hlásení podľa jednotlivých komodít je
uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 21 Celkový prehľad počtu hlásení do EK za rok 2012
ATIS 1

ATIS 2

ATIS 3
ATIS 4

ATIS 5
ATIS 8
SPOLU

Hlásenia
Týždenné hlásenia cien hovädzieho dobytka
Týždenné hlásenia cien ošípaných a odstavčiat
Týždenné hlásenia cien jahniat
Ročné hlásenie – zoznam bitúnkov hlásiacich ceny HD
Denné hlásenie cien ovocia a zeleniny z dovozu (nenulové)
Denné hlásenie cien ovocia a zeleniny z dovozu (nulové)*
Týždenné hlásenia cien banánov
Týždenné hlásenia cien obilnín
Štvrťročné hlásenia mesačných cien kŕmnych zmesí
Týždenné hlásenia cien mlieka a mliečnych výrobkov
Týždenné hlásenia cien masla
Mesačné hlásenia cien surového kravského mlieka
Týždenné hlásenia cien hydiny a vajec
Mesačné hlásenia cien cukru
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Počet
52
52
52
1
157
91
52
52
4
52
52
12
52
12
693

Za rok 2012 oddelenie ATIS vydalo 123 cenových spravodajstiev, ktoré boli uverejnené na stránke
PPA a 200 týždenných cenových prehľadov pre respondentov.
Prehľad podľa komodít je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.
Tabuľka 22 Celkový prehľad počtu vydaných cenových spravodajstiev za rok 2012
ATIS 1
ATIS 2
ATIS 3
ATIS 4
ATIS 5
ATIS 6
ATIS 7
SPOLU

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

Počet
25
25
12
12
25
12
12
123

Tabuľka 23 Počet týždenných cenových prehľadov pre respondentov za rok 2012
ATIS 1
ATIS 2
ATIS 3
ATIS 4
ATIS 5
SPOLU

Prehľad týždenných cien
Jatočné zvieratá a mäso
Ovocie a zelenina
Obilniny, olejniny, zemiaky, KZ, múky
Mlieko a mliečne výrobky
Hydina a vajcia
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Počet
25
0
100
50
25
200

6. Hodnotenie a analýza vývoja
organizácie v danom roku
6.1 Organizačno–právne záležitosti
Pôsobnosť a organizačnú štruktúru PPA upravuje štatút PPA, ktorý podľa § 6 ods. 3 zákona č. 543/2007 Z. z. schvaľuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Štatút PPA
č. 2293/2008 – 100 z 1. 12. 2007 bol v roku 2012 novelizovaný celkom dvakrát z dôvodu legislatívnych zmien a zefektívnenia organizácie činnosti (s účinnosťou 10. 5. 2012 dodatkom č. 5
a s účinnosťou 15. 12. 2012 dodatkom č. 6).
Podrobnosti o organizačnej štruktúre upravuje organizačný poriadok PPA, ktorý je základným vnútorným organizačným predpisom platobnej agentúry. PPA podľa prílohy č. 1 nariadenia Komisie
(ES) č. 885/2006 dbá na dodržanie súladu organizačnej štruktúry s akreditačnými kritériami. V organizačnom poriadku PPA je upravené jednoznačné delegovanie právomoci
a zodpovednosti na všetkých úrovniach činnosti a oddelenie troch funkcií – schvaľovanie a kontrola
platieb, realizácia platieb a zúčtovanie platieb.
V roku 2012 bolo realizovaných 5 organizačných zmien s cieľom zefektívniť výkon činností a hlavných úloh PPA. Riadenie bolo posilnené vytvorením novej funkcie výkonného riaditeľa, do pôsobnosti ktorého spadajú sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci, sekcia priamych platieb, sekcia
financovania podpôr a sekcia organizácie trhu. S cieľom zabezpečenia lepšej koordinácie a riadenia
regionálnych pracovísk bola vytvorená funkcia riaditeľa regionálnych pracovísk.
Na zabezpečenie plnenia úloh PPA a ich kontrolu je zriadená porada vedenia PPA ako stály poradný orgán GR. Zloženie, zásady činnosti a spôsob rokovania porady vedenia PPA upravuje rokovací
poriadok porady vedenia PPA. Podľa potreby GR zriaďuje stále alebo dočasné poradné orgány
s vymedzenou pôsobnosťou, podľa osobitných predpisov. Poradné orgány PPA prerokúvajú dôležité
otázky súvisiace s činnosťou PPA; závery poradných orgánov sú odporúčaniami pre GR. Postavenie,
úlohy, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov upravuje štatút a rokovací poriadok, ktoré
vydáva GR v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Optimalizáciou organizačnej štruktúry PPA a dôsledným dodržiavaním vnútorných predpisov
PPA a ich kontrolou sa zvýšila efektivita činnosti a výstupov PPA. Interná normotvorná činnosť
PPA bola v roku 2012 naďalej zameraná na aktualizáciu organizačno–riadiacich aktov (ďalej len
„ORA“), najmä na optimalizáciu procesných postupov v súlade s právne záväznými aktmi EÚ,
právnymi predpismi SR a opatreniami interných a externých kontrol a auditov. Podrobnosti o tvorbe ORA upravuje smernica č. 4/2010 na tvorbu a vydávanie organizačno–riadiacich aktov PPA zo
dňa 31. 3. 2010 v znení dodatkov. Významnou zmenou bolo delegovanie podpisového oprávnenia
GR na nižšie stupne riadenia v súvislosti s podpisovaním rozhodnutí GR, ktorými sú vydávané manuály. V súlade s touto smernicou sa naďalej vydávali ORA vo forme rozhodnutí GR, príkazných
listov GR, služobných predpisov a smerníc. ORA upravuje procesy, činnosti, pracovné postupy,
vzájomné vzťahy organizačných útvarov PPA pri ich zabezpečovaní, rozsah oprávnení vedúcich
štátnych zamestnancov, práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov. V hodnotenom období sa
včas a v požadovanom rozsahu a kvalite zabezpečovali požiadavky externých oprávnených subjek59

tov (audit a kontrola) na predloženie ORA v elektronickej forme s príslušným zoznamom ORA.
Naďalej je potrebné reagovať na podnety vyvolávajúce potrebu zmien v obsahu ORA a zabezpečovať ich aktualizáciu. V rámci internej normotvornej činnosti sa pripravili podklady pre skúšobné
spustenie modulu MS SharePoint – správa a sledovanie dokumentov ORA, ktorý zahŕňa proces
vytvorenia, pripomienkovania, schvaľovania, vydania, evidencie a uloženia ORA. Uvedený modul
prispeje k zvýšeniu efektívnosti uvedeného procesu a zlepšeniu tímovej produktivity. V roku 2012
bolo vydaných celkom 190 ORA (vrátane dodatkov), čo je o 13 viac ako v roku 2011. V ďalšom
období sa budú prioritne novelizovať ORA z dôvodov legislatívnych zmien a zistení subjektov kontroly auditu.
Dodržiavanie legislatívy EÚ a jej zapracovanie do metodiky PPA pri poskytovaní podpory v rámci
spoločnej poľnohospodárskej politiky, priebežne posudzuje odbor vnútorného auditu. V prípade
odchýlok odporúča príslušným auditovaným subjektom doplniť, alebo upraviť nastavené postupy
v manuáloch, platných pre príslušný útvar, vydaných formou rozhodnutia GR, alebo v smerniciach,
ktoré platia pre viaceré útvary PPA, s cieľom dosiahnuť súlad s legislatívou EU aj SR. Ku každému
vykonanému vnútornému auditu sú prijaté konkrétne, adresné a termínované úlohy, ktoré sú overené následným auditom. Ak nedostatky pretrvávajú nasleduje vydanie príkazného listu a kontrola
jeho plnenia na úrovni porady vedenia.

6.2 Materiálno technické zabezpečenie výkonu činnosti organizácie
V roku 2012 sa realizoval nákup počítačových zostáv v súvislosti s postupnou modernizáciou výpočtovej techniky a vyraďovaním zastaranej a opotrebovanej výpočtovej techniky. Výmena výrazne
pomohla zvýšiť efektívnosť spracovávania údajov, umožnila pracovať s údajmi aj mimo kancelárie
a znížila náklady na servis a nákup náhradných dielov. Dotkla sa však len malej časti zariadení, ktoré
už nie sú schopné plniť súčasné požadované úlohy v primeranom čase a kvalite. Preto je nutné naďalej pokračovať v postupnej obnove predovšetkým pracovných staníc a notebookov. Na tento účel
bol pripravovaný zámer na realizáciu aktivity, súvisiacej s obstaraním väčšieho počtu pracovných
staníc a notebookov s finančnou podporou z Technickej pomoci pre oblasť PRV SR 2007 – 2013.
Tento trend je nevyhnutný a prináša ho neustály rozvoj IS PPA a jeho nosných agendových systémov, čo má za prirodzený následok aj zvýšené nároky na hardvérové vybavenie a jeho spoľahlivosť.
Všetky nové pracovné stanice a notebooky boli vybavené OS Windows 7 a kancelárskym softvérom Microsoft Office 2010. Na starších – existujúcich zariadeniach, ak to ich technická kapacita
umožňovala, bol realizovaný upgrade OS a kancelárskeho softvéru na verzie Microsoft Windows 7
a Microsoft Office 2010.
Začala sa vykonávať aktualizácia serverov na nové verzie operačného systému Windows Server 2012,
pričom doménové radiče už boli aktualizované.
Do jednotlivých aplikácií a modulov IS PPA boli implementované aktualizácie vyplývajúce z vývoja
legislatívy SR a EÚ.
Prístup k interným dokumentom PPA bol ku koncu roka v štádiu testovania. Po úspešnom ukončení testovacej prevádzky prebehne finálna konsolidácia a transformácia na platformu Microsoft SharePoint, kde je plánované nasadenie verzie 2013. Táto zmena umožní komfortnejší prístup k dokumentom prostredníctvom intranetu, zvýši efektívnosť práce s nimi, pričom ten istý dokument
môžu súčasne bezpečne spracovávať viacerí zamestnanci. Efektívnosť zvýši aj lepšia prehľadnosť
a vyhľadávanie v dokumentoch PPA.
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Aj keď aktuálna výkonnosť serverov zatiaľ postačuje, je potrebné mať na zreteli novo vznikajúce
požiadavky, s prihliadnutím na nové úlohy v rámci SPP EÚ po roku 2013. Je potrebné dokončiť
upgrade OS serverov na verziu Windows Server 2012.
Záložné dátové pracovisko, ktoré je technicky a morálne zastarané, nedosahuje žiaduce kritériá,
preto je nutné v krátkom čase vyriešiť požadovanú kapacitu, výkonnosť a predpísanú úroveň bezpečnosti.
Na zabezpečenie plynulého chodu PPA boli v roku 2012 obstarané kancelárske stoličky, kancelárske
potreby atď. Nákup služobných motorových vozidiel ktoré sú účelovo používané na výkon kontroly
projektov bol realizovaný z príspevku opatrenia technická pomoc PRV SR 2007 – 2013.
Zo služieb boli obstarané:
• Obnova licencií Oracle Software Update Licence &Support.
• Zabezpečenie servisnej podpory informačných systémov IACS, AGIS, AGIS SP a skladové
hospodárstvo.
• Softvérová podpora existujúcich systémov.
• Uzatvorená bola rámcová zmluva pre služby Microsoft Premier support.
Strategickým strednodobým cieľom organizácie je:
• integrácia, dobudovanie a zvýšenie efektívnosti informačných systémov, aby bola naplnená
strategická vízia zavedenia komplexných elektronických služieb pre používateľov (žiadateľov)
IS PPA, ale aj zamestnancov PPA: úplná integrácia jednotlivých častí IS PPA;
• elektronické zadávanie a spracovanie údajov a formulárov;
• elektronický príjem, kolobeh, schvaľovanie dokumentov a distribúcia informácií; používanie
spoločných a jednotných registrov a zdieľanie údajov (integrácia) s inými IS VS;
• elektronická registratúra vrátane časovej pečiatky a používanie elektronického podpisu.
Cieľom je zmena tradičných pracovných postupov s neefektívnym a nespoľahlivým obehom papierových dokumentov na transparentné a efektívne automatizované spracovanie digitálnych dát. Táto
požiadavka predpokladá uskutočniť komplexný manažérsky redizajn procesov organizácie a zavedenie procesného riadenia pomocou procesných modelov.
Zavedením procesného riadenia organizácie táto získa centrálny pohľad na všetky procesy vykonávané v organizácii. Procesný model umožní modelovať zmeny procesov, hľadať „úzke“ miesta, či
zdĺhavé procesy. Taktiež pomôže pri jeho publikovaní všetkým novým zamestnancom získať prehľad o fungovaní samotnej organizácie. Najväčším prínosom do budúcna však bude podklad pre
riadenie procesov jednotlivých informačných systémov bez nutného zásahu do samotných informačných systémov, ktoré túto funkcionalitu budú podporovať.
Financovanie sa predpokladá zo zdrojov Operačného programu Informatizáciu spoločnosti (dofinancovanie z rozpočtu PPA) a operácií TP PRV SR 2007 – 2013. Súčasne sa bude IS PPA priebežne
konsolidovať a dobudovávať tak, aby boli zohľadnené nálezy z vyšetrovaní EK a zvláštnu pozornosť
treba venovať zmenám a inováciám SPP EÚ po roku 2013.
V ďalšom strategickom plánovaní rozvoja IS PPA bude potrebné analyzovať a v prípade vhodnosti
zohľadniť dlhodobý trend prechodu od desktopov a notebookov na mobilné zariadenia a mobil
working (v podmienkach PPA prichádzajú do úvahy predovšetkým terénne kontrolné činnosti),
a tiež trend rozširovania architektúry Cloud computing vo vývoji korporátnych informačných systémov.
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6.3 Delegované kompetencie
PPA v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006 časť svojich činností delegovala, formou uzatvorenia dohôd o delegovaní činnosti, na externé inštitúcie. Špecifické kompetencie ktoré PPA delegovala na jednotlivé inštitúcie v roku 2012 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: Prehľad kompetencií,
ktoré PPA delegovala v roku 2012 na externé organizácie.
V roku 2012 bola formou dodatku aktualizovaná dohoda s VÚPOP (dodatok č. 6 k „Dohode“
z r. 2008). S ÚKSÚPom bola uzavretá nová dohoda o delegovaní činností a vzájomnej informovanosti č. 17/2012. Dôvodom bola aktualizácia dohody a presná identifikácia činností delegovaných
a činností súvisiacich s poskytovaním informácií/zistení z KNM vykonávaných na základe originálnych kompetencií ÚKSÚP.
Pre rok 2012 zostala v platnosti „Dohoda“ – uzatvorená so ŠVPS SR v roku 2009, aktualizovaná
v tom istom roku dodatkom č. 1., Dohoda o delegovaní činností a vzájomnej spolupráci – uzatvorená s Finančným riaditeľstvom SR ( ďalej FR SR) z roku 2007, aktualizovaná dodatkami č. 1
a 2 v roku 2009, v roku 2012 bola nahradená Dohodou o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní
informácií č. 20/2012 zo dňa 04. 10. 2012.
Tabuľka 24 Prehľad kompetencií, ktoré PPA delegovala v roku 2011 na externé organizácie
Inštitúcia
FR SR
ÚKSUP

Delegované kompetencie
Poskytovanie informácií v súvislosti s prepustením poľnohospodárskych
a potravinárskych výrobkov do colného režimu „voľný obeh“
Kontrola v rámci podpôr vyplývajúcich z Programu rozvoja vidieka pre roky
2007 – 2013 , OS 2 – Agroenvironmentálne platby, podpory v oblasti vinohradníctva
a vinárstva (poskytovanie podpory na reštrukturalizáciu vinohradov a trvalé ukončenie
výsadby vinohradov)
Kontrola v rámci podpory na sušené krmivá (ukončenie v 04/2012).

VÚPOP
Bratislava

Kontrola oprávnenosti poberania dotácií na plochu metódou DPZ
Aktualizácia a údržba LPIS
Spracovanie a vyhodnotenie kontrol na mieste
GIS – mapový server pre účely PPA
Príprava grafických podkladov pre priame platby

ŠVPS SR

Kontrola plnenia podmienok a laboratórne šetrenia v rámci opatrení v oblasti
organizácie trhu:
školské ovocie
Kontrola plnenia podmienok a laboratórne šetrenia v rámci opatrení pre oblasť
priamych podpôr – živočíšne komodity:
Životné podmienky zvierat – kontrola zlepšenia životných podmienok v chove hydiny,
hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec,

Okrem toho, PPA realizovala činnosti delegované riadiacim orgánom nasledovne:
• Na základe Dohody o plnomocenstve č. 606/2008–910 zo dňa 31. 1. 2008 a na základe „Splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu č. 139459/2010 zo dňa 22. 12. 2010
boli delegované právomocí pre Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 z riadiaceho orgánu
MPRV SR na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom.
• Delegovanie právomocí pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 z riadiaceho orgánu MPRV SR na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom sa realizovalo
na základe „Splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu č. 1308/2009–910“
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zo dňa 7. 4. 2009, „Dodatku č. 1 Splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu
č. 1308/2009–910“, zo dňa 11. 1. 2010, „Dodatku č. 2 Splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu č. 1308/2009–910“, zo dňa 28. 4. 2010 a na základe „Splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu č.11319/2010–610“ zo dňa 25. 11. 2010.

6.4 Činnosti súvisiace s poskytovaním podpôr
Pri implementácii PRV SR 2007 – 2013 v rámci výziev č. 2012/PRV/20 a 2012/PRV/21 umožnila
PPA žiadateľovi o NFP pre opatrenia 1.1 Modernizácia fariem a 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva predkladať pri podávaní žiadostí
o NFP len určité doklady, ktoré boli nevyhnutné pre posúdenie najmä oprávnenosti žiadateľa a pre
registráciu žiadosti. Ostatné doklady bol žiadateľ povinný predložiť až na základe výzvy na doplnenie žiadosti a to v termíne do 60 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy. Uvedeným
ustanovením sledovala PPA ušetrenie času a finančných prostriedkov žiadateľa, nakoľko výzva sa
zasielala len žiadateľom, u ktorých sa na základe predložených dokladov predpokladalo schválenie
žiadosti.
Štátnu pomoc poskytla PPA v súlade so schválenými prioritami štátnej pomoci stanovenými MPRV
SR. Rozpočtové prostriedky boli v plnom rozsahu použité na stanovený účel a vyplatené do konca
roku 2012. Na skvalitnenie administrácie žiadostí a komunikácie so žiadateľmi mal vplyv aj informačný systém AGIS ŠP ktorý prispel k včasnému spracovaniu žiadostí.
V oblasti priamych a environmentálnych podpôr v roku 2012 PPA administrovala, kontrolovala,
schvaľovala a poskytovala priame a environmentálne podpory na základe žiadostí. K administrovaným podporným schémam pripravila a vytvorila všetky nevyhnutné podmienky, ktoré predstavujú predovšetkým aktualizáciu Integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS
a IACS CC), prípravu formulárov žiadostí a príloh, prípravu príručiek pre žiadateľov a stanovenie
administratívnych a kontrolných postupov s cieľom schválenia a následného vyplatenia finančných
prostriedkov pre žiadateľov v súlade s právne záväznými aktmi EÚ a právnymi predpismi SR.
V roku 2012 PPA prvýkrát uplatňovala moduláciu priamych platieb, a to tak na všetkých podporných schémach priamych platieb financovaných z EPZF (SAPS, DOJ, CUK a ZELO), ako aj
na doplnkových priamych platbách financovaných zo ŠR (VDJ, DPP a CHM). Zavedenie progresívnej modulácie je ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 73/2009 a stanovuje tri úrovne modulácie v závislosti od výšky pomoci pre jednotlivé poľnohospodárske subjekty. Aby bolo zabezpečené
náležité finančné riadenie, bolo treba upraviť nastavovanie číselníkov, x– tabuľky, nomenklatúru,
výpočet platieb, krížové kontroly a úprava rozhodnutí. Výsledkom sú presné a úplné informácie
o uskutočnených platbách dotknutých moduláciou. Moduláciou boli najviac dotknuté priame platby financované zo štátneho rozpočtu.
Po prijatí žiadostí a ich prepísaní do systému IACS boli vykonané administratívne kontroly, krížové
kontroly, KNM a kontroly prostredníctvom DPZ. Pri kontrole podmienok oprávnenosti nárokov
v systéme priamych podpôr PPA úzko spolupracovala s VÚPOP, na ktorý delegovala niektoré činnosti (zabezpečenie mapových podkladov pre žiadateľov a kontrolu prostredníctvom DPZ) a Štátnym plemenárskym ústavom (ďalej ŠPU), ktorý je zodpovedný za vedenie CEHZ.
V záverečnom procese boli vydávané rozhodnutia podľa správneho poriadku. Po uskutočnení všetkých týchto úkonov PPA zabezpečila vyplatenie schválených podpôr na účty žiadateľov.
V priebehu roku 2012 sa pri administrovaní podpôr nezaznamenali žiadne vážnejšie problémy.
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Mierne sa zvýšil počet opravných prostriedkov (odvolaní) na podpornej schéme VDJ v dôsledku
zavedenia modulácie tejto doplnkovej priamej platby. Naopak, zlepšila sa komunikácia s dodávateľom systému IACS a zabezpečovaním zmluvných úloh. Prínosom pre žiadateľov bolo najmä včasné
schvaľovanie priamych podpôr zo strany PPA v mesiaci december 2012, pričom podiel vydaných
rozhodnutí z celkového počtu prijatých žiadostí pre kampaň roku 2012 predstavoval viac ako 97 %.
S cieľom vytvorenia účinného systému na zabezpečenie administrovania priamych podpôr a procesov v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a efektívneho plnenia stanovených
úloh zameraných na zlepšovanie riadiacich a kontrolných systémov v súlade s právne záväznými aktmi EÚ a právnymi predpismi SR boli organizačnou zmenou s účinnosťou 15. 10. 2012 vytvorené
dva nové odbory na sekcii priamych podpôr: odbor priamych podpôr a krížového plnenia a odbor
rozhodovacích a správnych činností priamych podpôr.
Nové úlohy súvisia s prípravou na administrovanie priamych podpôr v roku 2013: zrušenie nariadení vlády pre poskytovanie podpory VDJ, DPP, CHM, úprava podmienok v oblasti poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok, rozšírenie podmienok krížového plnenia (ďalej len CC)
o oblasť životné podmienky zvierat, doplnenie údajov z CEHZ (kone). PPA bude zabezpečovať
prijímanie, administráciu, kontrolu a schvaľovanie žiadostí o podporu z EPZF, EPFRV a ŠR vzťahujúcich sa k ploche (SAPS, CUK, ZELO, AE, UEV, PZPP, LUEV, LEPP) a k jednotke množstva
(ks, DJ), alebo VDJ (AEZ, ZPZ, DOJ).
So zabezpečením týchto činností súvisia potrebné úpravy manuálov, príprava a zadanie špecifikácií
na úpravy IACS a IACS CC na rok 2013 na poskytované typy podpôr a stanovenie pracovných
postupov a procesov, ktoré zabezpečia kvalitnú administráciu, spracovanie, kontrolu a schválenie
podpôr na jednotlivé schémy pomoci.
PPA bude zároveň plniť všetky úlohy spojené s udržiavaním bezporuchového chodu a aktualizáciou systému IACS CC a s výkonom kontroly na krížové plnenie, pripravovať a aktualizovať údaje
z IACS o žiadateľoch a údaje uvádzané v žiadostiach podľa jednotlivých druhov podpôr administrovaných v roku 2012. Údaje z IACS budú poskytované aj pre potreby RA ako aj určenia rizikových
faktorov, pre výber vzoriek na KNM.
V oblasti nezrovnalostí priamych podpôr v roku 2012 PPA účinne a efektívne pokračovala v riešení
zistených nezrovnalostí v systéme priamych platieb, zabezpečovala priebežné zosúladenie činností
v oblasti administrácie nezrovnalostí súvisiace s implementáciou systému IES SAP.
V priebehu roka 2012 boli v rámci PPA prehodnotené činnosti súvisiace s administrovaním priamych podpôr, s vydávaním rozhodnutí až po zabezpečenie vyplatenia schválených podpôr na účty
žiadateľov, s riešením nezrovnalostí za jednotlivé dotačné tituly identifikované v rámci IACS a mimo
IACS na základe oznámení o podozrení z nezrovnalostí. Cieľom bolo zefektívnenie administrovania priamych platieb a zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou na nové programové obdobie
2014 – 2020.
Zjednodušenie a racionalizácia pracovných postupov bola vykonaná aj v súvislosti s financovaním
projektových podpôr, priamych platieb, štátnej pomoci a národných podpôr. Bol dopracovaný informačný ekonomický systém SAP. V priebehu roka 2012 boli upravené pracovné postupy a procesy súvisiace s financovaním, účtovaním, započítavaním sankcií budúcich období a vykazovaním
nezrovnalostí, ktoré mali priamy dopad aj na zmeny v IES SAP. Rovnako bolo upravené podávanie
správ, výkazov, hlásení, štatistík, prehľadov vyžadovaných MPRV SR, Európskou Komisiou, Európskym dvorom audítorov a ďalšími orgánmi, monitorovanie OP RH SR 2007 – 2013 a PRV SR
2007 – 2013 v súlade s požiadavkami Spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie EK.
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V oblasti administrovania vývozných náhrad nedošlo v roku 2012 k zmene v kvalite činností pri
ich vyplatení. V tomto období nebola zistená žiadna nezrovnalosť. Komunikácia so žiadateľmi vývozných náhrad bola dobrá. Dobré výsledky administrovania vývozných náhrad prispeli pozitívne
k výkonnosti PPA. Za minulý rok sa nevyskytla žiadna mimoriadna úloha, ktorá by sa musela
riešiť. V roku 2012 sa dokončil systém označovania vykosteného hovädzieho mäsa v zmysle NK
č. 433/2007 a 1359/2007. PPA v súčasnosti môže vydávať a potvrdzovať spolu s FR SR doklady
„Osvedčenia a certifikáty pre hovädzie mäso“ za účelom vyplatenia vývoznej náhrady.
Upravil sa modul IS AGIS – Školské mlieko pre zlepšenie komunikácie medzi PPA a žiadateľmi
a predpríprava modulu na elektronické posielanie žiadosti o podporu, čím sa uľahčí celý administratívny postup a tiež sa umožnilo zasielanie mesačných hlásení v elektronickej forme.
Pre opatrenie včely sa plánuje rozsiahla úprava modulu v IS AGIS, ktorá by uľahčila celý administratívny proces v rámci tohto opatrenia.

6.5 Kontrolná činnosť pri poskytovaní podpôr a vnútorná kontrola
6.5.1 Výber vzoriek a riziková analýza pre kontrolu na mieste
PPA zabezpečuje výber kontrolných vzoriek pre výkon kontroly na mieste v zmysle príslušných
právne záväzných aktov EÚ a právnych predpisov SR na základe rizikovej analýzy a náhodného
výberu.
V oblasti priamych podpôr bola vykonaná analýza žiadostí o platbu a následný výber vzorky na kontrolu na mieste podľa požiadaviek príslušných organizačných útvarov PPA. V tabuľke č. 22 je uvedený prehľad o počte žiadostí vybratých na kontrolu na mieste z dôvodu rizikovej analýzy a náhodného výberu (NV) v členení podľa jednotlivých dotačných titulov. Minimálna miera kontrol
pre rok 2012 bola stanovená podľa pracovného dokumentu DS/2009/27 na základe vyhodnotenia
efektivity kontrol na mieste vykonaných v roku 2011.

Tabuľka 25 Prehľad o počte žiadostí vybratých na kontrolu na mieste z dôvodu rizikovej analýzy
a náhodného výberu v členení podľa jednotlivých dotačných titulov
Dotačný
titul
SAPS
DPP
LFA
AE
UEV
DOJ
AEZ
ZPZP
LEPP

Popis dotácie
jednotná platba na plochu
doplnková národná platba na plochu
podpora v znevýhodnených oblastiach
podpora pri zaradení do agroenvironmentálneho
opatrenia na plochu
podpora v územiach Európskeho významu na
poľnohospodárskej pôde NATURA 2000
podpora na dojnice
agroenvironmentálne platby na zvieratá
životné podmienky zvierat
lesnícko–environmentálne platby – platba
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Počet žiadostí vybratých v roku
2012 na KNM z dôvodu RA+NV
1034
837
360
75
4
100
21
70
3

Dotačný
titul
LUEV
PZPP
VDJ

Počet žiadostí vybratých v roku
2012 na KNM z dôvodu RA+NV

Popis dotácie
podpora v územiach Európskeho významu na lesnom
pozemku
prvé zalesnenie poľ. pôdy – platba
podpora na veľké dobytčie jednotky

8
3
120

Pre vybraté opatrenia PRV SR 2007 – 2013 boli vzorky pre kontrolu na mieste generované mesačne,
vždy na základe aktuálneho zoznamu prijatých žiadostí o platbu (ŽOP). Prehľad o výbere projektov
investičných opatrení PRV SR 2007 – 2013 pre účely výkonu kontroly na mieste je uvedený v tabuľke 28 a v tabuľke č. 29 za LEADER.
Tabuľka 26 P
 rehľad o výbere projektov investičných opatrení PRV SR 2007  –  2013 pre účely výkonu
kontroly na mieste
Opatrenia PRV SR 2007 – 13
Opatrenie

Názov

1.1

Modernizácia fariem
Pridávanie hodnoty
do produktov
poľnohospodárstva a
lesného hospodárstva
Zvýšenie hospodárskej
hodnoty lesov
Obnova potenciálu lesného
hospodárstva a zavedenie
preventívnych činností
Diverzifikácia smerom k
nepoľnohospodárskym
činnostiam
Základné služby pre
hospodárstvo a vidiecke
obyvateľstvo
Obnova a rozvoj dedín

1.2
1.4
2.1
3.1
3. 4. 1
3. 4. 2

Podané žiadosti o platbu
v roku 2012
Počet
Žiadaná suma
podaných v EUR v ŽOP
ŽOP
spolu
348
35 227 060,18

Žiadosti o platbu vybraté
na KNM z dôvodu RA
Počet
Suma vybratá
vybratých
na KNM
ŽOP
198
19 715 147.09

43

11 413 907,72

18

6 349 320.28

28

1 954 416,70

16

1 531 796.76

93

18 510 611,54

37

9 992 835.13

111

23 981 564,48

51

15 907 736.52

97

7 219 590,97

46

5 111 114.65
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5 406 953,16

36

3 694 504.53

Tabuľka 27 Prehľad o výbere projektov investičných opatrení PRV SR 2007 – 2013 pre účely LEADER
Opatrenia PRV SR 2007 – 13 LEADER
Opatrenie
3. 4. 1
3. 4. 2

Názov
Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo
Obnova a rozvoj obcí

Podané žiadosti o platbu
v roku 2012
Počet
Žiadaná suma
podaných v EUR v ŽOP
ŽOP
spolu

Žiadosti o platbu vybraté na
KNM z dôvodu RA
Počet
Suma vybratá na
vybratých
KNM
ŽOP

184

6 626 863,95

145

5 924 149,95

99

4 154 683,13

78

3 596 832,08
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6.5.2 Kontrola na mieste
Sekcia kontroly na mieste a kontrolóri RP zabezpečovali výkon kontroly – technickej služby formou
predplatobných, platobných a následných kontrol, KNM a kontrol metódou DPZ.
V roku 2012 boli kontroly zamerané na kontrolu efektívneho využitia prostriedkov poskytnutých
z fondov EÚ – EPFRV, EPZF, EFRH nasledovne
Tabuľka 28 Vykonané kontroly na mieste v roku 2012 podľa druhu poľnohospodárskych podpôr
Kontroly zamerané na :
trhové opatrenia
priame a environmentálne podpory
projektové podpory

Vykonané kontroly
280
1 612
1 739

delegované činnosti
SPOLU

353
3 984

6.5.3 Ex post kontrola investičných opatrení
Ex post kontroly investičných operácií financovaných z EPFRV boli v roku 2012 zabezpečované v zmysle článku č. 29 nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011 a vykonávané
v súlade s „Plánom ex post kontrol investičných operácií financovaných z EPFRV na rok 2012“,
schváleným GR PPA. Proces výberu kontrolných vzoriek bol vykonaný na základe analýzy rizík
a časť vzorky bola vybratá náhodne. Ex post kontroly investičných operácií financovaných z EPFRV
v roku 2012 boli vykonané pre 35 investičných operácií za všetky opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Do výberu bolo zaradené každé opatrenie, v rámci ktorého bola ukončená
aspoň jedna investičná operácia spĺňajúca podmienku záverečnej platby v období od 1. 1. 2011 do
31. 12. 2011. Ex post kontrolou bolo preverených 4,27 % z celkových vyplatených prostriedkov ES
a ŠR SR za ukončené investičné operácie v roku 2011, t. j. 20 171 936,63 EUR, pričom zákonná
povinnosť predstavuje minimálne 1%.
6.5.4 Vnútorná kontrola
Vnútorná kontrola PPA uskutočňovaná Odborom vnútornej kontroly PPA v roku 2012 na regio
nálnych pracoviskách PPA a v ústredí PPA bola zameraná najmä na dodržiavanie organizačno–
riadiacich aktov PPA jej zamestnancami. Výsledky kontroly poukázali na závažné nedostatky pri
evidencii, správnosti a úplnosti údajov a výkazov pri používaní služobných motorových vozidiel.
V záujme hospodárneho a efektívneho využívania služobných motorových vozidiel. bolo navrhnuté
prepracovanie internej smernice.
V roku 2012 PPA riešila podania, ktoré spĺňali zákonné podmienky evidovania sťažností. V prevažnej miere boli zamerané na neplnenie podmienok pre poskytovanie priamych podpôr, ako aj
na postup kontrolórov pri KNM. Pri riešení podaní pracovníci spolupracovali
s orgánmi činnými v trestnom konaní, ako aj s inými orgánmi verejnej správy. Okrem toho, PPA
riešila požiadavky občanov, žiadateľov o podporu, verejného ochrancu práv, Úradu boja proti korupcii EÚ OLAF, ako aj MPRV SR orientované na stanoviská, vysvetlenia, informácie a pod. súvisiace s podporami v pôsobnosti PPA.
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Kontrolným zisteniam bude potrebné venovať primeranú pozornosť aj v roku 2013 a prijímať účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a za nedodržiavanie resp. porušovanie všeobecne
záväzných právnych predpisov a vnútorných smerníc PPA, vyvodzovať konkrétnu zodpovednosť
jednotlivých pracovníkov. Je potrebné, aby vedúci pracovníci venovali väčšiu pozornosť kontrole
zamestnancov, plneniu úloh z porád vedenia PPA, ako aj z príkazných listov generálneho riaditeľa,
ale najmä zisteniam z auditov a vnútorných kontrol.

6.6 Správa nezrovnalostí a dlhov
PPA riešila v roku 2012 celkovo 409 nezrovnalostí. V porovnaní s rokom 2011 to predstavuje
nárast o 26,23 %. Vo finančnom vyjadrení prijaté nové prípady nezrovnalostí predstavovali sumu
4 977 053,12 EUR čo predstavuje nárast oproti roku 2011 o 31% ( v roku 2011 to bola suma
3 430 723,23 EUR)
V jedenástich prípadoch bola nezrovnalosť identifikovaná sekciou projektových podpôr. Vo finančnom vyjadrení 2 607 092,97 EUR, čo v priemere predstavuje sumu 24 281,18EUR na jednu nezrovnalosť. Sekcia priamych podpôr zaevidovala tristodeväťdesiatpäť prípadov nezrovnalostí, čo vo
finančnom vyjadrení predstavuje sumu 2 284 730,95 EUR, t. j. v priemere na jednu nezrovnalosť
predstavuje sumu 5 784,13 EUR. Sekcia organizácie trhu zaevidovala tri nezrovnalosti v celkovej
sume 85 229,20 EUR, v priemere na jednu nezrovnalosť predstavuje sume 28 409,73 EUR.
Z pohľadu výskytu nezrovnalostí podľa zdroja financovania, najväčší podiel (až 90% ) identifikovaných bolo v Európskom poľnohospodárskom fonde rozvoja vidieka. Uvedené nezrovnalosti
boli v značnej miere identifikované po predchádzajúcich administratívnych kontrolách. Najčastejšie
vyskytujúcimi opatreniami, pri ktorých boli prijaté správy o zistených nezrovnalostiach, sú podpory v rámci osi 2 PRV SR 2007– 2013. Počas roka 2012 boli najčastejšími dôvodmi vzniku nezrovnalostí na strane prijímateľov pomoci z európskych poľnohospodárskych fondov predovšetkým
nedodržanie podmienok pre agroenvironmentálne podpory, životné podmienky zvierat, nedodržanie podmienok pre vyrovnávajúci príspevok na znevýhodnené oblasti a nedodržanie podmienok
stanovených zmluvou. Zaznamenali sme vysoký podiel nezrovnalostí, ktoré sú identifikované pri
administratívnych kontrolách vecne príslušnej sekcie za porušenie nariadení ES, resp. príslušných
zákonných noriem Slovenskej republiky, z titulu nedodržania termínu hlásenia vyššej moci, resp.
mimoriadnych okolností, oneskorené dodanie prevodu podniku, resp. prevodu záväzku atď. Z uvedeného vyplýva, že najefektívnejšie riešenie vo vzťahu k predchádzaniu vzniku nezrovnalostí je
väčšia informovanosť príjemcov podpôr zo strany poskytovateľa, ako i regionálnych pracovísk. Zastúpenie jednotlivých sekcií na celkovom počte nezrovnalostí vyjadruje nasledovná tabuľka.
Tabuľka 29 Zastúpenie nezrovnalostí podľa pôvodu evidencie
Sekcia

Počet prípadov

Finančné vyjadrenie v EUR

11
395
3
409

2 607 092,97
2 284 730,95
85 229,20
4 977 053,12

Projektových podpôr /400
Priamych podpôr /500
Organizácie trhu /700
Spolu
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Tabuľka 30 Zastúpenie identifikovaných nezrovnalostí v roku 2012 podľa zdrojov financovania
Zdroj financovania
TRDI (prechodný nástroj rozvoja vidieka
2004 – 2006)
EPZF
EPFRV
Spolu

Zdroj ŠR v EUR

Zdroj EU v EUR

Spolu v EUR

12 040,59

47 832,08

59 872,67

3 256,49
1 077 974,84
1 093 271,92

434 298,10
3 401 651,02
3 883 781,20

437 554,59
4 479 625,86
4 977 053,12

Graf 22 Zastúpenie nezrovnalostí podľa fondov a počtu prípadov

Z pohľadu stavu riešenia prípadov nezrovnalostí za rok 2012 evidovaných odborom správy nezrovnalostí, resp. zaevidovaných vecne príslušnými sekciami v IS SAP je stav nasledovný. Z uvedeného
počtu nezrovnalostí sa v štyridsiatich prípadoch nezrovnalosť nepotvrdila (suma 106 408,69 EUR).
V 283 prípadoch prijímateľ vrátil neoprávnene poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume
580 555,02 EUR. V dvoch prípadoch bolo z dôvodu úmrtia prijímateľa upustené od vymáhania finančných prostriedkov v celkovej sume 1 133,77 EUR. Na právny odbor bolo odstúpených
šesť prípadov v sume 250 889,87 EUR, z dôvodu neuhradenia nezrovnalosti zo strany prijímateľa
po uplynutí vykonateľnosti rozhodnutia. V jednom prípade bolo vydané rozhodnutie o uložení dlhu,
ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť v čiastke 1 528,17 EUR. V troch prípadoch bolo dohodnuté
splácanie dlhu na základe splátkového kalendára v celkovej sume 23 989,11 EUR. Zostávajúcich
sedemdesiatštyri prípadov je v stave riešení, v celkovej poskytnutej sume 4 012 548,49 EUR.
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Tabuľka 31 Prehľad vybavenosti nezrovnalostí k 31. 12. 2012 podľa charakteru prípadov
Nezrovnalosti evidované od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2012
Podľa
spracovania
Ukončené
prípady

Neukončené
prípady

Podľa typu prípadu
Nepotvrdená
nezrovnalosť
Vrátené prostriedky
Vyššia moc (úmrtie)
Nevymožiteľné
nezrovnalosti
Rozhodnutie o uložení
dlhu
Odstúpené na odbor
právny
Dohodnutý splátkový
kalendár
Prípady v riešení

Spolu

Riešenie prípadov k 31. 12. 2012
Počet
prípadov

ES/SR v
EUR

%
vyjadrenie
počtu

% finančné
vyjadrenie

40

106 408,69

9,78

2,14

283
2

580 555,02
1 133,77

69,20
0,49

11,67
0,02

0

–

0,00

0,00

1

1 528,17

0,24

0,03

6

250 889,87

1,47

5,04

3

23 989,11

0,73

0,48

74

4
012 548,49

18,09

80,62

409

4 977 053,12

100,00

100,00

V priebehu roka 2012 bolo v správnom konaní riešených deväťdesiat prípadov, z ktorých dvadsaťsedem prípadov je ku dňu 31. 12. 2012 v stave rozpracovanosti.
V roku 2012 bolo na Centrálny kontaktný útvar OLAF (Úrad vlády SR) nahlásených dvadsaťšesť
nových prípadov nezrovnalostí. Nahlásené boli prípady u ktorých bola čiastka nezrovnalosti financovaná zo zdrojov EÚ vyššia ako 10 tis. EUR. Z uvedeného počtu bolo hlásených päť prípadov
z dôvodu podozrenie z podvodu. (označenie správy s kódom IRQ3).
Tabuľka 32 Prehľad vybavenosti nezrovnalostí za roky 2006 – 2012 v gescii odboru správy
Prijaté
v roku
2012
2011
2010
2009
2006–2008
Spolu

Počet
prijatých
prípadov
409
301
149
190
347
1 396

Počet
vybavených
prípadov
v roku 2009
–
–
–
132
323
455

Počet
vybavených
prípadov
v roku 2010
–
–
127
56
24
207

Počet
vybavených
prípadov
v roku 2011
–
226
22
2
–
250

Počet
vybavených
prípadov
v roku 2012
335
67
–
–
–
402

Počet
nevybavených
prípadov k
31. 12. 2012
74
8
0
0
0
82

6.7 Vnútorný audit, audity EK a EDA
Odbor vnútorného auditu počas roku 2012 vykonával audity v zmysle schváleného Plánu odboru
vnútorného auditu PPA na rok 2012.
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V priebehu roka 2012 bolo ukončených 11 auditov, z ktorých výsledky formou audítorských správ
boli predložené generálnemu riaditeľovi PPA ako aj riaditeľom príslušných organizačných útvarov.
Prehľad ukončených auditov je uvedený v tabuľke.
Tabuľka 33 Prehľad uskutočnených vnútorných auditov v rámci PPA v roku 2012
Dátum predloženia
audítorskej správy GR PPA

Názov auditu
Audit priamych platieb a Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
(so zameraním na systém a výkon kontrol na mieste)
Audit Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (so zameraním na
opatrenie 2.1)
Audit finančného vykazovania so zameraním na postupy pre výkazníctvo
EK
Audit Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 1
Audit rastlinných komodít – potravinová pomoc
Audit priamych platieb
Audit bezpečnosti IS
Audit živočíšnych komodít – školské mlieko
Audit finančného vykazovania – účtovníctvo a výkon platieb
Audit PRV SR 2007 – 2013 os 2, so zameraním sa na opatrenia
Agroenvironmentálne platby a Platba na územia EURópskeho významu
na poľnohospodárskej pôde
Audit dlhov a nezrovnalostí

16. 4. 2012
14. 2. 2012
08. 03. 2012
16. 05. 2012
30. 03. 2012
18. 06. 2012
16. 08. 2012
13. 06.2012
10. 09. 2012
16. 10. 2012
21. 12. 2012

Výkonom auditov bolo identifikovaných celkovo 174 zistení, z toho 72 zistení s nízkou závažnosťou, 88 zistení so strednou závažnosťou a 14 zistení s vysokou závažnosťou.
OVA za účelom overenia plnenia prijatých opatrení na odstránenie jednotlivých zistení z auditov
ukončených v roku 2012 ako aj z auditov z predchádzajúcich rokov vykonávala následné audity.
Výsledky overenia splnenia opatrení boli reportované generálnemu riaditeľovi PPA. Správy z vnútorných auditov sú predkladané aj riadiacemu orgánu MPRV SR a sú každoročne preverované
v rámci certifikačného overovania .
Audity EK a EDA
PPA eviduje a monitoruje stav externých misií, závery z nich vyplývajúce a možné riziká a dopad
na PPA. Potrebu evidencie a monitoringu externých misií vyvolal nárast počtu týchto misií zo strany EDA a EK – generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (ďalej DG AGRI)
v programovom období 2007 – 2013.
Externé misie pôsobia na činnosť PPA aj preventívne. PPA starostlivo zvažuje závery vyplývajúce
z ich pôsobenia a analyzuje prípadné riziká, ktoré by mohli mať vplyv na jej činnosť. Následne
prijíma opatrenia na zabránenie vzniku takýchto rizík v budúcnosti. Pri analýze rizík a opatreniach
na ich zabránenie postupovala PPA podľa internej smernice „Metodický postup k procesu riadenia
rizík v PPA“ vydanej rozhodnutím generálneho riaditeľa PPA č. 123/2009 a od novembra 2012
podľa aktualizovanej smernice „Metodika riadenia rizík v Pôdohospodárskej platobnej agentúre“
vydanej rozhodnutím generálneho riaditeľa PPA č. 109/2012.
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V roku 2012 riešila PPA závery z 11 externých misií EK, závery zo 4 externých misií EDA a 4 ďalšie
požiadavky EK v rámci zúčtovania fondov EPZF a EPFRV za roky 2010 a 2011. Misie EDA boli
do konca roka 2012 uzavreté, z toho tri bez zistení s finančným dopadom.
Nižšie je uvedený prehľad misií oficiálne ohlásených na PPA a vykonaných v rokoch 2008 až 2012,
v rámci ktorých ostali v roku 2012 otvorené problémy. V prehľade sú ďalej uvedené aj misie, ktoré
boli v roku 2012 uzatvorené.
Z roku 2009 neboli uzavreté:
• vyšetrovanie č. RD2/2009/06/SK zamerané na os 2 PRV 2007 – 2013 a
• prešetrovanie č. AA/2009/21 zamerané na podporu na plochu a úroveň KNM.
Vyšetrovaním č. RD2/2009/06/SK EK zistila nedostatky v oblasti kľúčových kontrol týkajúce sa
overenia hustoty stavu zvierat a plánovania kontrol na mieste. V oblasti doplnkových kontrol sa
vyskytli nedostatky v určovaní vzoriek príjemcov a vysledovateľnosti kontrol. V rámci vyšetrovania
č. RD2/2009/06/SK požiadala Slovenská republika Zmierovací orgán EK o zmierovacie konanie
s cieľom znížiť výšku korekcie navrhnutej ako výsledok vyšetrovania. V roku 2013 očakávame oficiálne rozhodnutie EK týkajúce sa finančnej korekcie.
Výsledky vyšetrovania č. AA/2009/21 EK do konca roka 2012 neoznámila, nakoľko toto vyšetrovanie spojila s vyšetrovaním AA/2012/12, ktoré ešte nie je ukončené.
Z roku 2010 ostala otvorená 1 misia – šetrenie č. IR/2010/001/SK overujúce súlad systému správy
dlhu a úplnosti tabuliek v prílohe III nariadenia Rady (ES) 1290/2005, ktoré ako hlavný nedostatok konštatuje oneskorené vymáhanie dlhov v 22 prípadoch. Výsledkom šetrenia je návrh finančnej
korekcie. Slovenská republika využije možnosť zmierovacieho konania.
Najviac nedoriešených misií je z roku 2011 – 6 s nasledovným zameraním, zisteniami a výsledkom:
• Šetrenie č. RD1/2011/802/SK – kontrola systému riadenia, kontroly a sankcií opatrení
v rámci PRV SR 2007 – 2013, okrem opatrení osi 2. Hlavné nedostatky boli zistené v oblasti
výkonu administratívnych kontrol a postupoch verejného obstarávania. Bilaterálne rokovanie
s EK sa konalo už v roku 2011. Na závery z rokovania reagovala PPA predložením dodatočných dôkazov a vysvetlení. PPA očakáva odpoveď EK.
• Vyšetrovanie č. RD2/2011/006/SK – PRV SR 2007 – 2013, opatrenia osi 2 – 215 (životné
podmienky zvierat) a 226 (obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení) – manažment, kontrola a sankčné opatrenia opatrení 215 a 226. Vyšetrovanie odhalilo nedostatky v kľúčových kontrolách v oblasti dodržiavania minimálnych noriem
životných podmienok zvierat s finančným dopadom na PPA. PPA požiadala o zmierovacie
konanie, ktoré EK zamietla ako neopodstatnené.
• Vyšetrovanie RD1/2011/859/SK – PRV SR 2007 – 2013 (podľa nariadenia Rady (ES)
1698/2005 a nariadení Komisie (ES) 1974/2006, 1975/2006) – os 4 postupy výberu miestnych akčných skupín. Do konca roka 2012 neboli výsledky vyšetrovania PPA oznámené.
• Vyšetrovanie č. CEB/2011/114/SK– certifikačný audit EK – certifikácia EPZF a EPFRV za r.
2010, čl. 30 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 a čl. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006.
Toto vyšetrovanie bolo zlúčené s vyšetrovaním č. CEB/2011/082/SK. Vyšetrovaním sa zistila
úhrada neoprávnených výdavkov v rámci opatrení 1.6, 3.3 a opatrenia Technická pomoc.
Výška týchto výdavkov bude zohľadnená pri zúčtovaní fondov za rok 2010.
• Vyšetrovanie č. EX/2010/003/SK zúčtovanie EPZF zamerané na uplatňovanie nariadení
(ES) č. 318/06,320/06,951/06,952/06,957/06 a 968/06 – Osobitná platba na cukor. EK do
konca roka 2012 nezaslala výsledok vyšetrovania.
• Zúčtovanie EPZF– účtovná závierka pre rozpočtový rok 2010, oznámenie v zmysle čl. 11(1)
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nariadenia EK č. 885/2006 zamerané na platby za diverzifikáciu a dodatočnú diverzifikáciu
cukru. Na zistenie týkajúce sa nedodržania platobných lehôt PPA zaslala dôkaz o ich dodržaní
V roku 2012 vykonala EK na PPA 2 nové audity:
• NAC/2012/004/SK zameraný na ostatné priame platby netýkajúce sa plochy – vyšetrovanie
podľa čl. 68 ods. 1 písm. b) NK 73/2009 týkajúce sa osobitnej podpory v sektore mlieka
a mliečnych výrobkov za žiadosti roku 2010. Audit deklaruje nedostatky v oblasti metodiky,
kontrol na mieste, kvality správ z kontrol na mieste a oprávnenosti vyplatených prostriedkov.
PPA iniciovala k zisteniam stretnutie s MPRV SR, ktoré následne zaslalo stanovisko k jednotlivým zisteniam na EK.
• AA/2012/12 zameraný na ostatné priame platby–overenie súladu podľa čl. 31 nariadenia (ES)
1290/2005. Prešetrovanie týkajúce sa pomoci na plochu podľa nariadení 73/2009, 1122/2009
a 1120/2009 a pomoci na rozvoj vidieka podľa nariadení 1698/2005 a 1975/2006. Zistenia
z auditu sa týkajú nedostatočnej úrovne kontrol na mieste, neaktualizovania systému LPIS
a nejasnej definície kritérií pre posúdenie úmyselného porušenia podmienok. K záverom auditu prebieha rokovanie medzi EK a SR. V prípade vyčíslenia korekcie SR využije zmierovacie
konanie na objasnenie svojich postupov s cieľom znížiť výšku korekcie.
EK ohlásila v roku 2012 ďalšie dve šetrenia ako dôsledok iných šetrení, napr. EDA a OLAF:
• LA/2012/010/SK/LA11 – EK začala vyšetrovanie na základe záverečnej správy auditu EDA
DAS 2011 EPZF č. PF 4841 konaného v dňoch 06. – 10. 02. 2012 so zameraním na propagačné opatrenia v systéme mliečneho sektora podľa NR 2826/2000 a NK 1071/2005 a intervencie. Nedostatky v oblasti intervencií neboli zistené, zistenia v záverečnej správe EDA
sa týkajú nedostatkov vo výberovom konaní – porušenia pravidiel verejného obstarávania
a prekročenia 80% stanoveného stropu ročného finančného príspevku. PPA po zaslaní vyjadrenia k navrhovanej korekcii očakáva pozvánku na bilaterálne rokovanie od EK.
• IR/2012/015/SK – vyšetrovanie bolo v novembri 2012 vyvolané na základe výsledkov finálnej správy OLAF č. OF/2011/0021. Vyšetrovanie je zamerané na overenie súladu podľa
čl. 31 – 33 nariadenia Komisie (ES) 1290/2005 prešetrením na mieste na základe obvinenia
z nelegálnych dotácií do vinohradov v troch subjektoch Viničky. EK vyčíslila neoprávnené
výdavky vo výške 5,3 mil. Sk a odporúča SR vymôcť neoprávnené prostriedky a zrušiť zmluvy
s prijímateľom.
Nasledujúce misie boli v roku 2012 uzavreté:
• Vyšetrovanie č. XC/2008/05/SK zamerané na krížové plnenie. Vyšetrovaním boli zistené nedostatky v oblasti kľúčových kontrol týkajúce sa štandardov GAEC, výberu vzorky pre kontroly a správ z kontrol krížového plnenia. Nedostatky v doplnkových kontrolách zistila EK
v oblasti analýzy rizika. Výsledkom vyšetrovania EK bol návrh finančnej korekcie vo výške
1 666 599 eur. Slovenská republika požiadala Zmierovací orgán o zmierovacie konanie s cieľom znížiť výšku navrhnutej korekcie. Zmierovací orgán vo výslednej správe čiastočne akceptoval argumentáciu Slovenskej republiky. V súhrnnej správe EK z 15. 10. 2012 , ktorá bola
prerokovaná dňa 14. 12. 2012 sa uvádza korekcia 1 558 050,31 eur. Túto sumu Slovenská republika akceptovala. V roku 2013 očakávame oficiálne rozhodnutie EK týkajúce sa korekcie.
• Preskúmanie PAY/2011/006/SK– prešetrenie dodržiavania podmienok akreditácie platobnej
agentúry – pokračovanie preskúmania PAY/2010/003/SK. Vyšetrovanie bolo uzavreté bez
finančného dopadu na PPA.
• Šetrenie IT/2011/006/SK – žiadosť o informácie, audit IT aplikácií – krížové plnenie v zmysle čl. 76 nariadenia Rady (ES) č. 796/2004, 1. Pilier. Šetrenie je uzavreté bez finančného
dopadu na PPA.
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• Vyšetrovanie č. CEB/2012/081/SK zlúčené s vyšetrovaním CEB/2012/094/SK – zúčtovanie
EPZF za rok 2011. Vyšetrovanie potvrdilo nedodržanie platobných lehôt za platby na výmeru energetických plodín s finančnou korekciou. Korekcia bola už zo strany EK uplatnená
– odpočítaná v rámci mesačného zúčtovania Misie EDA č. PF 4332, PF 4391, PF 4487 a PF
4841.
Bilaterálne rokovanie sa v roku 2012 uskutočnilo k vyšetrovaniu č. RD2/2011/06/SK.
Ďalšie bilaterálne rokovania s cieľom eliminovať negatívny dopad na finančné prostriedky SR
v zmysle štandardného postupu EK očakáva u nasledovných auditov EK:
• NAC/2012/004/SK
• LA/2012/010/SK/LA11
• AA/2012/12
• IR/2012/015/SK
O zmierovacie konanie SR požiada k vyšetrovaniu IR/2010/001/SK. Termín na predloženie podkladov stanovila EK na 8. marca 2013.
Z vyšetrovaní EK otvorených v roku 2012 vyplynul návrh finančných korekcií pre Slovenskú republiku v celkovej výške 11 988 856,03 EUR. Na bilaterálnych rokovaniach a zmierovacom konaní
má SR možnosť obhájiť svoje postupy pred definitívnym rozhodnutím EK o korekcii a znížiť týmto
spôsobom finančný dopad na prijaté prostriedky z EÚ.
Príčiny chybovosti, ktoré viedli k návrhom korekcií, sú nasledovné:
• zložité, prípadne nejasné pravidlá stanovené v legislatíve EÚ
• často sa meniaca národná legislatíva (napr. v oblasti verejného obstarávania)
• nesprávne, prípadne nedostatočne nastavené postupy pre implementáciu programu (napr.
príručka pre PRV SR 2007 – 2013
• nedostatočné nastavenie/zložitosť pracovných postupov
• nedodržiavanie pracovných postupov, nedôslednosť výkonu kontroly (administratívnej aj
kontroly na mieste)
• nárazovosť činností/časový stres/tlak na dodržiavanie termínov pri spracovávaní žiadostí
o NFP aj žiadostí o platbu.

6. 8 Riadenie rizík
Manažment rizík vykonáva činnosť na základe príslušnej metodiky upravujúcou riadenie rizík v PPA.
Identifikácia rizík je vykonávaná periodicky a vo výslednej fáze je priradená k jednotlivým rizikám aj
stupeň ich závažnosti. Na základe uvedeného stupňa závažnosti tak potom prebieha aj určenie vhodných protiopatrení na ich zníženie. V roku 2012 vykonala PPA revíziu celej metodiky riadenia rizík
a vytvorila nový systém hodnotenia rizík pomocou väčšej škály pravdepodobností a dôsledkov rizík.
Riziká s jednotlivými stupňami závažnosti sú zosumarizované spolu s návrhmi na ich odstránenie.

6.9 Činnosť certifikačného orgánu a akreditácia PPA
Počas roku 2012 vykonával certifikačný orgán (audítorská spoločnosť Deloitte) certifikačný audit,
v rámci ktorého v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 885/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných
agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV, preveril stav a činnosti platobnej agentúry
v oblasti EPZF a EPFRV za finančný rok začínajúci 16. októbra 2011 a končiaci 15. októbra 2012.
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Audit bol vykonaný v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi a zahŕňal posúdenie nasledovných záležitostí:
• či platobná agentúra vykonáva svoju činnosť v súlade s akreditačnými kritériami,
• či postupy platobnej agentúry poskytujú dostatočnú záruku, že výdavky účtované EPZF
a EPFRV sa realizovali v súlade s pravidlami Spoločenstva, a aké odporúčania na zlepšenie
boli prijaté,
• či je ročná závierka výdavkov účtovaných EPZF a EPFRV, na ktorú odkazuje článok 6 ods. 1
nariadenia (ES) č. 885/2006, v súlade s účtovnými knihami a záznamami platobnej agentúry,
• či sú výkazy o výdavkoch a intervenčných operáciách vo všetkých významných aspektoch
pravdivým, úplným a presným záznamom operácií účtovaných EPZF a EPFRV,
• či sú finančné záujmy Spoločenstva náležite chránené v súvislosti s vyplatenými zálohami,
získanými zárukami, intervenčnými zásobami a vymáhaním dlhov.
Po preskúmaní uvedených záležitostí certifikačný orgán vyjadril názor, že:
• ročná uzávierka, ktorá sa má odovzdať Komisii za finančný rok 2012 pre EPZF a EPFRV, zostavená k 15. októbru 2012, je pravdivá, úplná a presná vo všetkých významných aspektoch,
na základe vykonanej práce s cieľom preveriť súlad PPA s akreditačnými kritériami stanovenými v prílohe I nariadenia Komisie (ES) 885/2006, fungovali vnútorné kontrolné postupy
PPA uspokojivo (t. j. účinné fungovanie vo všetkých významných aspektoch).
Certifikačný orgán na základe vykonaného preverenia neidentifikoval za finančný rok 2012 žiadne nedostatky s vysokou významnosťou. Závery certifikačného auditu boli prerokované na porade
vedenia PPA a k odstraňovaniu zistených nedostatkov so strednou a nízkou významnosťou bude
vydaný príkazný list, ktorého plnenie každoročne sleduje aj príslušný orgán – MPRV SR.
Pôdohospodárska platobná agentúra si pri dosiahnutej úrovni plnenia akreditačných kritérií udržala
počas roka 2012 tzv. plnú akreditáciu.

6.10 Vonkajšie vzťahy
6.10.1 Komunikácia s verejnosťou
V programovom období 2007 – 2013 je úlohou riadiaceho orgánu (MPRV SR) v súlade s implementačným nariadením Komisie č.1974/2006 informovať verejnosť o prijatí PRV SR 2007 – 2013,
EK a o jeho aktualizáciách, hlavných výsledkoch dosiahnutých pri realizácii a o jeho skončení.
MPRV SR je riadiacim orgánom aj pre OP RH SR 2007 – 2013 a má za úlohu propagovať operácie
a príspevok Spoločenstva širokej verejnosti a potenciálnym prijímateľom prostredníctvom Komunikačného plánu OP RH SR 2007 – 2013. PPA sa podieľa na vykonávaní informačných aktivít
a kampaní rezortu v súlade s ustanoveniami programových dokumentov a s požiadavkami na implementáciu SPP v oblasti informovanosti.
V roku 2012 organizovalo ministerstvo niekoľko informačných kampaní, na ktorých sa zúčastnili
zamestnanci ústredia PPA nielen ako účastníci, ale aj ako prednášatelia. Zamestnanci PPA sa zúčastňovali aj na odborných seminároch, konferenciách a školeniach, na ktoré boli pozvaní.
Agrokomplex Nitra bol v roku 2012 už 39. Medzinárodným poľnohospodárskym a potravinárskym
veľtrhom, ktorý je tradične magnetom pre odbornú verejnosť, farmárov a podnikateľov z agrárneho
a lesníckeho sektoru, ktorí mali záujem o osobné a priame konzultácie. Pôdohospodárska platobná
agentúra sa prezentovala v stánku MPRV SR, kde boli poskytované informácie počas celého trvania
veľtrhu.
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Informácie o poskytovaní podpôr boli uverejnené v agentúrnom spravodajstve, na špecializovaných
serveroch (napr. polnoinfo.sk) a v regionálnych médiách.
Mimoriadne dôležitou súčasťou poskytovania informácií je denne aktualizovaná internetová stránka PPA www.apa.sk. Obsahuje všetky potrebné údaje pre žiadateľov, aktuálne oznámenia a výzvy
v oblasti podpory poľnohospodárstva, lesníctva, rozvoja vidieka, spracovateľského priemyslu a v oblasti opatrení na podporu spoločného trhu.
Každodennou súčasťou informačných aktivít PPA je komunikácia so žiadateľmi, odbornou a laickou verejnosťou, ako aj s novinármi osobne, telefonicky, elektronickou aj klasickou poštou, ktorá je
zabezpečovaná z ústredia a na regionálnych pracoviskách PPA.
6.10.2 Zahraničné vzťahy
Zahraničná spolupráca PPA bola zameraná predovšetkým na komunikáciu s orgánmi EÚ pri výkone auditov a šetrení, podávaní zákonných štatistických hlásení, príprave podkladov pre stanoviská
a pozície MPRV SR a účasť na práci pracovných výborov a skupín EK.
Prínosom pre výmenu poznatkov a skúseností sú najmä pravidelné konferencie riaditeľov platobných agentúr usporadúvané predsedajúcimi krajinami.
Fórom na riešenie problematiky platobných agentúr na expertnej úrovni je platforma Panta Rhei.
V rámci platformy majú experti možnosť komunikovať prostredníctvom špeciálnej internetovej
siete a vymieňať si poznatky na konferenciách. V roku 2012 PPA zintenzívnila spoluprácu s Panta
Rhei. V dňoch 10. až 12. októbra 2012 sa konala 42. Konferencia Panta Rhei po prvý raz v Slovenskej republike.
Konferencie, ktorú zorganizovala PPA, sa zúčastnilo 114 delegátov z 27 členských štátov EÚ, Turecka, Chorvátska Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov. Pre expertov PPA členských
štátov EÚ znamenala najmä fórum na výmenu skúseností a diskusiu k aktuálnym témam súvisiacim s implementáciou Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ vo vzťahu k úlohám platobných
agentúr.
Na konferencii sa účastníci zaoberali aktuálnymi otázkami súvisiacimi s pripravovanou reformou
SPP – k tejto téme odzneli nielen aktuálne informácie Európskej komisie, ale aj pohľad na jej technické detaily zo strany platobných agentúr. Účastníci sa zhodli v tom, že zmena SPP bude znamenať
dodatočné náklady na činnosť agentúr. Zdôraznili, že agentúry sa budú musieť pripraviť na očakávané zmeny nielen prispôsobením svojich štruktúr (nové podporné schémy na priame platby, zmeny v systéme kontrol na mieste a pod.), ale aj modernizáciou technického (softvérového ) vybavenia.
S týmito témami súviseli aj workshopy, zamerané na testovacie procedúry a architektúru podniku.
Konferencia bola dobrou príležitosťou pre prezentáciu Slovenska. PPA sa predstavila v 3 príspevkoch:
1. LPIS a jeho očakávané zmeny v súvislosti s reformou SPP,
2. skúsenosti SR s riadením rizík a informačnou bezpečnosťou,
3. pripravované zámery pre nový softvér , ktorý zjednoduší proces kontroly na mieste.
Okrem odborného programu mali účastníci možnosť zoznámiť sa s kultúrou, históriou a súčasnosťou regiónu. Priebeh a výsledky konferencie boli ocenené všetkými členskými krajinami.
Konferenciu osobne podporil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pán Ľubomír Jahnátek
svojou účasťou na jej otvorení.
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Okrem spomínaných aktivít PPA spolupracovala v roku 2012 s partnerskými platobnými agentúrami na bilaterálnej báze.
PPA spolupracuje aj s kandidátskymi krajinami a krajinami uchádzajúcimi sa o členstvo v EÚ.
Poskytuje pomoc a poradenstvo pri transformačných procesoch súvisiacich s budovaním inštitúcií
poskytujúcich podpory v poľnohospodárstve. V roku 2012 boli ukončené dva twinningové projekty EÚ v Chorvátsku a Čiernej Hore v ktorých bola PPA junior partnerom rakúskej agentúry
Agrarmarkt Austria.
Zahraničné pracovné cesty (ďalej ZPC) zamestnancov PPA sa uskutočňovali podľa schváleného
plánu a internej smernice. V roku 2012 PPA zrealizovalo 128 ZPC. Účelom ZPC boli najmä zasadnutia výborov a expertných skupín a účasť na konferenciách a twinningových projektoch. Výdavky
na ZPC predstavovali spolu 40 652,18 EUR.

6.11 Hodnotenie zo strany ústredného orgánu – MPRV SR
PPA bola zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou
od 1. 12. 2003. Pôsobnosť PPA upravuje zákon č. 543/2007 Z. z..
PPA ako rozpočtová organizácia, je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPRV SR a je orgánom štátnej správy.
MPRV SR, ako riadiaci orgán pre PRV SR 2007 – 2013 a pre OPRH SR 2007 – 2013 delegovalo
niektoré činnosti týchto programov formou dohôd, resp. splnomocnení o delegovaní právomocí
na PPA, ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom.
Úlohou platobnej agentúry je zabezpečovanie administratívnej a kontrolnej činnosti pri poskytovaní podpôr v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, rybnom hospodárstve a pri
rozvoji vidieka z prostriedkov fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR.
Na výkon činností súvisiacich s poskytovaním podpôr z EPZF a EPFRV bola PPA v zmysle platného
nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006 príslušným orgánom (MPRV SR) udelená plná akreditácia.
Na zabezpečenie svojich činností má PPA vybudovanú organizačnú štruktúru a vytvorený systém
riadenia činností, ktorých cieľom je zabezpečenie efektívneho a transparentného administrovania
finančných schém realizovaných z fondov EÚ, ŠR a Environmentálneho fondu. Všetky postupy
administrovania finančných schém sú zakotvené v interných predpisoch PPA.
PPA má výkon niektorých činností zabezpečovaný formou dohôd o delegovaní činností s externými
organizáciami (VÚPOP Bratislava, ÚKSÚP, ŠVPS SR a Finančné riaditeľstvo SR).
V roku 2012 PPA pokračovala v implementácii opatrení PRV SR 2007 – 2013 a OPRH SR
2007 – 2013. Ďalej pokračovala v administrovaní priamych podpôr, nástrojov spoločnej organizácie
trhu a v administrácii štátnej pomoci v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Tieto podpory
PPA poskytovala pre podnikateľské subjekty, zväzy a združenia, verejnoprávne a štátne inštitúcie
pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva, rozvoja vidieka, vedy, výskumu
a vzdelávania.
PPA v rámci kontrolnej činnosti v oblasti priamych podpôr, projektových podpôr, trhových opatrení a delegovaných činností v roku 2012 vykonala 3984 kontrol zameraných na efektívnosť využitia
prostriedkov poskytnutých z fondov EÚ.
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V oblasti ochrany finančných záujmov Spoločenstva, PPA v priebehu roka 2012 riešila 409 nových
správ o zistených nezrovnalostiach, resp. o podozreniach na nezrovnalosť. Vo finančnom vyjadrení
prijaté nové prípady nezrovnalostí predstavovali sumu 4,977 mil. EUR. V roku 2012 PPA z 293
potvrdených prípadov nezrovnalostí vo výške 0,607 mil. EUR, vymohla od konečných prijímateľov
pomoci v 287 prípadoch, v administratívnom, resp. v správnom konaní celkovo 0,581 mil. EUR
a 6 prípadov vo výške 0,251 mil. EUR bolo odstúpených na súdne vymáhanie. Ku koncu roka 2012
boli voči konečným prijímateľom evidované pohľadávky z európskych poľnohospodárskych fondov
a ŠR vo výške 4,013 mil. EUR.
Financovanie podpôr v oblasti pôdohospodárstva bolo v roku 2012 v rámci rozpočtu PPA realizované z prostriedkov EÚ prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF),
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), Európskeho fondu pre rybné
hospodárstvo (EFRH) a spolufinancovanie zo ŠR prostredníctvom Štátnej pomoci a z Environmentálneho fondu.
Upravený rozpočet príjmov predstavoval k 31. 12. 2012 celkový objem 603,904 mil. EUR. Upravené príjmy z rozpočtu EÚ k 31. 12. 2012 predstavovali výšku 594,713 mil. EUR. Plnenie príjmov
z rozpočtu EÚ sa dosiahlo v roku 2012 vo výške 100,02%. Príjmy z fondu EPZF boli v roku 2012
naplnené na 97,22%, príjmy z fondu EPFRV na 100% a príjmy z EFRH na 100,63%. Súčasťou
príjmov upraveného rozpočtu boli aj príjmy z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho
a záručného fondu. Celková výška upravených príjmov bola naplnená na 100,55%.
Upravený rozpočet výdavkov k 31. 12. 2012 predstavoval objem 751,219 mil. EUR. Celkové čerpanie
výdavkov v roku 2012 bolo realizované vo výške 99,45 %. Čerpanie výdavkov za fondy EÚ bolo realizované k 31. 12. 2012 vo výške 98,75% v členení za EPZF 97,67%, za EPFRV 100% a EFRH 100 %.
MPRV SR v rámci hodnotenia činností PPA konštatuje, že PPA pri administrácii podpôr postupovala podľa európskej a národnej legislatívy, ktorá bola zverejňovaná a aktualizovaná na internetovej
stránke PPA (www.apa.sk), čím zabezpečila pre žiadateľov podpôr, poskytovanie nevyhnutných informácií súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR. Zároveň sa PPA rôznymi inými informačnými aktivitami a formami podieľala na komunikácii so žiadateľmi, ako aj s odbornou, laickou verejnosťou a novinármi. PPA v roku 2012 v súvislosti s poskytovanými podporami
riešila požiadavky občanov, žiadateľov o podporu, ako aj rôznych spolupracujúcich, nadriadených
a kontrolných inštitúcií formou stanovísk, vysvetlení a informácií.
V priebehu roka 2012 popri plnení úloh súvisiacich s administráciou a kontrolou podpôr, ako aj
plnení ďalších úloh pre orgány EÚ a vnútroštátne orgány SR a pri účasti na externých auditoch,
PPA zabezpečovala odstraňovanie zistení vyplývajúcich z certifikačnej správy za finančný rok 2011.
V roku 2012 bol certifikačným orgánom vykonaný certifikačný audit za finančný rok 2012, z ktorého bola vypracovaná certifikačná správa. Z tejto správy vyplynulo neúplné odstránenie 2 zistených
nedostatkov z finančného roku 2011, týkajúcich sa odpisovania dlhov a účtovnej evidencie dlžníkov. Zároveň bolo v priebehu tohto auditu identifikovaných niekoľko zistení zo strednou a nízkou
významnosťou. V súvislosti s nízkymi zisteniami sa vyskytol nárast zistení týkajúcich sa oblasti IT
a riadenia dlhov. V záujme plnenia akreditačných kritérií je potrebné v roku 2013 zabezpečiť realizáciu odporúčaní na odstránenie týchto identifikovaných zistení.
Obsah výročnej správy vychádza z publikovaného manuálu pre vypracovanie výročných správ
a v jednotlivých častiach podrobne hodnotí činnosť organizácie.
MPRV SR po odstránení ním vznesených pripomienok, odporúča Výročnú správu PPA za rok
2012 na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.
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7. Hlavné skupiny užívateľov
výstupov organizácie
7.1 Koneční prijímatelia (žiadatelia)
Pre PRV SR 2007 – 2013 sú žiadatelia presne definovaní v príručke pre žiadateľa, a to v závislosti
od konkrétneho opatrenia. V rámci projektovo orientovaných opatrení sa jedná o nasledovné hlavné skupiny konečných prijímateľov:
• fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe,
• fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej
prvovýroby, alebo spracovania lesných produktov ,
• MPRV SR, a to najmä v prípade projektov pozemkových úprav, priamymi užívateľmi sú
obvodné pozemkové úrady zodpovedné za pozemkové úpravy a nepriamymi užívateľmi sú
všetci vlastníci pôdy v SR,
• fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy,
• inštitúcie pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania,
• fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu a právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu,
• obce,
• občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov, ktorým bol udelený štatút miestnej akčnej skupiny,
• odbytové organizácie výrobcov.
Pre OP RH SR 2007 – 2013 sú žiadatelia presne definovaní v príručke pre žiadateľa, a to v závislosti
od konkrétneho opatrenia. V rámci projektovo orientovaných opatrení sa jedná o nasledovné hlavné skupiny konečných prijímateľov:
• fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa akvakultúrou,
• fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry,
• MPRV SR, MF SR (CO, OA).
V systéme priamych podpôr sú užívateľmi výstupov PPA žiadatelia, ktorí prostredníctvom platobnej agentúry požiadali o jednotlivé podporné programy. Sú to akékoľvek fyzické alebo právnické
osoby – t. j. podnikatelia aj nepodnikatelia s trvalým pobytom na území SR alebo v prípade právnických osôb so sídlom v SR hospodáriace na poľnohospodárskej pôde. Základnou požiadavkou
na poskytnutie podpôr uvedeným skupinám užívateľov je, že pôda, na ktorú sa požaduje podpora,
musí byť poľnohospodársky využívaná, vedená v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov, musí mať veľkosť najmenej 1 hektár (pričom tento 1 hektár môže predstavovať viaceré súvislé
diely pôdneho bloku jednej kultúry – orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávnatý porast
o výmere najmenej 0,3 hektára). Užívatelia sú tiež povinní túto pôdu udržiavať v súlade s podmienkami jednotlivých podporných schém alebo požiadavkami krížového plnenia.
V prípade žiadosti o platbu na veľké dobytčie jednotky je žiadateľom len tá osoba, ktorá má tieto
zvieratá evidované v individuálnom registri vedenom v centrálnej evidencii zvierat. Žiadateľom
môže byť aj združenie chovateľov dojčiacich kráv a oviec a kôz za podmienky, že jednotliví chova79

telia si sami nepodali žiadosť o platbu na veľké dobytčie jednotky a jednotliví členovia majú tieto
zvieratá evidované v individuálnom registri (farme) vedenom v centrálnej evidencii zvierat.
V prípade platby v znevýhodnených oblastiach alebo platby na agroenvironmentálne opatrenia
existujú určité obmedzenia v skupine konečných prijímateľov podpory (podmienka podnikania
v poľnohospodárskej prvovýrobe).
V prípade platieb na lesnícke opatrenia je žiadateľom predovšetkým vlastník lesných pozemkov,
alebo fyzická a právnická osoba, alebo združenie vlastníkov ktoré hospodári v lesoch vlastníka resp.
vlastník, združenie vlastníkov alebo nájomca poľnohospodárskej pôdy určenej na zalesnenie. Žiadateľom nemôže byť právnická osoba, ktorá spravuje lesné pozemky vo vlastníctve štátu. Do opatrenia
lesnícko–environmentálne platby vstupuje žiadateľ, ktorý hospodári najmenej na 1 ha lesnej pôdy,
má vypracovaný a schválený lesný hospodársky plán. Oprávneným žiadateľom je vlastník, nájomca,
alebo združenie vlastníkov lesa. Žiadosť o podporu v územiach Európskeho významu na lesnom
pozemku môže podať žiadateľ, ktorý vlastní najmenej 1 ha lesného pozemku. Na podporu nie sú
oprávnení žiadatelia, ktorí spravujú lesy miest a obcí.
Pre opatrenia na podporu trhu sú hlavnými skupinami používateľov najmä fyzické alebo právnické
osoby – samotní žiadatelia o jednotlivé formy podpory, ktorí majú v predmete činnosti poľnohospodársku prvovýrobu, resp. obchodovanie s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami
s teritoriálnou pôsobnosťou na území SR resp. mimo územia SR (v prípade vývozov do tretích
krajín).

7.2	Organizácie a inštitúcie, ktoré využívali výstupy
a/alebo kontrolujú činnosť
Medzi týchto užívateľov patrí najmä:
• MPRV SR (napr. vypracovanie hodnotiacich správ pre analytické a štatistické účely, prehľady
ohľadom realizácie jednotlivých podporných opatrení, rámcové pozície, mandáty a stanoviská, pripomienky k materiálom, činnosť riadiaceho a príslušného orgánu, koordinácia EÚ
záležitostí a pod.),
• MF SR,
• Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (podklady pre analytické
a koncepčné práce, poskytovanie dát),
• orgány EÚ (napr. pravidelné hlásenia v zmysle jednotlivých nariadení, EDA, OLAF a pod.),
• kontrolné orgány SR a EÚ,
• inštitúcie, na ktoré PPA delegovala kompetencie (kap. 8.3.); okrem toho je PPA zaviazaná pre
zabránenie zneužívania licenčného systému a zabezpečenie kontroly pri dovoze a vývoze poskytovať informácie Finančnej správe SR ohľadom vydaných dovozných a vývozných licencií,
• certifikačný orgán,
• iné výskumné a vzdelávacie organizácie (napr. vzájomná výmena informácií),
• spracovateľské a obchodné organizácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
• profesijné zväzy a združenia,
• mimovládne organizácie a verejnosť.
Podrobnejšie je spolupráca PPA s konkrétnymi inštitúciami uvedená v texte tejto správy.
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Legislatívny základ

81

Zvýšenie
hospodárskej
hodnoty lesov

Skvalitnenie a rozvoj
infraštruktúry
súvisiacej s rozvojom
a prispôsobovaním
poľnohospodárstva
a lesníctva

Pridávanie hodnoty
do produktov
poľnohospodárstva
a lesného
hospodárstva

Cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť
poľnohospodárskych subjektov lepším využívaním
výrobných faktorov a uplatňovaním nových
technológií a inovácií.

Cieľom je zmierniť problémy vidieka pri
transformácii.

Projektové podpory - PRV SR 2007 – 2013

Charakteristika podpory

11 250

EÚ

3 750

ŠR

nariadenie Rady (ES) Cieľom je vypracovať a vykonať projekty
č. 1698/2005
pozemkových úprav pre nové priestorové a
funkčné usporiadanie územia a postupne realizovať
12 974 555
v projektoch pozemkových úprav plánované
nariadenie Komisie
spoločné zariadenia a opatrenia. Platby sa realizujú
(ES) č. 1974/2006
rozpočtovým opatrením.
nariadenie Rady (ES) Cieľom je zvýšenie ekonomickej hodnoty
č. 1698/2005
súkromných a obecných lesov, zvýšenie
2 079 893
diverzifikácie produkcie a posilnenie trhových
nariadenie Komisie
príležitostí.
(ES) č. 1974/2006

1 546 294

9 631 606

533 600

3 342 949

5 865 929

58 581 870 43 485 322 15 096 548

15 000

Vyplatená
suma
v EUR

nariadenie Rady (ES) Cieľom je zvýšiť primárne spracovanie a predajnosť
produktov poľnohospodárstva a lesného
č. 1698/2005
hospodárstva podporou zlepšenia efektivity,
22 411 441 16 545 512
spracovania obnoviteľných zdrojov energie,
nariadenie Komisie
podporou nových technológií a využitia nových
(ES) č. 1974/2006
trhov.

nariadenie Rady (ES)
Polosamozásobiteľské č. 1698/2005
farmy
nariadenie Komisie
(ES) č. 1974/2006
nariadenie Rady (ES)
č. 1698/2005
Modernizácia fariem
nariadenie Komisie
(ES) č. 1974/2006

Názov podpory

Príloha č. 1: Poskytnuté podpory v roku 2012

8. Prílohy
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nariadenie Rady (ES)
č. 1698/2005
nariadenie Komisie
(ES) č. 1974/2006
nariadenie Rady (ES)
č. 1698/2005
nariadenie Komisie
(ES) č. 1974/2006
nariadenie Rady (ES)
č. 1698/2005
nariadenie Komisie
(ES) č. 1974/2006
nariadenie Rady (ES)
č. 1698/2005

Legislatívny základ

87 234

3 725 890

3 691 022

Vyplatená
suma
v EUR

65 426

2 790 946

2 768 266

EÚ

2 938 933

nariadenie Rady (ES)
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym
č. 1698/2005
aktivitám, rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít a
nariadenie Komisie
zvyšovanie vidieckej zamestnanosti.
(ES) č. 1974/2006

Podpora činností
v oblasti cestovného
ruchu

2 204 199

31 525 244 23 609 468

nariadenie Rady (ES)
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym
č. 1698/2005
aktivitám, rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít
(vstupy a výstupy nezahrnuté do prílohy č. 1
Zmluvy o založení ES) a zvyšovanie vidieckej
nariadenie Komisie
zamestnanosti.
(ES) č. 1974/2006

Obnova produkčného potenciálu v lesoch
poškodených prírodnými pohromami a požiarmi a 18 197 015 14 557 612
zavádzanie preventívnych opatrení.

Umožniť poľnohospodárskym a lesným podnikom
zlepšiť environmentálne riadenie svojich podnikov.

Cieľom je rozšíriť rámec vzdelávacích a
informačných aktivít a šíriť poznatky pre všetkých
pracujúcich v poľnohospodárstve, potravinárstve a
lesnom hospodárstve.

Cieľom je podporiť vznik, formovanie a
uľahčenie administratívnych operácií odbytovým
organizáciám výrobcov.

Charakteristika podpory

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

Obnova potenciálu
lesného hospodárstva
a zavedenie
nariadenie Komisie
preventívnych
(ES) č. 1974/2006
opatrení

Využívanie
poradenských služieb
poľnohospodármi
a užívateľmi lesov

Odborné vzdelávanie
a informačné aktivity

Podporovanie
vzniku odbytových
organizácií výrobcov

Názov podpory

734 734

7 915 776

3 639 403

21 809

934 943

922 756

ŠR
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nariadenie Rady (ES)
č. 1698/2005

Odborné vzdelávanie
a informovanie
hospodárskych
subjektov v
oblastiach, na ktoré
sa vzťahuje os 3

nariadenie Rady (ES)
Základné služby
č. 1698/2005
pre ekonomiku a
vidiecke obyvateľstvo nariadenie Komisie
(ES) č. 1974/2006
nariadenie Rady (ES)
č. 1698/2005
Obnova a rozvoj
dedín
nariadenie Komisie
(ES) č. 1974/2006
Získavanie zručností, nariadenie Rady (ES)
č. 1698/2005
oživovanie a
vykonávanie stratégií nariadenie Komisie
miestneho rozvoja
(ES) č. 1974/2006
nariadenie Rady (ES)
Implementácia
č. 1698/2005
Integrovaných
stratégií rozvoja
nariadenie Komisie
územia
(ES) č. 1974/2006
nariadenie Rady (ES)
č. 1698/2005
Vykonávanie
projektov spolupráce nariadenie Komisie
(ES) č. 1974/2006

nariadenie Komisie
(ES) č. 1974/2006

Legislatívny základ

Názov podpory

0

10 557 637

76 013

Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach
a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych
podmienok vidieckeho obyvateľstva.
Hlavným cieľom je podporiť spoluprácu, inovácie,
potrebné zručnosti, výmenu a prenos skúsenosti
s implementáciou prístupu Leader

9 462 643

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

11 067 190

2 579 319

Vyplatená
suma
v EUR

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

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

Charakteristika podpory

60 811

8 406 934

0

7 096 982

8 300 392

1 887 995

EÚ

15 203

2 150 703

0

2 365 661

2 766 798

691 325

ŠR
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Technická pomoc

nariadenie Rady (ES)
č. 1698/2005
Tvorba a zvyšovanie kapacít pre realizáciu prístupu
Leader.
nariadenie Komisie
(ES) č. 1974/2006
Cieľom je zabezpečiť efektívne riadenie,
nariadenie Rady (ES) implementáciu, monitorovanie, hodnotenie,
kontrolu a audit programu. Platby sa realizujú aj
č. 1698/2005
rozpočtovým opatrením.

Chod miestnej
akčnej skupiny,
získavanie zručností a
animácia územia

Charakteristika podpory

Legislatívny základ

Názov podpory

3 491 438

1 974 857

Vyplatená
suma
v EUR

2 618 578

1 579 886

EÚ

872 859

394 972

ŠR
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Legislatívny základ

nariadenie Rady (ES) č.
1198/2006
Investície do
nariadenie Komisie (ES)
akvakultúry
č. 498/2007
nariadenie Komisie (ES)
č. 1249/2010
nariadenie Rady (ES) č.
1198/2006
Investície do spracovania nariadenie Komisie (ES)
a uvádzania na trh
č. 498/2007
nariadenie Komisie (ES)
č. 1249/2010
nariadenie Rady (ES) č.
1198/2006
Podpora a rozvoj nových nariadenie Komisie (ES)
trhov
č. 498/2007
nariadenie Komisie (ES)
č. 1249/2010
nariadenie Rady (ES) č.
1198/2006
nariadenie Komisie (ES)
Technická pomoc
č. 498/2007
nariadenie Komisie (ES)
č. 1249/2010

Názov podpory

0

55 527

Cieľom je zabezpečiť cielenú propagáciu programu
primeranými informáciami a publicitou, podporiť efektívne
riadenie programu (štúdium, pracovné cesty a semináre).
Platby sa realizujú rozpočtovým opatrením.

1 063 542

Zefektívnenie využitia existujúcej spracovateľskej kapacity

Informovanosť spotrebiteľa, podpora konzumácie rýb
a ich propagácia, získavanie nových trhov mimo územia
Spoločenstva. Platby sa realizujú rozpočtovým opatrením.

2 138 431

Vyplatená
suma
v EUR

Zavedenie akvakultúrnych metód, ktoré eliminujú negatívne
účinky na životné prostredie v porovnaní s bežnou praxou v
odvetví akvakultúry.

Projektové podpory – OP RH SR 2007 - 2013

Charakteristika podpory

Príloha č. 1.b: Poskytnuté podpory v roku 2012

41 645

0

792 565

1 603 823

EÚ

13 882

0

270 976

534 608

ŠR
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Už sa neposkytuje

Poskytuje sa na výmeru, ktorú žiadateľ uviedol v roku 2007
v prílohe k jednotnej žiadosti v zozname poľnohospodárskych
pozemkov.

§ 3 NV SR č.
488/2010 Z. z. v zn.
n. p.

Doplatok za rok 2011

§ 5 NV SR č.
488/2010 Z. z. v zn.
n. p.

Prechodná platba
na rajčiaky

Osobitná platba
na ovocie a zeleninu

§ 2 NV SR č.
488/2010 Z. z. v zn.
n. p.

Jednotná platba
na plochu

Priame podpory
Poskytuje sa na plochu pôdy poľnohospodársky využívanej
jedným žiadateľom vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov
pôdnych blokov o výmere najmenej 1 hektár, pričom táto
výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho
bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý
trávny porast) o výmere najmenej 0,3 hektára, ktorá bola k 30.
6. 2003 obhospodarovaná a udržiavaná v súlade s dobrými
poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami a je
žiadateľovi k dispozícii k 31. máju príslušného roka. Okrem
spomenutých dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych
podmienok je žiadateľ povinný plniť aj požiadavky hospodárenia,
vrátane koeficientov pre výpočet množstva vyprodukovaného
dusíka.
Poskytuje sa žiadateľovi ak: hospodári v znevýhodnených oblastiach
alebo hospodári v zraniteľných oblastiach, má v centrálnom
registri zvierat registrovanú farmu na chov hovädzieho dobytka,
dodrží retenčné obdobie chovu dojníc od 1. júna do 31. augusta
príslušného roku. Poskytnutie platby na dojnicu je podmienené
podaním žiadosti a splnením podmienok pre poskytnutie
jednotnej platby na plochu.

Charakteristika podpory

Platba na dojnicu

Legislatívny
základ

Názov podpory

Príloha č. 1.c: Poskytnuté podpory v roku 2012

646 289,21

–

11 305 776,54

305 419 613,2

685 529,22

328 528,44

1 059 0076,1

287 391 028,6

Vyplatená suma
Vyplatená suma
v roku 2012
v roku 2011
k 31. 12. 2012/EUR k 31. 12. 2012/EUR
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§ 2 NV SR č.
114/2009 Z. z.

§ 3 NV SR č. č.
114/2009 Z. z.

Platba na chmeľ

§ 4 NV SR č.
488/2010 Z. z. v zn.
n. p.

Osobitná platba
na cukor

Doplnková platba
na plochu

Legislatívny
základ

Názov podpory
Poskytuje sa žiadateľovi na výmeru poľnohospodárskych
pozemkov, na ktorej sa pestovala cukrová repa v roku 2005.
Veľkosť výmery poľnohospodárskych pozemkov sa určuje podľa
zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, ktorý bol súčasťou
žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku 2005. Osobitná
platba na cukor sa poskytuje žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky
poskytnutia jednotnej platby na plochu. Žiadateľ je povinný
predložiť zmluvu o dodávke cukrovej repy z hospodárskeho
roku 2005/2006 uzatvorenú podľa osobitného predpisu.
Zmluva sa nepredkladá, ak ju už raz PPA žiadateľ predložil.
Ak žiadateľ nepredložil v roku 2005 žiadosť o jednotnú platbu
na plochu, veľkosť výmery poľnohospodárskych pozemkov sa
určí ako podiel množstva cukrovej repy uvedeného v zmluve
z hospodárskeho roku 2005/2006 a referenčnej úrody 50 t/ha.
Poskytne sa na výmeru obhospodarovanej ornej pôdy, vinohradov,
ovocných sadov a chmeľníc vedenú v evidencii pôdnych blokov
a dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 ha, pričom táto
výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho
bloku príslušného druhu pozemku o výmere najmenej 0,3 ha
a ktorá zároveň bola k 30.6.2003 obhospodarovaná a udržiavaná
v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi
podmienkami. Doplnkovú platbu možno poskytnúť žiadateľovi,
ktorý na danú výmeru žiada o jednotnú platbu na plochu, pričom
výmera, na ktorú žiada o doplnkovú platbu, nemôže byť väčšia ako
výmera, na ktorú žiada o jednotnú platbu na plochu.
Poskytne sa žiadateľovi na chmeľnicu evidovanú v evidencii
pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov k 31.12.2006,
ak dosahuje výmeru najmenej 0,3 ha. Ak výmera chmeľníc
uvedená v žiadostiach o platbu presiahne 305,13 ha, každému
žiadateľovi sa poskytne platba na priamo úmerne zníženú
výmeru chmeľnice podľa presiahnutej výmery. Žiadateľ
o platbu na chmeľ je povinný hospodáriť v súlade s dobrými
poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami.

Charakteristika podpory

10 105,31

0

18 407 135,93

79 778,54

0

19 211 244,37

Vyplatená suma
Vyplatená suma
v roku 2012
v roku 2011
k 31. 12. 2012/EUR k 31. 12. 2012/EUR
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NV SR č. 266/2007
Z. z. v zn. n. p.

Platba na veľké
dobytčie jednotky

§ 35 NV SR č.
Podpora na agroenvi499/2008 Z. z. v zn.
ronmentálne opatrenie
n. p.

Legislatívny
základ

Názov podpory
Poskytne sa najmenej na jednu veľkú dobytčiu jednotku
žiadateľovi, ktorý chová dojčiace kravy nad 24 mesiacov
uvedené v žiadosti najmenej 2 mesiace od podania žiadosti,
ovce a kozy nad 12 mesiacov uvedené v žiadosti najmenej
2 mesiace od podania žiadosti, resp. ktorý chová teľatá do
6 mesiacov, hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov, býky,
voly a jalovice nad 24 mesiacov a takisto aj na individuálne
referenčné množstvo mlieka.
Poskytuje sa žiadateľovi na opatrenia zamerané na trvalo
udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy a na chov
a udržanie ohrozených druhov a plemien hospodárskych
zvierat dlhodobo chovaných na území Slovenska. Žiadateľovi,
ktorý požiada o agroenvironmentálnu platbu, možno platbu
poskytnúť, ak má zaradené plochy alebo dobytčie jednotky
do opatrenia, absolvuje školiaci kurz zameraný na správne
plnenie a realizáciu záväzkov opatrenia do konca druhého roku,
v ktorom povinnosti začal plniť, dodržiava určené zaťaženie
(najviac 1,6 dobytčej jednotky na 1ha obhospodarovanej plochy
poľnohospodárskeho podniku a najmenej 0,3 dobytčej jednotky
prežúvavcov a koní na 1ha trvalých trávnych porastov vedených
v agroenvironmentálnom vzťahu), dodržiava pri používaní
hnojív a hospodárskych hnojív podmienky ochrany vôd
pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov,
nepoužíva kaly z čistiarní odpadových vôd a dnové sedimenty
na celej výmere pôdy, s ktorou vstupuje do vzťahu, vedie
záznamy na monitorovanie a hodnotenie, ktoré na požiadanie
predkladá v požadovanej štruktúre.
Cieľom agroenvironmentálneho opatrenia je realizovať
poľnohospodárske výrobné postupy zlučiteľné s ochranou
a zlepšením životného prostredia, krajiny a prírodných zdrojov.
Na poskytnutie podpory je žiadateľ povinný plniť podmienky
krížového plnenia podľa § 1a NV SR č. 499/2008 Z. z. v zn. n.
p.

Charakteristika podpory

0

1 421 574,02

43 291 980

48 372 102,86

Vyplatená suma
Vyplatená suma
v roku 2012
v roku 2011
k 31. 12. 2012/EUR k 31. 12. 2012/EUR
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§ 6 NV SR č.
499/2008 Z. z. v zn.
n. p.

§ 56 NV SR č.
499/2008 Z. z. v zn.
n. p.

Podpora v
znevýhodnených
oblastiach

Podpora v územiach
európskeho významu
na poľnohospodárskej
pôde

Legislatívny
základ

Názov podpory
Poskytuje sa žiadateľovi, ktorý vykonáva poľnohospodársku
činnosť vo vlastnom mene na ploche najmenej 1ha
poľnohospodárskej pôdy v znevýhodnenej oblasti vedenej
v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov, pričom
táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych
blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3
ha obhospodarovanej pôdy jedným žiadateľom a zaviaže sa
vykonávať poľnohospodársku činnosť v znevýhodnenej oblasti
najmenej počas piatich rokov od prvej platby vyrovnávacieho
príspevku; to neplatí, ak je poľnohospodársky podnik prevedený
na iný subjekt. Na poskytnutie podpory je žiadateľ povinný
plniť podmienky krížového plnenia podľa § 1a NV SR č.
499/2008 Z. z. v zn. n. p.
Poskytuje sa žiadateľovi, ktorý hospodári na poľnohospodárskej
pôde v územiach európskeho významu nachádzajúcich sa v 4.
a 5. stupni ochrany. Žiadosť o platbu môže podať žiadateľ, ktorý
vykonáva poľnohospodársku činnosť na ploche najmenej 1 ha
poľnohospodárskej pôdy v území európskeho významu vedenej
v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov v druhu
pozemku trvalý trávny porast. Táto výmera môže predstavovať
viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu
pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha pôdy obhospodarovanej
jedným žiadateľom a zaviaže sa vykonávať poľnohospodársku
činnosť v území európskeho významu najmenej päť rokov
od poskytnutia prvej platby. Na poskytnutie podpory je žiadateľ
povinný plniť podmienky krížového plnenia podľa § 1a NV SR
č. 499/2008 Z. z. v zn. n. p. Cieľom opatrenia je pomôcť pri
riešení špecifického znevýhodnenia vyplývajúce z implementácie
smernice pre sústavu NATURA 2000.

Charakteristika podpory

21 499,97

80 580 009,81

23 999,95

84 967 139,98

Vyplatená suma
Vyplatená suma
v roku 2012
v roku 2011
k 31. 12. 2012/EUR k 31. 12. 2012/EUR
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§ 11 NV SR č.
499/2008 Z. z. v zn.
n. p.

§ 25 NV SR č.
499/2008 Z. z. v zn.
n. p.

Podpora na opatrenie
životné podmienky
zvierat

Platby na prvé
zalesnenie
poľnohospodárskej
pôdy

Legislatívny
základ

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

Charakteristika podpory

34 121,00

0

163 932,63

7 993 714,34

Vyplatená suma
Vyplatená suma
v roku 2012
v roku 2011
k 31. 12. 2012/EUR k 31. 12. 2012/EUR
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§ 2 NV SR č.
499/2008 Z. z. v zn.
n. p.

§ 16 NV SR č.
499/2008 Z. z. v zn.
n. p.

Lesníckoenvironmentálna
platba

Podpora na lesné
pozemky v územiach
európskeho významu

Legislatívny
základ

Názov podpory
Poskytuje sa na lesné pozemky vedené v evidencii lesných
pozemkov. Opatrenie zahŕňa dve podopatrenia: zachovanie
priaznivého stavu lesných biotopov a ochrana biotopov vybraných
druhov vtákov. Podopatrenie Zachovanie priaznivého stavu lesných
biotopov možno realizovať na lesných pozemkoch vo vyhlásených
chránených vtáčích územiach, na ktorých sa nachádzajú
hniezdne lokality ohrozených druhov vtákov vyznačené Štátnou
ochranou prírody SR, na lesných pozemkoch, ak sa nachádzajú
v územiach európskeho významu vyhlásených za chránené
územie alebo zónu chráneného územia, a nie sú zaradené do 5.
stupňa ochrany a na lesných pozemkoch nezaradených do súvislej
európskej sústavy chránených území. Ohrozené druhy vtákov
sú uvedené v § 17 ods. 3 nariadenia vlády č. 499/2008 Z. z.
v zn. n. p. Podopatrenie Ochranu biotopov vybraných druhov
vtákov možno realizovať na lesných pozemkoch vo vyhlásených
chránených vtáčích územiach, na ktorých sa nachádzajú Štátnou
ochranou prírody SR vyznačené hniezdne lokality vtákov. Celkovo
sa ráta s podporou 310 tisíc ha lesných pozemkov.
Poskytuje sa vlastníkovi najmenej 1 ha lesného pozemku
vedeného v evidencii lesných pozemkov, ktorý sa zaviaže plniť
podmienky nariadenia počas piatich rokov. Lesný pozemok
vedený v evidencii lesných pozemkov sa musí nachádzať v území
európskeho významu v piatom stupni ochrany podľa národného
zoznamu, na ktorom platí zákaz zasiahnuť do lesného porastu
a poškodiť pôdny vegetačný kryt. Na platbu nemá nárok
žiadateľ, pre ktorého orgán ochrany prírody určil osobitné
podmienky umožňujúce zásah do lesného porastu a poškodenia
pôdneho a vegetačného krytu. Ráta sa ročne s podporou 30
tisíc ha lesných pozemkov nachádzajúcich sa v územiach
európskeho významu v piatom stupni ochrany. Ak žiadateľ
súčasne vykonáva poľnohospodársku činnosť, musí v celom
poľnohospodárskom podniku plniť podmienky podľa § 1a NV
SR č. 499/2008 Z. z. v zn. n. p.

Charakteristika podpory

675 183,87

0

776 892,92

209 592,52

Vyplatená suma
Vyplatená suma
v roku 2012
v roku 2011
k 31. 12. 2012/EUR k 31. 12. 2012/EUR
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Dotácia na účasť
na výstave

Dotácia na účasť
na výstave (pomoc de
minimis)

Názov podpory

Charakteristika podpory

Štátna podpora
Cieľom poskytovania pomoci farme je podporiť jej účasť
na výstave v SR a v zahraničí schválenej MPRV SR, ktorá je
uvedená v kalendári výstav v príslušnom rozpočtovom roku.
Ide o pomoc de minimis. Pomoc sa môže poskytovať do 100%
§ 3, ods. 1, písm.a)
oprávnených nákladov v príslušnom rozpočtovom roku najviac
NV SR č.319/2011
do výšky 7 500 EUR, ak celková minimálna pomoc farmy
Z. z.
nepresiahne za predchádzajúce dva fiškálne roky a v príslušnom
fiškálnom roku uvedený strop pomoci. Oprávnenými nákladmi
sú náklady alebo výdavky žiadateľa o dotáciu a) účastnícky
poplatok b) prenájom výstavných priestorov. Pomoc sa
poskytuje jednorázovo ako dotácia.
Účelom poskytovania pomoci je podporiť sektor
poľnohospodárskej prvovýroby prostredníctvom zabezpečenia
účasti farmy na výstave a území SR a v zahraničí podľa článku
15, ods. 2, písm. d) 1. a 4. bod ods. 3 nariadenia Komisie
ES 1857/2006. Oprávnený príjemca dotácie ( t. j. uznaná
chovateľská, poverená plemenárska organizácia, alebo štátny
podnik) poskytuje pomoc (dotovanú službu - zabezpečenie
§ 3, ods. 1b, c NV SR
účasti farmy na výstave za účelom) oprávnenému príjemcovi
č.319/2011 Z. z.
pomoci, ktorým je farma (chovateľ hospodárskych zvierat alebo
pestovateľ poľnohospodárskych plodín) pôsobiaci v sektore
poľnohospodárskej výroby so sídlom v SR, ktorým môže byť
fyzická alebo právnická osoba podnikajúca podľa § 2, ods. 2
Obchodného zákonníka. Za oprávnené náklady alebo výdavky
sa považuje: a) účastnícky poplatok, b) prenájom výstavných
priestorov.

Legislatívny základ

Príloha č. 1.d: Poskytnuté podpory v roku 2012

101 178

7 500

Vyplatená suma
v EUR

0

0

EÚ
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§ 5 NV SR
č.319/2011 Z. z.

§ 4 NV SR
č.319/2011 Z. z.

Dotácia na založenie
a vedenie plemennej
knihy a plemenárskej
evidencie

Dotácia na kontrolu
úžitkovosti, testovanie
a odhad plemennej
hodnoty zvierat

Legislatívny základ

Názov podpory
Účelom poskytovania pomoci je podporiť sektor chovu
hospodárskych zvierat prostredníctvom dotácie na založenie
a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie podľa č.
16, ods. 1, písm. a) a ods. 3 nariadenia Komisie ES 1857/2006.
Oprávnený príjemca dotácie ( t. j. uznaná chovateľská, alebo
poverená plemenárska organizácia) poskytuje pomoc (dotovanú
službu - založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej
evidencie ) oprávnenému príjemcovi pomoci. Oprávnený
príjemca pomoci je farma (chovateľ hospodárskych zvierat)
pôsobiaci v sektore poľnohospodárskej výroby so sídlom v SR,
ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba podnikajúca
podľa § 2, ods. 2 Obchodného zákonníka. Za oprávnené
náklady pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy
a plemenárskej evidencie sú administratívne náklady alebo
výdavky príjemcu dotácie
Účelom poskytovania pomoci je podporiť sektor chovu
hospodárskych zvierat prostredníctvom dotácie na kontrolu
úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat
podľa článku 16 ods. 1 písm. b) a ods. 3 nariadenia Komisie
ES 1857/2006. Oprávnený príjemca dotácie ( t. j. uznaná
chovateľská, alebo poverená plemenárska organizácia)
poskytuje pomoc (dotovanú službu - kontrola úžitkovosti,
testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat) oprávnenému
príjemcovi pomoci. Oprávnený príjemca pomoci je farma
(chovateľ hospodárskych zvierat) pôsobiaci v sektore
poľnohospodárskej výroby so sídlom v SR, ktorým môže byť
fyzická alebo právnická osoba podnikajúca podľa § 2, ods. 2
Obchodného zákonníka. Za oprávnené náklady pomoci sa
považujú náklady alebo výdavky príjemcu dotácie na kontrolu
úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat
s výnimkou kontrol, ktoré vykonáva chovateľ hospodárskych
zvierat a pravidelných kontrol kvality mlieka hospodárskych
zvierat. Oprávnené náklady sa týkajú len šľachtiteľských chovov
a iných šľachtiteľských jednotiek. Oprávnené náklady sú bližšie
špecifikované podľa jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.

Charakteristika podpory

1 184 999

384768,72

Vyplatená suma
v EUR

0

0

EÚ
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Legislatívny základ

Dotácia na platby
poistného

§ 10 NV SR
č.319/2011 Z. z.

Dotácia na opeľovaciu
§ 7 NV SR
činnosť včiel (pomoc
č.319/2011 Z. z.
de minimis)

Názov podpory
Cieľom poskytovania pomoci farme je podporiť chov včiel a ich
opeľovaciu činnosť. Oprávneným príjemcom pomoci je farma,
ktorou je slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická
osoba so sídlom v Slovenskej republike podnikajúca. Pomoc
sa poskytuje na základe sadzby stanovenej ministerstvom
v príslušnom rozpočtovom roku. Oprávnenou požiadavkou
o dotáciu je súčin sadzby a celkového počtu chovaných
včelstiev farmou a registrovaných v CRV k 31.5. príslušného
rozpočtového roka. Pomoc sa môže poskytovať do výšky
7 500 EUR, ak celková minimálna pomoc farmy nepresiahne
za predchádzajúce dva fiškálne roky a v príslušnom fiškálnom
roku uvedený strop pomoci.
Účelom poskytovania pomoci je úhrada platby poistného
farme podľa článku 12 nariadenia Komisie ES 1857/2006.
Oprávneným príjemcom pomoci je farma, ktorou je slovenská
alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba so sídlom
v Slovenskej republike podnikajúca. Za oprávnené náklady
alebo výdavky sa považujú platby ročného poistného proti
stratám na: a) plodinách v dôsledku škodlivých organizmov,
b) plodinách v dôsledku škodlivých činiteľov, c) zvieratách
vo vyhlásenom ohnisku nákazlivej choroby, d) plodinách
v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré
možno prirovnať k prírodným katastrofám, e) zvieratách
v dôsledku akútnej neinfekčnej choroby, úrazu, poranenia,
operácie alebo pôrodných komplikácií. Aby boli považované
za oprávnené musia byť uskutočnené a preukázané platobnej
agentúre v čase od predloženia žiadosti do 31. októbra
príslušného rozpočtového roka. V prípade nepreukázania
platby poistného na požadované náklady, alebo uskutočnenie
platby mimo vymedzenej doby, sú tieto výdavky považované
za neoprávnené a dotácia je príjemcovi úmerne krátená.

Charakteristika podpory

945 941

7 010

Vyplatená suma
v EUR

0

0

EÚ
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§ 11 NV SR
č.319/2011 Z. z.

Dotácia
na zamestnávanie
znevýhodnených
a značne
znevýhodnených
zamestnancov

Dotácia na účasť
§ 14 NV SR
spracovateľa na výstave
č.319/2011 Z. z.
(pomoc de minimis)

Legislatívny základ

Názov podpory
Účelom poskytovania pomoci je podporiť zamestnanosť
znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov.
Oprávneným príjemcom je farma (chovateľ hospodárskych
zvierat alebo pestovateľ poľnohospodárskych plodín) pôsobiaca
v poľnohospodárskej prvovýrobe, podnikajúca podľa § 2,
ods. 2 Obchodného zákonníka. Za oprávnené náklady sa
považujú náklady alebo výdavky príjemcu pomoci na mzdy pre
prijatého znevýhodneného zamestnanca do poľnohospodárskej
prvovýroby (do rastlinnej a živočíšnej výroby) po dobu najviac
12 mesiacov po prijatí do zamestnania. V prípade, že prijatým
zamestnancom do zamestnania je značne znevýhodnený
zamestnanec, oprávnené náklady sú náklady alebo výdavky
príjemcu pomoci na mzdy po dobu najviac 24 mesiacov
po prijatí do zamestnania. Pomoc sa môže poskytovať do 50%
oprávnených nákladov uvedených v projekte.
Cieľom poskytovania pomoci spracovateľovi je podporiť jeho
účasť na výstave v SR a v zahraničí schválenej MPRV SR,
ktorá je uvedená v kalendári výstav MPRV SR v príslušnom
rozpočtovom roku. Oprávnený príjemca pomoci je spracovateľ
poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I Zmluvy
o fungovaní EU, ktorým je slovenská alebo zahraničná fyzická
alebo právnická osoba so sídlom v SR. Za oprávnené náklady
alebo výdavky sa považuje: a) účastnícky poplatok, b) prenájom
výstavných priestorov. Dotácia sa môže poskytovať do 100%
oprávnených nákladov.

Charakteristika podpory

61 830

44 758

Vyplatená suma
v EUR

0

0

EÚ
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Podpora vo forme
pôžičky(pomoc de
minimis)

Dotácia na trvalo
udržateľné
hospodárenie v lesoch

Názov podpory

Charakteristika podpory

Vyplatená suma
v EUR

Účelom poskytovania pomoci je prispieť k udržaniu
a zlepšeniu stavu lesov a podporiť ich ekologické, ochranné
a rekreačné funkcie. Dotáciu na trvalo udržateľné hospodárenie
v lesoch možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je podnikateľ
§ 2 Vyhlášky MPRV hospodáriaci na lesných pozemkoch. Obhospodarovateľom lesa
SR č. 320/2011
je ten, koho vedie orgán štátnej správy lesného hospodárstva
o rozsahu, spôsobe
v evidencii podľa § 4, ods. 1 zákona o lesoch. Dotácia sa
a podmienkach
poskytuje na zabezpečený lesný porast, ktorý ku dňu podania
1 949 999
poskytovania podpory žiadosti a) nie je starší ako sedem rokov od vzniku holiny,
v lesnom hospodárstve b) vznikol po náhodnej ťažbe, c) je obhospodarovaný podľa
a rozvoji vidieka
programu starostlivosti o lesy, d) skontroloval príslušný orgán
štátnej správy lesného hospodárstva a vydal potvrdenie o tom,
že lesný porast je zabezpečený. Pomoc sa poskytuje do výšky
sadzby na jeden hektár zabezpečeného mladého lesného porastu
v príslušnom hospodárskom súbore lesných typov.
Cieľom poskytovania pomoci poľnohospodárskemu
prvovýrobcovi je preklenúť obdobie nedostatku likvidity
pred založením novej úrody po tom, ako nepriaznivé
§ 1 Výnos MPRV
poveternostné podmienky (sucho) spôsobili v r. 2012 stratu
SR z 3. augusta 2012 na poľnohospodárskej produkcii. Cieľom je zníženie úrokových
Pomoc de minims
č. 570/2012-100
nákladov poľnohospodárskeho prvovýrobcu spojených
(úrok): 107 274 Výška
o podrobnostiach pri s pôžičkou. Platobná agentúra pri poskytnutí pôžičky požaduje
požičiek: 4 244 699
poskytovaní podpory zriadenie záložného práva na finančné prostriedky (priame
vo forme pôžičky
platby) na účte žiadateľa s tým, že bude zabezpečená vinkulácia
platby z registráciou v Notárskom centrálnom registri záložných
práv, alebo zabezpečenie pôžičky prostredníctvom nehnuteľného
majetku oceneného znalcom.

Legislatívny základ

0

0

EÚ

97

Charakteristika podpory
Daň z pridanej hodnoty možno z rozpočtovej kapitoly
ministerstva uhradiť obci, ktorá je príjemcom podpory
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci opatrení:a)
základné služby pre hospodárstvo a obyvateľstvo vidieka
b) obnova a rozvoj dedín c) implementácia integrovaných
stratégií rozvoja územia. Daň možno uhradiť najviac do výšky
zodpovedajúcej 14% sadzbe dane, ak základná sadzba dane
na dodané tovary a služby predstavovala 19% zo základu dane
a obec túto daň preukázateľne uhradila spolu s oprávnenými
výdavkami a do výšky zodpovedajúcej 15% sadzby dane, ak
základná sadzba dane na dodané tovary a služby predstavovala
20% zo základu dane a obec túto daň preukázateľne uhradila
spolu s oprávnenými výdavkami. Žiadosti o úhradu dane sa
predkladajú PPA na základe výzvy po ukončení financovania
projektu zo strany PPA

Legislatívny základ

Usmernenie MPRV
SR z 20.apríla
2011 č.488/2011100 o úhrade dane
z pridanej hodnoty
obciam

Názov podpory

Úhrada DPH obciam
7 028 216

Vyplatená suma
v EUR

0

EÚ
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Akčné plány

Školské ovocie

Včely

Školské mlieko

Trhové podpory

Názov podpory

Charakteristika podpory

Poskytovanie pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre
žiakov na stredných školách. Žiadosti o podporu sa podávajú za 3 účtovacie obdobia školského roku (9 – 12, 1 – 3, 4 -6). V období január
NV SR č.339/2008 v znení až december 2012 bolo vyplatených 2 000 486,32 EUR. z NR zdrojov
1 427 785,27 eur a z EU zdrojov 572 701,05 Eur. Do projektu „školské
neskorších predpisov
mlieko“ sa v školskom roku zapojilo celkovo 1 679 školských a predškolských zariadení .
NK (ES) č. 917/2004
Poskytovanie pomoci na zlepšenie podmienok pre produkciu
v platnom znení
a obchodovanie s včelárskymi produktmi
Podpora je určená pre včelárov, ktorí podávajú žiadosť prostredníctvom
občianskeho združenia pôsobiaceho v oblasti chovu včiel a včelárstva na:
Technickú pomoc včelárom a včelárskym združeniam
Kontrolu varroázy
NV č.422/2007 v znení
Racionalizáciu sezónneho presunu včelstiev
neskorších predpisov
Opatrenia na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzy fyzikálnochemických vlastností medu
Spoluprácu so špecializovanými inštitúciami na implementáciu
aplikovaného výskumu v oblasti včelárstva a včelích produktov
NR (ES) č. 1234/2007, čl.
103ga
Podpora sa poskytuje schváleným uchádzačom na dodávky ovocia, zeleniny
NK (ES) č. 288/2009, čl.
a výrobkov z nich a realizáciu súvisiacich činností na príslušný školský rok
10-11
NV SR č. 341/2009, § 4-5
NR (ES) č. 1234/2007, čl.
103a
Podpora sa poskytuje uznaným skupinám výrobcov na financovanie
VNK (EÚ) č. 543/2011,
schválených akčných plánov
čl. 45-49
NV SR č. 369/2008, § 5

NK (ES) č. 657/2008
v platnom znení

Legislatívny základ

Príloha č. 1.e: Poskytnuté podpory v roku 2012

100 000

2 056 429,69

1 272 827

2 000 486

Vyplatená suma
v EUR

0

0

0

0

EÚ
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Legislatívny základ

Produkčná
podpora – sušené
krmivo

NK (ES) č. 382/2005

NR (ES) č. 1786/2003

NR (ES) č. 1234/2007, čl.
103d, 103e,
Operačný
VNK (EÚ) č. 543/2011,
program
čl. 69-72,
NV SR č. 369/2008, § 7
NR (ES) č. 1234/2007 čl.
103q
Reštrukturalizácia
NK (ES) č. 555/2008, čl.
vinohradov
6-10
NV SR č. 340/2008 §5-13
NR (ES) č. 1234/2007 čl.
103t
Poistenie úrody
NK (ES) č. 555/2008, čl.
vinohradov
16
NV SR č. 340/2008 §
14-17
NR (ES) č. 1234/2007 čl.
103u
Investície do
NK (ES) č. 555/2008, čl.
podnikov
17 NV SR č. 340/2008 §
18-21
NR (ES) č. 1234/2007 čl.
103p
Propagácia
NK (ES) č. 555/2008, čl.
na trhoch tretích 4-5
krajín
NV SR č. 340/2008 § 2-4

Názov podpory

Podpora uznaným spracovateľským podnikom na sušené krmivo v max.
výške 33 EUR/t sušeného krmiva

120 828

37 827

Podpora sa poskytuje na nadviazanie vzťahov s verejnosťou formou propagácie alebo reklamy a ďalšie rozvíjanie informovanosti cieľových skupín,
účasť na podujatiach, veľtrhoch alebo výstavách s medzinárodným významom, vykonávanie informačných kampaní zameraných na systémy
Spoločenstva vzťahujúce sa na označenie pôvodu, zemepisné označenie
a ekologickú výrobu, vykonávanie prieskumov nových trhov potrebných
pre rozšírenie odbytísk.

201 659

Podpora sa poskytuje na poistenie úrody vinohradov proti prírodným
katastrofám, nepriaznivým poveternostným udalostiam, výskytu chorôb
viniča a zamoreniu škodcami

670 012

2 449 577

Podpora sa poskytuje pre nasledovné opatrenia príp. ich kombináciu:
vyklčovanie, zmena odrôd, zmena počtu krov, podsadba, presun vinohradu

Podpora sa poskytuje na investície do nákupu vnútorného vybavenia pre
predajné a prezentačné priestory v rámci výrobného podniku a zavedenie
označovania vinárskych produktov a podporných marketingových prvkov
pre produkty s chráneným označením.

725 917

Vyplatená suma
v EUR

Podpora sa poskytuje uznaným organizáciám výrobcov na financovanie
operačných programov

Charakteristika podpory

0

0

0

0

0

0

EÚ

100

Vývozné náhrady

NK (EÚ) č. 807/2010
NK (EÚ) č. 945/2010

Program
potravinovej
pomoci pre
najodkázanejšie
osoby v SR

Nariadenie Komisie
612/2009

NK (EÚ) č. 1260/2011

Legislatívny základ

Názov podpory

Sadzby vývozných náhrad pre jednotlivé vybrané poľnohospodárske
výrobky stanovuje EK v pravidelných intervaloch na základe situácie
na trhu spoločenstva a svetovom trhu. Vývozná náhrada sa vypočíta ako
násobok sadzby vývoznej náhrady platnej v čase podania žiadosti o vývoznú
licenciu s vopred stanovenou sadzbou náhrady a skutočne vyvezeného
množstva výrobku. V roku 2012 boli vyplatené VN najmä za živý hovädzí
dobytok, jednodňové kurčatá a výrobky z bravčového mäsa.

Refundácia administratívnych (1 % z hodnoty rozdaných potravín)
a dopravných (4,5 % z hodnoty rozdaných potravín) nákladov pre
charitatívne organizácie, ktoré distribuujú potravinovú pomoc pre
najodkázanejšie osoby

Charakteristika podpory

75 476

65 181

Vyplatená suma
v EUR

33 054

0

EÚ
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Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
– EAFRD
z toho:

Trhovo orientované výdavky

Priame platby

Európsky poľnohospodársky záručný fond – EAGF
z toho:

11K1
13K1

11J
11J1
11J7
11J4

1171
1371

2

1

Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný
fond – EAGGF
z toho:
Sektorový operačný prog. PaRV 2004-2006
Sektorový operačný prog. PaRV 2004-2006

Príjmy z rozpočtu EÚ

Zdroj

Názov

376 291 753,00
0,00

196 617 010,03
69 552 050,21

266 169 060,24

309 648 232,61
309 648 232,61
292 350 739,00
17 297 493,61
16 472 307,00

314 155 000,00
314 155 000,00
292 357 000,00
21 798 000,00
16 472 307,00
376 291 753,00

326 120 539,61

0,00
0,00

0,00

4
594 712 751,01

Upravený rozpočet

330 627 307,00

0,00
0,00

0,00

3
709 502 052,00

Schválený rozpočet

Príloha č. 2: Hospodárenie fondov. Prehľad príjmov PPA v roku 2012 v EUR

196 617 010,03
69 552 050,21

266 169 060,24

306 350 471,21
306 350 471,21
289 017 764,55
17 332 706,66
10 699 706,06

317 050 177,27

7 323 808,09
1 834 286,99

9 158 095,08

Skutočnosť
k 31. 12. 2012
5
594 815 722,03

100,00
100,00

100,00

98,93
98,93
98,86
100,20
64,96

97,22

0,00

0,00

6=5/4*100
100,02

% plnenia
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Mimorozpočtové príjmy
prevádzka:
pôžička
Príjmy celkom

spolufinancovanie zo ŠR

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

2

1
Európsky fond pre rybné hospodárstvo hospodárstvo
– EFF
z toho:
Operačný program rybné hospodárstvo

35
72c

1172
11L2
1342
13J2
13J3
13K2
1319

111
111
111

111

11L1
13L1

Zdroj

Názov

0,00
0,00
0,00
709 941 152,00

439 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

439 100,00
439 100,00

0,00
0,00
0,00
595 151 851,01

439 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

439 100,00
439 100,00

2 123 228,88
299 922,28

2 423 151,16

2 582 992,00
2 582 992,00
0,00

4

Upravený rozpočet

3

Schválený rozpočet

34 696,48
34 696,48
5 228 084,00
596 566 071,38

1 532 994,92
12 214,05
160,00
170 283,90
535,13
653,36
1 139,07
21 219,74
4 732,59
141 052,05
951,96

1 715 652,87
1 545 368,97

2 138 467,16
299 922,28

2 438 389,44

Skutočnosť
k 31. 12. 2012
5

100,24

349,12

390,72
351,94

100,72
100,00

100,63

6=5/4*100

% plnenia
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09104

091 02

091

Stabilizácia trhu poľnohospodárskej produkcie
(trhovo - orientované výdavky – TOV)

Podpora poľnohospodárských činností (priame
platby)
z toho

Podpora konkurencieschopnosti
poľnohospodárstva a potravinárstva
z toho
Európsky poľnohospodársy záručný fond EPZF

11J
13J

35

Mimorozpočtové zdroje z toho:
Administrácia podporných schém

090 02 01

111

Štátna pomoc

090 02 08

111

090 02 01

3

Zdroj

Realizácia a administrácia finančných schém
z toho prevádzka:
Administrácia podporných schém

090 02

Číslo
programu/
Názov
podprogramu
a prvku
1
2
090
Tvorba, regulácia a implementácia politik

19 752 761,00

375 020 000,00
0,00

18 848 833,41

340 878 200,42
29 436 471,01

370 314 671,43

389 163 504,84

394 772 761,00

375 020 000,00

392 365 478,76

0,00
0,00

4 688 115,68

15 704 488,05

20 392 603,73

5
20 392 603,73

Upravený
rozpočet

398 262 250,00

0,00
0,00

0,00

11 220 841,00

11 220 841,00

4
11 220 841,00

Schválený
rozpočet

Príloha č. 3: Hospodárenie fondov. Prehľad výdavkov PPA v roku 2012 v EUR

9 778 471,07

340 878 200,42
29 436 471,01

370 314 671,43

380 093 142,50

383 295 116,42

34 696,48
34 696,48

4 795 259,71

15 703 956,21

20 533 912,40

6
20 533 912,40

Skutočnosť
k 31. 12. 2012

51,88

100,00
100,00

100,00

97,67

97,69

0,00
0,00

102,29

100,00

100,69

7=6/5*100
100,69

% plnenia
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Rozvoj vidieka z toho
DPH obciam
Rozvoj vidieka

Implementácia rámca podpory

Technická pomoc (op.č.511 )

092 02

092 02 08

Európsky poľnohospodársy fond pre rozvoj
vidieka – EPFRV

Investície do akvakultúry (op.2.1.)
Investície do akvakultúry (op.2.1.)
Investície do spracovania a uvádzania na trh(
op.2.2.)
Investície do spracovania a uvádzania na trh(
op.2.2.)
Podpora a rozvoj nových trhov(op. 3.2.)
Technická pomoc(op. 5.1.)

11K

11L
11L

11L

11L

11L
13L

3
11J
13J

2

Európsky fond pre rybné hospodárstvo –
EFRH

z toho

Zdroj

Názov

092
092
092

091 03 06
091 03 07

091 03 0B

091 03 04

091 03 03
091 03 03

091 03

Číslo
programu/
podprogramu
a prvku
1

11 945 986,00

12 824 856,00

492 491 410,00
0,00
492 491 410,00

492 491 410,00

666 667,00
170 104,00

112 296,00

705 394,00

1 835 028,00
0,00

3 489 489,00

4
19 752 761,00
0,00

Schválený
rozpočet

2 515 092,66

2 919 621,10

338 461 465,42
7 028 216,47
331 433 248,95

331 433 248,95

0,00
0,00

20 363,50

1 043 178,52

1 746 096,03
392 335,87

3 201 973,92

5
17 142 993,89
1 705 839,52

Upravený
rozpočet

2 515 092,66

2 919 621,10

338 461 465,42
7 028 216,47
331 433 248,95

331 433 248,95

0,00
0,00

20 363,50

1 043 178,52

1 746 096,03
392 335,87

3 201 973,92

6
8 072 631,55
1 705 839,52

Skutočnosť
k 31. 12. 2012

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00

100,00

0,00
0,00

100,00

100,00

100,00
0,00

100,00

7=6/5*100
47,09
100,00

% plnenia
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Zlepšenie životného prostredia krajiny EAFRD

Znevýhodnené oblasti horské(op. č. 211)
Znevýhodnené oblasti iné(op. č. 212)
Natura 2000 a smernica o vodách (op.č.213)
Agroenviromentálna platba (op. č. 214)
Životné podmienky zvierat( op.č.215)
Prvé zalesňovanie poľnoh.pôdy (op.č.221)

092 05

092 05 01
092 05 02
092 05 03
092 05 04
092 05 05
092 05 06

092 04 06

092 04 05

092 04 07
092 04 08

Zvýšenie konkurencie schopnosti sektora
poľnoh.a les. hospod.

Odborné vzdelávanie a inf.aktivity (op.č.111)
Využívanie poradenských služieb (op.č.114)
Modernizácia fariemäop.č.121)
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov (op.č.122)
Pridávanie hodnoty do poľ.prod a prod. les.
hosp.(op.č.123)
Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie
poľnoh. a les. hospodárstva (op. č. 125)
Polosamozásobiteľské farmy (op.č. 141)
Odbytové organizácie výrobcov (op. č.142)

092 04 01
092 04 02
092 04 03
092 04 04

092 04

Číslo
programu/
Názov
podprogramu
a prvku
1
2
092 02 09
Národná sieť rozvoja vidieka (op. č.512)

11K
11K
11K
11K
11K
11K

11K
11K

11K

11K

11K
11K
11K
11K

4
878 870,00

3
11K

47 328 901,00
31 203 506,00
128 538,00
59 326 232,00
5 427 462,00
945 920,00

167 998 048,00

402 051,00
9 997 365,00

29 774 779,00

48 036 255,00

5 724 672,00
4 340 569,00
71 894 863,00
13 790 312,00

183 960 866,00

Schválený
rozpočet

Zdroj

56 448 660,50
38 324 585,15
28 866,96
44 773 908,97
8 280 734,66
231 566,26

167 379 569,67

15 000,00
3 691 021,60

0,00

22 411 441,09

3 897 575,58
84 234,26
58 735 791,23
2 079 893,33

90 914 957,09

5
404 528,44

Upravený
rozpočet

56 448 660,50
38 324 585,15
28 866,96
44 773 908,97
8 280 734,66
231 566,26

167 379 569,67

15 000,00
3 691 021,60

0,00

22 411 441,09

3 897 575,58
84 234,26
58 735 791,23
2 079 893,33

90 914 957,09

6
404 528,44

Skutočnosť
k 31. 12. 2012

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

100,00

100,00
100,00

0,00

100,00

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

100,00

7=6/5*100
100,00

% plnenia
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092 06 03

092 06 04

092 06 03

092 06 04

092 06 03

092 06 04

092 06 03

092 06 02

092 06 01

092 06
092 06

092 06

Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho obyvateľstva
z toho Rozvoj vidieka
DPH obciam
Diverzifikácia smerom k nepoľnohosp.činn.
(op.č.311)
Podpora činností v oblasti vidieckeho cesovného
ruchu(op.č.313)
Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo(op.č.321)
Obnova a rozvoj dediny(op.č.322)
Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo(op.č.321) – DPH pre obce
Obnova a rozvoj dediny(op.č.322) – DPH pre
obce
Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo(op.č.321) – DPH pre obce
Obnova a rozvoj dediny(op.č.322) – DPH pre
obce
Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo(op.č.321) – DPH pre obce

Číslo
programu/
Názov
podprogramu
a prvku
1
2
092 05 07
Natura 2000 - lesná pôda( op.č. 224)
092 05 08
Lesnícko enviromentálna platby
092 05 09
Obnova potenciálu les.hospodárstva (op.č. 226)

131B

131A

131A

111

111

11K

11K

11K

11K

4
2 427 703,00
5 513 720,00
15 696 066,00

3
11K
11K
11K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 059 504,00

12 020 916,00

11 946 409,00

43 359 305,00

88 652 350,00
0,00

88 652 350,00

Schválený
rozpočet

Zdroj

241 356,61

345,41

280 615,16

3 139 026,21

3 200 197,92

9 462 643,08

11 121 488,82

2 934 895,30

31 476 616,69

57 610 593,26
7 028 216,47

64 638 809,73

5
907 927,61
209 592,52
18 173 727,04

Upravený
rozpočet

241 356,61

345,41

280 615,16

3 139 026,21

3 200 197,92

9 462 643,08

11 121 488,82

2 934 895,30

31 476 616,69

57 610 593,26
7 028 216,47

64 638 809,73

6
907 927,61
209 592,52
18 173 727,04

Skutočnosť
k 31. 12. 2012

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

7=6/5*100
100,00
100,00
100,00

% plnenia
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3

2
Obnova a rozvoj dediny(op.č.322) – DPH pre
obce
Vzdelávanie a informovanie(op.č.331)

1 774 300,00
5 093 611,00
0,00

11K
11K

11 220 841,00
11 220 841,00
0,00
890 753 660,00
901 974 501,00

32 187 379,00

39 055 290,00

4 266 216,00

0,00

4

Schválený
rozpočet

11K

11K

131B

Zdroj

Názov

LEADER EAFRD(PRV SR 2007 – 2013)
Implementácia integrovaných stratégií rozvoja
092 07 01
územia(op. č.413)
092 07 02
Vykonávanie projektov spolupráce(op.č.421)
092 07 03
Chod miestnej akčnej skupiny (op.č.431)
Mimorozpočtové výdavky:
prevádzka
pôžička splácanie istiny
pôžička poskytnutie pôžičky
Výdavky zo ŠR z toho
výdavky na prevádzku
výdavky na Štátnu pomoc a DPH obciam
Fondy spolu - výdavky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR
Výdavky celkom

092 07

092 06 05

092 06 04

Číslo
programu/
podprogramu
a prvku
1

27 420 820,20
15 704 488,05
11 716 332,15
723 798 727,71
751 219 547,91

76 013,42
1 974 857,41
0,00

10 557 637,00

12 608 507,83

2 614 949,37

166 675,16

5

Upravený
rozpočet

76 013,42
1 974 857,41
4 971 533,53
34 696,48
692 137,60
4 244 699,45
27 527 432,39
15 703 956,21
11 823 476,18
714 728 365,37
747 227 331,29

10 557 637,00

12 608 507,83

2 614 949,37

166 675,16

6

Skutočnosť
k 31. 12. 2012

100,39
100,00
100,91
98,75
99,47

0,00
100,00
0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7=6/5*100

% plnenia
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Príloha č. 4: Organizačná schéma PPA
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1.5.S

OOV - pokrač. projekty z PRV 04-06

Modernizácia fariem
Pridávanie hodnoty do poľn. produktov
a produktov les. hospod.
1.3
Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja...
(pozemk.úpravy)
1.4
Zvýšenie hosp. hodnoty lesov
1.5
Odbytové organizácie výrobcov
1.6
Odborné vzdelávanie a informačné
aktivity
1.7
Využívanie poradenských služieb
2.1
Obnova potenciálu lesného hospodárstva
3.1
Diverzifikácia smerom k nepoľn.
činnostiam
3.2.A
Podpora činností v oblasti vidieckeho CR
– časť A
3.2.B
Podpora činností v oblasti vidieckeho CR
– časť B
3.3
Vzdelávanie a infomovanie
3.4.1
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2
Obnova a rozvoj obcí
3.5
Získavanie zručností, oživovanie a vyk.
stratégií
I. PRV - nové opatrenia os 1,2,3

1.1
1.2

Č.
Názov opantrenia
opatrenia

320
189
63
375
349
377
241
161
20
180
503
542
13
5 027

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

1 504
190

1 147 460
646

11 890 965
80 405 492
94 548 694
844 227

1 433 201

13 234 391

521 502
131 863 028
107 917 864

16 410 235
20 139 950
21 546 832

78 974 067

394 813 752
172 916 447

860 044 385

8 870 603
60 304 117
70 911 518
633 170

1 057 876

9 925 793

385 915
104 617 474
80 863 458

12 259 511
15 104 962
16 150 904

58 588 089

292 536 148
127 834 846

Schválené projekty - uzatvorené zmluvy
Schválený príspevok
Počet
Celkom
z EU

433 669 149
204 000 000

LIMITY (EU+SR
= verejné výdavky
celkom 2007 - 2013)

162 424 975

661 891
6 583 183
3 622 647
62 137

371 703

13 538 341

8 048 498
-5 279 428
8 842 136

24 629 765
2 360 050
819 168

28 225 933

Zostatok
limitu
(Limityschvál.
príspevok)
38 855 397
31 083 553

Príloha č. 5.a: Schválené projekty za PRV SR 07-13 osi 1, 2, 3 kumulatívne k 31.12.2012 v EUR

88 %

95 %
92 %
96 %
93 %

79 %

49 %

6%
104 %
92 %

40 %
90 %
96 %

74 %

91 %
85 %

% kontrahovania
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Polosamozásob. farmy - pokrač. projekty
z 04-06
2.2.S
Agroenvironment - pokrač. projekty
z 04-06
2.3.S
Zalesňov. poľn. pôdy - pokrač. projekty
z 04-06
II. Pokračujúce opatrenia z PRV 04-06, os 1,2,3
III. (I.+II.) SPOLU PRV 07-13 projektové opatr. os
1,2,3 (nové+pokračujúce)

1.8.S

Č.
Názov opantrenia
opatrenia

165 849 614
1 475 735 235

550 000

157 067 614

1 332 000

LIMITY (EU+SR
= verejné výdavky
celkom 2007 - 2013)

5 027

1 147 460
646

860 044 385

Schválené projekty - uzatvorené zmluvy
Schválený príspevok
Počet
Celkom
z EU

Zostatok
limitu
(Limityschvál.
príspevok)
% kontrahovania

111
26
29
825

3 726 000
12 102 715
79 013 206

12 027 971

276

29

16 936 773

401

63 184 491

653 365

28

976 973
12 028 574
45 105 307

60 399 624

32 099 759

752 601

20

770

1 658 974

42

63 184 491

70 075

3

781 579
9 622 859
35 903 281

48 084 574

25 498 843

9 597 986

13 392 845

522 692

602 081

1 327 179

56 060

Schválené projekty - uzatvorené zmluvy
Schválený príspevok
Počet
Celkom
z EU

Pozn. opatrenie 4.1 nie je započítané v celkovom prehľade osi 4, nakoľko dané prostriedky sú implementované prostredníctvom osi 3

3.1

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

Č.
Názov opatrenia
opatrenia

LIMITY (EU+SR
= verejné výdavky
celkom 2007 - 2013)

2 749 027
74 141
33 907 899

2 784 867

31 084 732

Zostatok
limitu
(Limityschvál.
príspevok)

26 %
99 %
57 %

96 %

51 %

%
kontrahovania

Príloha č. 5.b: Schválené projekty za PRV SR 07-13 os 4 LEADER kumulatívne k 31. 12. 2012 v EUR
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3.5

3.4.2

3.4.1

3.3

3.2.B

3.2.A

3.1

1.7
2.1

1.6

1.4
1.5

1.3

1.2

1.1

Modernizácia fariem
Pridávanie hodnoty do poľn. produktov
a produktov les. hospod.
Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja...
(pozemk.úpravy)
Zvýšenie hosp. hodnoty lesov
Odbytové organizácie výrobcov
Odborné vzdelávanie a informačné
aktivity
Využívanie poradenských služieb
Obnova potenciálu lesného hospodárstva
Diverzifikácia smerom k nepoľn.
činnostiam
Podpora činností v oblasti vidieckeho CR
- časť A
Podpora činností v oblasti vidieckeho CR
- časť B
Vzdelávanie a infomovanie
Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo
Obnova a rozvoj obcí
Získavanie zručností, oživovanie a vyk.
stratégií

Č.
Názov opatrenia
opatrenia

906 364

98 171 341

86 988 675

12 552 856

1 804 904

26 772 732

116 760 000

8 570 000
126 583 600

22 366 000

41 040 000
22 500 000

107 200 000

204 000 000

LIMITY
(EU+SR
= verejné
výdavky
celkom 2007 2013)
433 669 149

20

731

847

231

5

150

184

351
601

678

202
202

1 149

354

2 526

Počet platieb

797 156

89 795 951

77 328 327

7 515 793

201 846

6 144 822

48 095 662

513 438
113 396 472

15 946 195

12 734 642
13 287 695

56 143 504

160 447 277

369 413 280

Celkom

597 867

67 346 960

57 996 243

5 590 349

151 384

4 608 616

35 998 990

380 617
89 844 228

11 950 486

9 533 384
9 965 771

41 514 354

118 566 575

273 784 739

z EU

Realizované platby
Vyplatený príspevok

109 208

8 375 390

9 660 348

5 037 063

1 603 058

20 627 910

68 664 338

8 056 562
13 187 128

6 419 805

28 305 358
9 212 305

51 056 496

43 552 723

64 255 869

Zostatok
limitu
(Limity vyplatený
príspevok)

88 %

91 %

89 %

60 %

11 %

23 %

41 %

6%
90 %

71 %

31 %
59 %

52 %

79 %

85 %

% čerpania

Príloha č. 6.a: Objemy a počty realizovaných platieb za projektové opatrenia PRV SR 07-13 osi 1,2,3
kumulatívne k 31. 12. 2012 v EUR
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647
2 082
50
2 829
11 060

1 332 000
157 067 614
550 000
165 849 614
1 475 735 235

Počet platieb
8 231
50

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

I. PRV - nové opatrenia os 1,2,3
1.5.S
OOV - pokrač. projekty z PRV 04-06
Polosamozásob. farmy - pokrač. projekty
1.8.S
z 04-06
Agroenvironment - pokrač. projekty
2.2.S
z 04-06
Zalesňov. poľn. pôdy - pokrač. projekty
2.3.S
z 04-06
II. Pokračujúce opatrenia z PRV 04-06, os 1,2,3
III. (I.+II.) SPOLU PRV 07-13 projektové opatr. os
1,2,3 (nové+pokračujúce)

Č.
Názov opatrenia
opatrenia

LIMITY
(EU+SR
= verejné
výdavky
celkom 2007 2013)
1 309 885 621
6 900 000

1 132 504 445

160 742 386

233 797

158 037 424

647 000

971 762 059
1 824 164

Celkom

855 498 738

127 668 176

187 038

125 692 783

482 750

727 830 562
1 305 605

z EU

Realizované platby
Vyplatený príspevok

343 230 790

5 107 228

316 203

-969 810

685 000

338 123 562
5 075 836

Zostatok
limitu
(Limity vyplatený
príspevok)

77 %

97 %

43 %

101 %

49 %

74 %
26 %

% čerpania

114
342
6
148
496

3 726 000
12 102 715
79 013 206

4 660 405

93

63 184 491

9 561 454

243

76 013
5 691 385
20 185 281

14 417 882

14 417 882

13 434

1

342

142 500

3

63 184 491

40 089

Celkom

2

Počet platieb

60 811
4 553 108
16 109 048

11 495 130

11 495 130

3 728 324

7 609 988

10 747

114 000

32 071

z EU

Realizované platby
Vyplatený príspevok

Pozn. opatrenie 4.1 nie je započítané v celkovom prehľade osi 4, nakoľko dané prostriedky sú implementované prostredníctvom osi 3.
Realizované platby sú upravené o vymožené nezrovnalosti a dobrovoľné vratky.

3.1

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

Č.
Názov opatrenia
opatrenia

LIMITY
(EU+SR
= verejné
výdavky
celkom 2007 2013)

3 649 987
6 411 330
58 827 925

48 766 609

48 766 609

Zostatok
limitu
(Limity vyplatený
príspevok)

2%
47 %
26 %

23 %

23 %

% čerpania

Príloha č. 6.b: Objemy a počty realizovaných platieb za projektové opatrenia PRV SR 07-13 os 4
LEADER kumulatívne k 31. 12. 2012 v EUR
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60
60
0
21
18
3
2
2
0
14
14
0
97
94
3

4 842 242
4 393 007
449 235
1 591 335
845 855
745 480
912 568
912 568
0
18 045 729
16 401 779
1 643 950

3 382 638
241 450
30 150
30 150
0
664 967
664 967
0
13 087 247
12 845 797
241 450

3 624 088

8 768 042
8 768 042
0

2 536 978
120 725
22 613
22 613
0
498 725
498 725
0
9 755 073
9 634 348
120 725

2 657 703

6 576 032
6 576 032
0

Schválené projekty – uzatvorené zmluvy
Schválený príspevok
Počet
Celkom
z EÚ

10 699 584
10 250 349
449 235

LIMITY
celkom 2007 2013

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

Investície do akvakultúry
2.1
cieľ Konvergencie
ostatné oblasti
Investície do spracovania a uvádzania
na trh
2.2
cieľ Konvergencie
ostatné oblasti
Podpora a rozvoj nových trhov
3.2
cieľ Konvergencie
ostatné oblasti
Technická pomoc
5.1
cieľ Konvergencie
ostatné oblasti
OP RH celkom
z toho: cieľ Konvergencie
z toho: ostatné oblasti

Č.
Názov opatrenia
opatrenia

1 010 369
207 785
1 561 185
815 705
745 480
247 601
247 601
0
4 958 482
3 555 982
1 402 500

1 218 154

73 %
78 %
15 %

73 %
73 %

77 %
54 %
2%
4%

75 %

Zostatok
limitu
%
(Limity-schvál. kontrahovania
príspevok)
1 931 542
82 %
1 482 307
86 %
449 235
0%

Príloha č. 7: Schválené projekty za OP RH SR 07-13 kumulatívne k 31. 12. 2012 v EUR
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69
69
0
40
34
6
2
2
0
31
31
0
142
136
6

10 699 584
10 250 349
449 235
4 842 242
4 393 007
449 235
1 591 335
845 855
745 480
912 568
912 568
0
18 045 729
16 401 779
1 643 950

Počet platieb

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

Investície do akvakultúry
2.1
cieľ Konvergencie
ostatné oblasti
Investície do spracovania a uvádzania
na trh
2.2
cieľ Konvergencie
ostatné oblasti
Podpora a rozvoj nových trhov
3.2
cieľ Konvergencie
ostatné oblasti
Technická pomoc
5.1
cieľ Konvergencie
ostatné oblasti
OP RH celkom
z toho: cieľ Konvergencie
z toho: ostatné oblasti

Č.
Názov opatrenia
opatrenia

LIMITY
celkom 2007 –
2013

2 708 516
212 103
30 150
30 150
0
544 297
544 297
0
7 659 792
7 447 689
212 103

2 920 618

4 164 726
4 164 726
0

Celkom

2 031 386
106 051
22 613
22 613
0
408 222
408 222
0
5 691 817
5 585 766
106 051

2 137 438

3 123 544
3 123 544
0

z EÚ

Realizované platby
Vyplatený príspevok

1 684 491
237 132
1 561 185
815 705
745 480
368 271
368 271
0
10 385 937
8 954 090
1 431 847

1 921 623

Zostatok
limitu
(Limity vyplatený
príspevok)
6 534 858
6 085 623
449 235

42 %
45 %
13 %

60 %
60 %

62 %
47 %
2%
4%

60 %

39 %
41 %
0%

% čerpania

Príloha č. 8: Objemy a počty realizovaných platieb za OP RH SR 07-13 kumulatívne k 31. 12. 2012 v EUR
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Štátna pomoc a pomoc de minimis
Nariadenie vlády SR č. 319/2011 Z. z. z 28. septembra 2011 o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
Výška zmluvne poskytnutej pomoci
Opatrenie
Názov opatrenia
Počet schválených žiadostí
(EUR)
§ 3 ods. 1a
dotácia na účasť na výstave (pomoc de minimis)
7 500,00
1
§ 3 ods. 1b, c
dotácia na účasť na výstave
101 178,00
8
§4
dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy
384 768,72
9
a plemenárskej evidencie
§5
dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad
1 184 999,39
3
plemennej hodnoty zvierat
§7
dotácia na opeľovaciu činnosť včiel (pomoc de minimis)
7 010,19
25
§ 10
dotácia na platby poistného
945 941,42
725
§ 11
dotácia na zamestnávanie znevýhodnených a značne
44 758,75
22
znevýhodnených zamestnancov
§ 14
dotácia na účasť spracovateľa na výstave (pomoc
61 829,95
16
de minimis)
Spolu podľa NV SR č. 319/2011
2 737 986,42
809
Vyhláška MPRV SR č. 320/2011 Z. z. z 28. septembra 2011 o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji
vidieka
Výška zmluvne poskytnutej pomoci
Opatrenie
Názov opatrenia
Počet vyplatených žiadostí
(EUR)
§2
dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch
1 949 998,98
197
Spolu podľa vyhlášky MPRV SR č. 320/2011
1 949 998,98
197

Príloha č. 9: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci, pomoci de minimis a uhradenej DPH obciam v roku
2012
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Výnos MPRV SR z 3. augusta 2012 č. 570/2012-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory vo forme pôžičky
Výška zmluvne poskytnutej pomoci
Opatrenie
Názov opatrenia
(EUR)
§1
Podpora vo forme pôžičky (pomoc de minimis)
107 274,31
Spolu podľa výnosu MPRV SR č. 570/2012-100
107 274,31
Spolu štátna pomoc a pomoc de minimis
4 795 259,71
Úhrada DPH obciam
Usmernenie MPRV SR č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam
Opatrenie
Názov opatrenia
Výška uhradenej DPH
(EUR)
3.4.1
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3 171 123,27
3.4.2
Obnova a rozvoj obcí
3 202 262,93
3.4.1 MAS
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo - LEADER
551 046,42
3.4.2 MAS
Obnova a rozvoj obcí – LEADER
103 783,85
Spolu uhradená DPH obciam
7 028 216,47
Spolu r. 2012 štátna pomoc a pomoc de minimis + úhrada DPH obciam
11 823 476,18
128
123
69
14
334
1 368

Počet vyplatených žiadostí

28
28
1 034

Počet vyplatených žiadostí
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prijatých
16 474,00
363,00
13 603,00
9,00
3 245,00
1 279,00
1 066,00
0
x

Dotačný titul
a

Jednotná platba na plochu
Osobitná platba na cukor
Doplnková platba na plochu
Podpora na chmeľ
Platba na veľkú dobytčiu jednotku
Platba na dojnicu
Osobitná platba na ovocie a zeleninu
Prechodná platba na rajčiaky
Spolu

16 245,00
360,00
0
9,00
3 233,00
1 264,00
1 059,00
0
x

schválených

Počet žiadostí
14 693,00
341,00
0
2,00
1 585,00
1 145,00
1 005,00
0
x

vyplatených

Platba na ha/
VDJ/ks
v€
173,95
597,47
0
269,75
35,80
86,15
55,56
0
x

Príloha č. 10: Prehľad priamych podpôr z kampane roku 2012 k 31. 12. 2012
Vyplatená
podpora
v€
305 419 613,16
18 407 135,93
0
10 105,31
1 421 574,02
11 305 776,54
646 289,21
0
337 210 494,17

% vyplatených
podpôr na PP
b
90,57
5,46
0
0,00
0,42
3,35
0,19
0
100,00

Príloha č. 11: Zoznam skratiek
AE
AEZ
AGIS
AMIS
ATIS
CC
CEHZ
CR SR
CUK
DEX
DG AGRI
DOJ
DPP
DPZ
EDA
EK
EN
EPFRV
EFRH
EPUZF
EPZF
ES
EÚ
FR
GR
CHM
IACS
IES SAP
IS
ISAMM
ITMS
KNM
LEPP
LFA
LUEV
MF SR
MP SR
MPRV SR
NK (ES)
NR (ES)

podpora pri zaradení do agroenvironmentálneho opatrenia na plochu
agroenvironmentálne platby na zvieratá
agrárny informačný systém
informačný systém pre poľnohospodárske trhy – Agricultural Market Information
System
agrárne trhové informácie Slovenska
cross compliance - krížové plnenie
centrálna evidencia hospodárskych zvierat
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
osobitná platba na cukor
data exchange
generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
podpora na dojnice
doplnková národná platba na plochu
diaľkový prieskum zeme
Európsky dvor auditorov
Európska komisia
platba na pestovanie energetických plodín
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Európsky fond pre rybné hospodárstvo
Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond
Európsky poľnohospodársky záručný fond
Európske spoločenstvo
Európska únia
finančné riaditeľstvo
generálny riaditeľ
doplnková národná platba na chmeľ
integrovaný administratívny a kontrolný systém
integrovaný ekonomický systém SAP
informačné systémy
informačný systém pre monitorovanie a organizáciu poľnohospodárskych trhov
Information Security Assessment&Monitoring Method
informačný a monitorovací systém pre štrukturálne fondy
kontrola na mieste
lesnícko-environmentálne platby
podpora v znevýhodnených oblastiach
podpora v územiach Európskeho významu na lesnom pozemku
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
nariadenie Komisie
nariadenie Rady
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NSRV
NV
OP RH
OPIS
ORA
OÚ
PPA
PRV SR
PZPP
RA
RAJ
RP
SAPS
SLA
SOP PaRV
SPP
SPRH
SR
SR
SS BM
ŠPÚ
ŠVPS
ŠZM
TOV
TP
TRDI
UEV
ÚKSUP
VDJ
VK
VÚPOP
ZELO
ŹoNFP
ZPC
ZPZ
ŽOP

národná sieť rozvoja vidieka
náhodný výber
operačný program rybné hospodárstvo (pre programovacie obdobie 2007 – 2013)
operačný program pre informatizáciu spoločnosti
organizačno-riadiace akty
osobný úrad
Poľnohospodárska platobná agentúra
plán rozvoja vidieka (pre programovacie obdobie 2007 – 2013)
platba na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
riziková analýza
prechodná platba na rajčiaky
regionálne pracovisko
schéma na jednotnú platbu na plochu
Service Level Agreement
sektorový operačný program poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
spoločná poľnohospodárska politika (EÚ)
spoločná politika EÚ pre rybné hospodárstvo
Slovenská republika
štátny rozpočet
súkromné skladovanie bravčového mäsa
Štátny plemenársky ústav
Štátna veterinárna a potravinová správa
štátnozamestnanecké miesto
trhovo orientované výdavky
technická pomoc
Prechodný nástroj rozvoja vidieka 2004 – 2006
podpora v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde NATURA 2000
Ústredný kontrolný s skúšobný ústav v poľnohospodárstve
podpora na veľké dobytčie jednotky
výberové konanie
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
osobitná platba na ovocie a zeleninu
žiadosť o nenávratný finančný príspevok
zahraničné pracovné cesty
životné podmienky zvierat
žiadosť o platbu
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