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1. Identifikácia organizácie 
Názov organizácie: 
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) 

Sídlo organizácie: 
Hraničná 12, 815 26 Bratislava 

Rezort / spôsob zriadenia: 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky (ďalej len „MPRV SR“) 
/zákonom č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v 
pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
s účinnosťou od 1.12.2003 
 
Kontakt: 
Tel. č.: +421 2 52733800, 
E-mail: info@apa.sk; international@apa.sk 
Forma hospodárenia: 
Rozpočtová organizácia 
 
Generálny riaditeľ: Ing. Jaroslav Jánoš 
 
Členovia vedenia PPA k 31.12.2020: 
 
Kancelária generálneho riaditeľa: Ing. Eva Kolesárová, PhD. – poverená zastupovaním 
Odbor vnútorného auditu: Ing. Ivan Zoborský, PhD. 
Odbor prierezových činností: Ing. Eva Kolesárová, PhD. 
Osobný úrad: Mgr. Dagmar Tureková 
Výkonný riaditeľ: Ing. Vladimír Vnuk 
Odbor vnútornej kontroly, supervízie a ochrany fin. záujmov EÚ: Ing. Beatrix Galandová 
Sekcia informačných technológií: Ing. Martin Hrachala 
Sekcia kontroly: Ing. Igor Guba 
Sekcia projektových podpôr: Ing. Martin Remiš 
Sekcia priamych podpôr: JUDr. Peter Hirjak 
Sekcia financovania podpôr: Ing. Vladimír Vnuk – poverený zastupovaním 
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci: Ing. Martina Rafajová, PhD. 
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PPA tvorí Ústredie Bra�slava a 14 regionálnych pracovísk (ďalej len „RP“) v rámci Slovenska. 
Z celkového počtu zamestnancov tvorí ústredie PPA v Bra�slave 57 %. Medzi najväčšie RP 
patria Nitra - 11 % z celkového počtu zamestnancov a Zvolen - 4 %.  
V ostatných RP pracujú 1 % - 3 % zamestnancov z celkového počtu (viď graf č. 1). 
  
 Graf č. 1: Percentuálne zastúpenie zamestnancov PPA na jednotlivých RP 

Zdroj: PPA 
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Hlavné činnos� PPA:

- Poskytovanie podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom 
hospodárstve a rybnom hospodárstve z prostriedkov štátneho rozpočtu
(ďalej len „ŠR“) podľa osobitných predpisov

- Poskytovanie podpory pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné
hospodárstvo z prostriedkov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) podľa
osobitných predpisov 
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 

2.1. Poslanie a najdôležitejšie úlohy PPA  
 
PPA ako rozpočtová organizácia je finančne napojená na rozpočet MPRV SR. Jej postavenie a 
pôsobnosť sú ustanovené zákonom1. Pri plnení úloh sa riadi platnou legislatívou SR a EÚ. 
 
PPA ako akreditovaný orgán štátnej správy zabezpečuje v súlade so zákonom č. 280/2017 Z. z. 
administratívnu činnosť pri poskytovaní podpôr a dotácií pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka formou finančných prostriedkov z:  
 Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“), 
 Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), 
 Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“), 
 zo Štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“). 

 

2.2. Strednodobý výhľad  
 
Kľúčovou strategickou činnosťou PPA je plnenie týchto cieľov a výziev: 
Ciele: 
 zlepšovať komunikáciu a posilniť informovanosť verejnosti, 
 podporovať kultúru boja proti podvodom, vykonávať prevenciu a posilniť postupy 

napomáhajúce k odhaľovaniu podvodov pri administrácii podpôr EÚ, a tým eliminovať 
výskyt prípadov podvodu a odrádzať od podvodnej činnosti, 

 zamerať sa na implementáciu nových digitálnych riešení a možností automatizácie, 
na zjednodušovanie a sprehľadnenie procesov a údajov, 

 pri administrovaní podpôr zavádzať elektronické nástroje na úplnú elektronizáciu 
procesov, 

 v oblasti digitalizácie dosiahnuť optimalizáciu a používateľskú prívetivosť systémov voči 
žiadateľom, používateľom aj kontrolným a audítorským orgánom, 

 v súlade s aktuálnou legislatívou napomáhať k zjednoteniu informačných systémov 
(ďalej len „IS“) verejnej správy a efektívne implementovať do praxe nové programy 
a výzvy z prostredia Európskej komisie (ďalej len „EK“) a národných autorít, 

 stabilizovať pracovné sily,  zvyšovať kompetencie a motiváciu zamestnancov. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene 
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 
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Výzvy: 
 aktívne sa zapájať do prípravy SPP 2023 – 2027 a tvorby Strategického plánu SR pre SPP 

prostredníctvom členstva v pracovných podskupinách MPRV SR, vytvorením pracovnej 
skupiny PPA, prípravou podkladov a analýz a zabezpečiť tak implementáciu 
Strategického plánu SR pre SPP, 

 v spolupráci s MPRV SR zaviesť systém monitorovania poľnohospodárskych plôch 
prostredníctvom satelitov, 

 v oblasti informačných technológií (ďalej len „IT“) dosiahnuť zlepšenie informatizácie 
procesov, posilniť systém kybernetickej a informačnej bezpečnosti, 

 zabezpečiť integráciu všetkých agendových IS na externé IS, 
 dosiahnuť interoperabilitu IS verejnej správy a využívať centrálne komponenty 

e-Governmentu, 
 podporovať využívanie analytických nástrojov, zefektívniť interné procesy v PPA a 

informačné služby pre verejnosť, 
 zabezpečením plnej elektronizácie spracovania poskytovaných podpôr znížiť 

chybovosť a zvýšiť transparentnosť. 
 
Výhľad do roku 2022: 
Budúca podoba organizácie závisí od legislatívy platnej pre novú SPP 2023 – 2027, ktorá si 
vyžiada zmeny v administrovaní priamych podpôr a úpravu a rozšírenie existujúcich 
a používaných informačných systémov. 
 
Pre prechodné obdobie SPP sú plánované zmeny v administrovaní priamych podpôr, ktoré 
si vyžiadajú novelizáciu legislatívy a zmenu v IS IACS. Zavedenie redistributívnej platby, ktorú 
v zmysle čl. 41 ods. 1 NEPR (EÚ) č. 1307/20132 možno poskytnúť na prvých 28 ha, prispeje 
k vyváženejšiemu rozdeleniu podpory medzi malé a stredne veľké poľnohospodárske podniky. 
 
Kvôli eliminácii administratívnej záťaže ako aj zámeru podporovať iba aktívnych produkujúcich 
poľnohospodárov 3  sa navrhuje neuplatňovať poskytovanie podpory formou doplnkovej 
vnútroštátnej platby na plochu a formou doplnkovej vnútroštátnej platby na chmeľ. 
Navrhuje sa, aby PPA zabezpečovala zber žiadostí týkajúcich sa prechodných vnútroštátnych 
platieb len v sektore dojčiacich kráv, oviec a kôz, t. j. viazanou formou v rámci doplnkovej 
vnútroštátnej platby na dobytčie jednotky. Z uvedeného dôvodu sa predpokladá v prípade 
doplnkovej vnútroštátnej platby na dobytčie jednotky vytvorenie dvoch kategórií sadzieb pre 
viazané formy, a to v kategórii dojčiace kravy a v kategórii ovce a kozy. 
 
Pripravovanou novelou NV SR č. 75/2015 Z. z.4 sa očakávajú nové výzvy na dvojročné záväzky 
pri opatreniach podľa § 1 ods. 1 písm. c) a písm. d) (AEKO, EKO). 
 
 
 

 
2 Nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej len „EP“) a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 v platnom znení (ďalej len „NEPR (EÚ) č. 1307/2013“). 
3 V súlade s čl. 37 ods. 6 NEPR (EÚ) č. 1307/2013. 
4 Nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti 
s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 75/2015 Z. z.“). 
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3. Plnenie cieľov, kontrola a hodnotenie 
 

3.1. Poskytované podpory 

  
  
  

 

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014–2020

(ďalej len „OP RH 2014-2020“)  

 

 
 

  

 

 

 

  
 

 
   

Priame platby (oddelené priame platby,
viazané priame platby a prechodné vnútroštátne platby),

spoločná organizácia trhu (ďalej len „SOT“)

I. pilier SPP:

II. pilier SPP:

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020
- neprojektové opatrenia,

- projektové opatrenia
(ďalej len „PRV SR 2014-2020“)   

Spoločná rybárska poli�ka EÚ

Podpory z národných zdrojov

Štátna a minimálna pomoc (ďalej len „ŠP“)
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Priame podpory 
Priame podpory sú jedným z nástrojov SPP EÚ a majú zabezpečovať  produkčnú funkciu 
poľnohospodárstva, obhospodarovanie pôdy, udržanie obyvateľstva na vidieku a stabilizáciu 
príjmov poľnohospodárov. Podmienky pre poskytovanie priamych podpôr upravuje legislatíva 
EÚ a SR. 

 
Administrovanie priamych podpôr zabezpečuje PPA prostredníctvom IS IACS. 
 

Priame podpory pozostávajú zo schém: 

 oddelených a viazaných priamych platieb (financovaných z EPZF) 
 
 prechodných vnútroštátnych platieb (financovaných zo zdrojov ŠR) 
 
 neprojektových opatrení PRV SR (spolufinancovaných z EPFRV a ŠR) 

 

3.1.1. Priame platby 
Schémy priamych platieb neboli v roku 2020 zmenené. V porovnaní s rokom 2019 sa však 
výrazne znížili sadzby na jednotlivé podporné schémy z dôvodu nižšieho čistého stropu 
priamych platieb stanoveného EK. (Medziročné porovnanie výšky schválených finančných 
prostriedkov za rok 2019 a 2020 je uvedené v tabuľke č. 2). 

Charakteristika, legislatívny základ a sadzby oddelených a viazaných priamych platieb 
poskytnutých z EPZF za rok podania žiadostí 2020 sú uvedené v prílohe č. 1. 

Prechodné vnútroštátne platby na rok 2020 sú v prílohe č. 2. 

V roku 2020 bola zo ŠR poskytovaná prechodná vnútroštátna platba na dobytčie jednotky 
(ďalej len „VDJ“). Žiadosti o VDJ na rok 2020 prijímala PPA v dňoch 17.02.2020 – 28.02.2020. 
Začiatkom augusta 2020 sa začalo so schvaľovaním a vyplácaním platieb na uvedenú 
podpornú schému. Z celkového počtu 2 496 prijatých žiadostí na VDJ bolo do konca roka 
2020 schválených 2 491 žiadostí v celkovej sume 3 617 750,28 EUR. Predkladanie Jednotnej 
žiadosti (ďalej len „JŽ“) na rok 2020 bolo žiadateľom umožnené v termíne od 06.04.2020 
do 15.05.2020. Ak žiadateľ v rámci JŽ žiadal aj platby na zvieratá v súvislosti so schémami 
viazaných priamych platieb (VBJK, VVD, VDOJ), JŽ na rok 2020 sa predkladala v termíne 
od 04.05.2020 do 15.05.2020. 

Aj v roku 2020 bola žiadateľom pri predkladaní príloh k žiadostiam prostredníctvom 
geopriestorového formulára (ďalej len „GSAA“) poskytnutá technická pomoc (ďalej len „TP“). 
 
Administrácia podpôr počas pandémie COVID–19: 
TP na RP PPA bola zabezpečená za dodržania prísnych hygienických opatrení vo vyhradenom 
pracovnom priestore s počítačom s dostupnosťou aplikácie GSAA. Žiadatelia mali k dispozícii 
príručky pre prácu v aplikácii GSAA a mohli využiť aj telefonický kontakt s pracovníkmi TP. 
Žiadateľom bolo umožnené elektronické podávanie žiadostí so zaručeným elektronickým 
podpisom prostredníctvom schránky Ústredný portál verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“). 
Postup, na základe ktorého sa žiadatelia mali možnosť zorientovať a správne podať 
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elektronickú JŽ, bol zverejnený na webovom sídle PPA. Žiadatelia zvládli podanie žiadosti bez 
výraznejšej pomoci zamestnancov PPA. 
 
Obmedzená bola iba TP poskytovaná na RP PPA, prácu na ústredí PPA pandémia výrazne 
neovplyvnila. 
 
Najčastejšie sa vyskytujúce problémy: 
 nekompletné podanie žiadosti - žiadosť podaná bez elektronicky potvrdenej hranice 

užívania v aplikácii GSAA, bez elektronicky vyplneného a podaného zoznamu 
poľnohospodárskych pozemkov, prípadne zoznamu poľnohospodárskych pozemkov 
s oblasťou ekologického záujmu.  

 neskoré nahlasovanie priestorových zmien (zmeny v žiadostiach mohli žiadatelia hlásiť 
do 31.05.2020), čo bolo potrebné následne riešiť, posudzovať a uplatňovať sankcie 
v zmysle platnej legislatívy.  

 
Vzhľadom na predchádzajúce zistenia kontrolných orgánov PPA vykonala v roku 2020 
administratívnu kontrolu veku porastu a roku rozorania vo všetkých žiadostiach 
pri plodinách Trávy a iné rastlinné krmoviny a Pôda ležiaca úhorom. 
 
Dňa 23.10.2020 začala PPA schvaľovať zálohové platby (preddavky) vo výške 50 % 
na podporné schémy viazaných priamych platieb na zvieratá za rok 2020 (VBJK, VVD a VDOJ).  
6 354 žiadateľov splnilo podmienky a bola im schválená celková suma 19 464 089,56 EUR 
(VBJK: 2 050 199,89 EUR, VDOJ: 13 827 814,77 EUR a VVD: 3 586 074,90 EUR). 
Začiatkom decembra 2020 pristúpila PPA k schvaľovaniu a vyplácaniu priamych platieb 
financovaných z EPZF. Rozhodnutia vo veci JŽ na rok 2020 zasielala PPA všetkým žiadateľom 
len elektronicky prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania (ďalej len „CÚD“). CÚD 
zabezpečil doručenie rozhodnutí žiadateľom priamo do ich elektronickej schránky. Poštou boli 
distribuované rozhodnutia iba žiadateľom, ktorí nemajú zriadené elektronické schránky. 
 
V roku 2020 prijala PPA spolu 53 222 žiadostí o poskytnutie priamych platieb. Z nich bolo 
do 31.12.2020 schválených 46 090 žiadostí, čo predstavuje 87 % z celkového počtu prijatých 
žiadostí.  
 
Prehľad podaných a schválených žiadostí je uvedený v tabuľke č. 1. 
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 Tabuľka č. 1: Stav administrovaných žiadostí o poskytnutie priamych platieb z EPZF za rok 
2020 k 31.12.2020 
Podporná 
schéma 

Počet podaných 
žiadostí 

Počet schválených 
žiadostí 

% schválených 
žiadostí 

SAPS 17 963 16 063 89  
GRE 17 963 16 063 89  
RFD 7 884 6 289 80  
MP 782 0 0  
VCR 204 191 94  
VCH 1 1 100  
VOP 93 85 91  
VOV 125 110 88  
VBP 1 157 1 013 88  
VVZ 185 151 82  
VR 19 10 53  
VBJK 1 560 1 347 86  
VDOJ 2 129 1 952 92  
VVD 3 157 2 815 89  

SPOLU 53 222 46 090                                 87  
Zdroj: PPA, IS IACS  
 

Do konca roka 2020 PPA schválila 334 626 849,21 EUR za priame platby (zadministrovaných 
bolo o 7 % viac žiadostí ako v roku 2019, schválená suma za rok 2020 bola kvôli nižším sadzbám 
mierne nižšia), vyplatených bolo 322 957 612,92 EUR. 

 Tabuľka č. 2: Medziročné porovnanie schválených priamych platieb na JŽ z EPZF za rok 2019 
k 31.12.2019 a za rok 2020 k 31.12.2020 
Podporná 
schéma 

Schválené prostriedky za rok 2019 
v EUR 

Schválené prostriedky za rok 
2020 v EUR 

SAPS 178 123 103,74    181 064 628,00    
GRE 96 458 778,24    97 548 176,76    
RFD 4 203 811,85    5 139 506,78    
MP5 -      -                                 
VCR 7 097 287,49    6 918 624,07    
VCH 28 789,07    16 992,91    
VOP 409 972,73    573 060,23    
VOV 134 323,85    312 001,59    
VBP 5 856 759,20    6 592 509,64    
VVZ 790 735,13    1 365 289,88    
VR 102 834,49    90 267,44    
VBJK 4 784 691,43    3 559 853,10    
VDOJ 32 483 390,31    25 137 706,18    
VVD 8 359 876,36    6 308 232,63    

SPOLU 338 834 353,89    334 626 849,21    
Zdroj: PPA, IS IACS  

 
5 Schvaľovanie žiadostí o platby na podporné schémy MP prijaté v rámci JŽ na rok 2020 začala PPA 
od januára 2021. 
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V priebehu roka 2020 PPA pokračovala aj v administrovaní žiadostí o poskytnutie priamych 
platieb na rok 2019. 
Do konca roka 2020 bolo schválených 99 % žiadostí o poskytnutie priamych platieb na rok 
2019 v celkovej sume 445 229 586,61 EUR. 
Príčinou neschválenia zostávajúcich žiadostí za rok 2019 sú neukončené správne konania na JŽ 
(napr. v dôsledku sporného práva užívania žiadateľov k poľnohospodárskej ploche). 
 
Prehľad o počte prijatých žiadostí na priame platby hradené z prostriedkov EPZF a ŠR v období 
rokov 2014 až 2020 je v grafe č. 2. 
Na podpornej schéme viazané priame platby na zeleninu (ZELO/VPP) bol v roku 2019 
zaznamenaný až 35 % nárast v počte prijatých žiadostí, ktorý bol spôsobený zvýšeným 
záujmom žiadateľov o nové podporné schémy VVZ a VBP (sú súčasťou viazaných priamych 
platieb a v grafe č. 2 sú zahrnuté pod ZELO/VPP). V roku 2020 počet žiadostí na uvedenej 
podpornej schéme ešte výrazne vzrástol. 
Podporná schéma na VDJ je z dlhodobého hľadiska najstabilnejšou schémou v počte prijatých 
žiadostí. 
 
 
 Graf č. 2: Grafické znázornenie tendencií pre priame platby za roky podania žiadostí 2014 
až 2020 

 
Zdroj: PPA, IS IACS  

 
3.1.2. Spoločná organizácia trhu 
3.1.2.1. Trhové opatrenia 
V sektore vinohradníctva a vinárstva PPA v roku 2020 oproti predchádzajúcemu rekordnému 
roku 2019 zaznamenala zníženie poskytnutých finančných prostriedkov o takmer 19,9 %. 
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V roku 2020 boli poskytnuté finančné prostriedky na nasledovné opatrenia: 
 
 Reštrukturalizácia vinohradov: prijatých 102 žiadostí, poskytnutých 2 657 002,82 EUR, 

čo je v porovnaní s rokom 2019 pokles o 48 %. 
 Poistenie úrody: prijatých 63 žiadostí, poskytnutých 266 788,94 EUR,  oproti roku 2019 

je to pokles o 19,55 %. 
 Investície do podnikov: prijatých 37 žiadostí, poskytnutých 456 566,20 EUR, čo je pokles 

o 29,35 %. 
 Propagácia v členskom štáte: prijatá 1 žiadosť, poskytnutých 73 467,17 EUR, čo 

predstavuje nárast o 193 %. 
 Propagácia v treťom štáte: prijaté 3 žiadosti, poskytnutých 59 634,93 EUR, to je nárast 

o 9,48 %. 
 
Všetky finančné prostriedky boli vyplatené z rozpočtu EÚ. 
 
V oblasti Školských programov vstúpila do platnosti novela nariadenia vlády SR č. 200/2019 
Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov 
z nich pre deti a žiakov v školách (3 časové verzie účinnosti). 
 
 Školské ovocie a zelenina  

prijatých 91 žiadostí, vyplatených 3 746 845,53 EUR (z rozpočtu EÚ 2 206 131,36 EUR 
a rozpočtu SR 1 540 714,17 EUR). Finančná alokácia z EÚ bola v  školskom roku 
2019/2020 vyčerpaná na 100 %. Do tohto programu sa zapojilo 4 402 vzdelávacích 
zariadení, v priemere za všetky realizačné obdobia 593 003 žiakov (zapojených 
do programu bolo 79,10 % z celkového počtu oprávnených vzdelávacích zariadení a 
90,71 % z celkového počtu oprávnených žiakov). 

 Školské mlieko  
prijatých 26 žiadostí, vyplatených 1 871 789,71 EUR (z rozpočtu EÚ 1 140 984,00 EUR 
a rozpočtu SR 730 805,71 EUR). Finančná alokácia z EÚ bola v školskom roku 2019/2020 
vyčerpaná na 100 %. Do tohto programu sa zapojilo 2 779 vzdelávacích zariadení, 
v priemere za všetky realizačné obdobia 463 812 žiakov (zapojenie do programu bola 
49,94 % z celkového počtu oprávnených vzdelávacích zariadení a 70,95 % z celkového 
počtu oprávnených žiakov). 

 
V programe Pomoci včelárom boli v roku 2020 prijaté 2 žiadosti o schválenie poskytnutia 
pomoci na podporné obdobie 2020/2021 a 2 žiadosti o poskytnutie pomoci na podporné 
obdobie 2019/2020. Bola poskytnutá podpora v objeme 1 379 845,87 EUR (z rozpočtu EÚ 689 
922,93 EUR a z rozpočtu SR 689 922,94 EUR). 
 
V rámci opatrenia verejná intervencia sušeného odstredeného mlieka (intervenčné 
skladovanie, intervenčný nákup, intervenčný predaj) PPA v roku 2020 neevidovala žiadnu 
žiadosť/ponuku. 
 
V rámci Operačných programov organizácií výrobcov ovocia a zeleniny (ďalej len „OV“) bolo 
v roku 2020 schválených 5 organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny: GreenCoop, 
družstvo; OVOZELA, družstvo; Ovocinárske družstvo Bonum; Odbytové družstvo producentov 
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ovocia SK FRUIT; Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo. Predložená a schválená bola aj 
1 žiadosť o uznanie organizácie výrobcov ovocia a zeleniny - PLODY ZEME družstvo. 
 
Predložené a následne schválené boli 2 žiadosti o schválenie operačných programov 
pre nasledujúce obdobie. Bolo prijatých 22 žiadostí o poskytnutie pomoci (z toho 2 žiadosti 
o poskytnutie vnútroštátnej finančnej pomoci). Schválených a vyplatených (spolu so 7 
žiadosťami z roku 2019) bolo 22 žiadostí v celkovej výške  2 838 328,86 EUR (z prostriedkov EÚ 
2 778 199,87 EUR a z národných zdrojov 60 128,99 EUR). 
V roku 2020 bol zaznamenaný 16,30 % medziročný nárast vyplatenej pomoci v rámci 
operačných programov organizácií výrobcov z prostriedkov EÚ a v roku 2021 v dôsledku 
zvyšovania predávanej produkcie schválených organizácií výrobcov znova očakávame nárast 
čerpania podpory z prostriedkov EÚ na toto opatrenie. 
 
Medziročné porovnanie schválených finančných prostriedkov na jednotlivé trhové opatrenia 
a prehľad podpôr v oblasti SOT za obdobie 2014 - 2020 je znázornené v grafe č. 3. 
 
 
 Graf č. 3: Prehľad podpôr v oblasti SOT za obdobie 2014-2020 

 
Zdroj: PPA 
 
Očakávaný vývoj pri jednotlivých opatreniach SOT s poľnohospodárskymi komoditami: 
 Vo finančnom roku 2021 (od 16.10.2020 do 15.10.2021) bol oproti predchádzajúcim 

finančným rokom rozpočet určený pre Vnútroštátny podporný program SR 2019-2023 v 
sektore vinohradníctva a vinárstva, z dôvodu vystúpenia Veľkej Británie z EÚ znížený o 4 
%, z 5 085 000 EUR na 4 887 000 EUR, čo bude mať dopad aj na ďalší vývoj čerpania v 
rokoch 2021 až 2027. Predpokladáme, že čerpanie v kalendárnom roku 2021 bude  pri 
opatrení reštrukturalizácia vinohradov na úrovni 4 500 000 EUR (očakávaný medziročný 
nárast o 70 %), poistenie úrody vinohradov bude podporené sumou približne 460 000 EUR 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EU
R

rok

reštrukturalizácia vinohradov
poistenie úrody vinohradov
propagácia vína
investície do vinárskych podnikov
operačné programy v sektore OZ
školské ovocie a zelenina
školské mlieko
podpora včelárom



15 
 

(+ 72 %), propagácia vína sumou 90 000 EUR  (- 32 %) a  na investície bude vyplatených 
okolo 500 000 EUR (+ 9,5 %). 

 Pri operačných programoch v sektore ovocia a zeleniny je maximálna výška podpory 
stanovená vo výške 4,1 %, resp. 4,6 %, z predanej produkcie jednotlivých organizácií 
výrobcov (OV) a nadnárodnej OV. Rozpočet na dané opatrenie nie je daný. Predpokladá sa 
nárast predávanej produkcie minimálne o 5 % za každý rok a tým aj rastúci trend výšky 
vyplatenej podpory. 

 V rámci Školského programu pri školskom ovocí a zelenine boli pridelené prostriedky EPZF 
aj SR navýšené o 46 %, to však neznamená, že aj reálne čerpanie bude v tejto výške.  

 
Čerpanie finančných prostriedkov počas pandémie COVID-19: 
Realizácia Školského programu úzko súvisí s otvorením škôl zapojených do programu, a teda 
s možnosťou vykonávať činnosti, na ktoré PPA poskytuje pomoc.  
Podobná situácia je v rámci Školského programu pri dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov, 
na ktoré boli vrátane sprievodných opatrení a propagácie vo finančnom roku 2021 pridelené 
prostriedky EPZF aj SR navýšené o 67 % oproti predchádzajúcemu roku. 
 V rámci Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva pre roky 

2019 - 2022 bol pre finančný rok 2021 (včelársky rok 2020/2021) pridelený rozpočet 
vo výške 1 470 464 EUR, očakávané čerpanie rozpočtu v tomto roku je na úrovni 95 %. 
Očakáva sa tiež  navýšenie finančných prostriedkov z EÚ v rámci včelárskeho programu, 
nakoľko sa národný program vypracovaný na obdobie od 01.08.2019 do 31.07.2022 
predlžuje do 31.12.2022. Konkrétna výška finančných prostriedkov v rámci tohto 
navýšenia ešte nie je stanovená.  

 

3.1.2.2. Trhové mechanizmy 
Licencie a zábezpeky: 
V roku 2020 bolo prijatých a schválených 180 žiadostí o licencie (viď tabuľka č. 3).  
 99 žiadostí o dovozné licencie (19 žiadostí o dovozné práva na dovoznú colnú kvótu 

hydinového mäsa (z Ukrajiny a Thajska), v menšej miere sa uskutočnil dovoz pšeničnej 
múky na colnú kvótu z Ukrajiny. Najčastejšími dovoznými komoditami bola 
ryža, hydinové mäso, pšeničná múka. Ojedinele sa doviezlo konope z Kanady a jačmeň 
z Ukrajiny.  

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

V prípade dovozných colných kvót u hydiny sa zaviedol informačný systém LORI6. 
Zachoval sa systém povinných denných hlásení cez portál ISAMM a ISAMM TRQ. 
Zaregistrovaných bolo 13 nových subjektov, z toho 10 so sídlom v zahraničí. 
Celkovo je zaregistrovaných 471 subjektov. 
 
 
 
 

 
6 Cieľom identifikácie subjektu podľa čísla LORI je obmedzenie aktivít schránkových firiem. Je to jedinečné 
identifikačné číslo na celom colnom území EÚ prideľované prevádzkovateľovi, ktorý si podá elektronickú 
žiadosť o dovozné colné kvóty na hydinu z Thajska, Brazílie, alebo na cesnak z Číny (ide o kvóty, pri ktorých  
dopyt výrazne prevyšuje objem kvót). 
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 Tabuľka č. 3: Počet vydaných licencií za rok 2020 

Licencie 
Počet prijatých 
žiadostí 

Počet 
schválených 
žiadostí 

Počet vydaných 
licencií 

Dovozné licencie 99 99 99 

Žiadosti o dovozné práva 19 19 -- 

Vývozné licencie 62 62 62 
Zdroj: PPA 
 
 
Schválené finančné inštitúcie za rok 2020 a prehľad zábezpek sa nachádza v tabuľke č. 4 a 5. 
 
 
 Tabuľka č. 4: Zoznam schválených finančných inštitúcií za rok 2020 

Názov finančnej inštitúcie Sídlo IČO 

Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 00151653 

Zdroj: PPA 
 
 
 Tabuľka č. 5: Prehľad zábezpek vo forme vkladov v hotovosti a bankových záruk za rok 2020 

Druh záruky Počet Suma v EUR 

Hotovostné zábezpeky 

- prijaté  38 3 600 350,62 

- uvoľnené  66 6 264 045,82 

- prepadnuté  3 2 014,5 

Blokové hotovostné zábezpeky 

- prijaté 81 4 454 645,75 

- uvoľnené 105 4 491 745,59 

Bankové záruky 

- prijaté 15 3 752 961,50 

- uvoľnené 18 2 475 152,20 
Zdroj: PPA 
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V prijatých hotovostných zábezpekách sú zahrnuté všetky zábezpeky prijaté na účet, tzn. aj  
navýšenia zábezpek, prepadnuté bankové záruky zaplatené v hotovosti a prijaté blokové 
hotovostné zábezpeky. 
V uvoľnených zábezpekách sú zahrnuté zábezpeky uvoľnené, zábezpeky krátené, zábezpeky 
vrátené pri nepodanej žiadosti a vrátené blokové hotovostné zábezpeky. 
Pri blokových hotovostných zábezpekách sú uvedené pohyby na interných účtoch blokových 
hotovostných zábezpek. 
Pri bankových zárukách sú uvedené pohyby na interných účtoch bankových záruk. 
 

3.1.2.3. Agrárne trhové informácie Slovenska (ATIS) 
ATIS sa každoročne podieľa na vypracovaní analýzy o trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami 
za SR pre International Dairy Federation. PPA zabezpečovala monitorovanie agrárneho trhu 
prostredníctvom ATIS a prispievala tak k zvýšeniu transparentnosti trhového prostredia v SR. 
Poskytovala cenové informácie EK, MPRV SR a pravidelným vydávaním správ o trhu a cenových 
prehľadoch na svojom webovom sídle informovala širokú verejnosť o situácii na trhu 
s agropotravinárskymi komoditami doma aj v zahraničí. Analýza údajov o trhu s mliekom v SR 
za rok 2019 bola použitá v publikácii The World Dairy Situation 2020. 
 

K 31.12.2020 ATIS spracoval a odoslal za SR do EK 782 cenových hlásení. 
 
 V súvislosti s rozšírením trhovej transparentnosti v dodávateľsko-odberateľskom reťazci 
v rámci agropotravinárskeho sektora ATIS v priebehu celého roka 2020 aktívne spolupracoval 
s MPRV SR na príprave novej legislatívy a metodike zberu nových údajov o agrárnom trhu SR. 
Na základe prijatého vykonávacieho nariadenia EÚ 2019/1746 sa od 01.01.2021 vyžaduje 
od členských štátov poskytovanie detailnejších informácií o trhu prostredníctvom nových 
hlásení, čo znamená, že sa počet povinných hlásení do EK za SR navýši. 
Za rok 2020 ATIS vydal 86 cenových spravodajstiev a 186 cenových prehľadov. Boli publikované 
a uverejňované v pravidelných intervaloch na webovom sídle PPA (viď tabuľka č. 6). 
 
 
 Tabuľka č. 6: Prehľad počtu vydaných a uverejnených správ a cenových prehľadov v roku 2020 

Komodita Správy o trhu Cenové prehľady 

Jatočné zvieratá a mäso 25 28 

Ovocie a zelenina - 26 

Obilniny, olejniny, zemiaky a KZ, múky 12 53 

Mlieko a mliečne výrobky 12 52 

Hydina a vajcia 25 27 

Víno a hrozno 12 - 

SPOLU 86 186 
Zdroj: PPA 
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3.1.3. Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
3.1.3.1. Neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 
Neprojektové opatrenia boli v roku 2020 podporované  v pomere 53 % z EPFRV a 47 % zo ŠR 
pre iné regióny (Bratislavský kraj) a 75 % z EPFRV a 25 % zo ŠR pre menej rozvinuté regióny (SR 
bez Bratislavského kraja). Išlo o tieto opatrenia: 
 
 platba pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami 

(ANC)  
 platba v rámci sústavy Natura 2000 na poľnohospodársky pozemok (UEV)  
 platba v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok (LUEV)  
 platba pri zaradení do agroenvironmentálno-klimatického opatrenia (AEKO)  
 platba na chov a udržanie ohrozených druhov zvierat (AKZ)  
 platba na ekologické poľnohospodárstvo (EKO)  
 platba na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov (LEKS)  
 prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy (PZPP)  
 platba na dobré životné podmienky zvierat (ZPZP) 

 
Žiadosti o neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 na AEKO, EKO, ANC a UEV bolo možné 
predkladať v rámci JŽ na rok 2020 od 06.04.2020 do 15.05.2020. 
Prijímanie ostatných žiadostí na neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 (LUEV, LEKS, 
PZPP, ZPZP, AKZ) prebiehalo v období od 20.04.2020 do 15.05.2020. PPA administrovala 
predĺženie záväzkov pri opatreniach AEKO, AKZ, EKO a LEKS. V roku 2020 už nebolo možné 
podávať žiadosť o zaradenie do týchto opatrení, ale len žiadosť o platbu. Ostatné schémy boli 
bez zmien a boli administrované tak ako v predchádzajúcich rokoch. 
 
Najčastejším problémom bol nesúlad údajov, ktoré žiadatelia nahlasujú v žiadosti o podporu 
PPA a externými registrami, ako je napr. Register ekologickej výroby, ktorý je referenčným 
registrom pre určenie oprávnenej plochy. 
Po ukončení administratívnych kontrol, plnenia kritérií oprávnenosti a podmienok krížového 
plnenia na JŽ na rok 2020 pristúpila PPA začiatkom decembra 2020 k schvaľovaniu 
a vyplácaniu podpôr na neprojektové opatrenia ANC a UEV. 
 

V roku 2020 bolo spolu prijatých 7 864 žiadostí na opatrenia PRV SR 2014 – 2020. 
Do konca decembra 2020 bolo schválených spolu 4 159 žiadostí v celkovej výške  

47 886 038,73 EUR na opatrenia ANC a UEV. 
 
Od januára 2021 bude PPA v rámci JŽ na rok 2020 schvaľovať aj ostatné platby na neprojektové 
opatrenia PRV SR 2014 – 2020. Tabuľka č. 7 uvádza počet prijatých žiadostí pre jednotlivé 
neprojektové opatrenia za rok podania žiadostí 2020, výmeru, nahlásené DJ a vypočítanú 
sumu, ako aj počet schválených žiadostí a schválenú sumu v mesiaci december 2020. 
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 Tabuľka č. 7: Stav spracovania žiadostí pre neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 za rok 
2020 k 31.12.2020 

Opatrenie 
Počet 
podaných 
žiadostí 

Nahlásená 
výmera/ počet DJ  

Vypočítaná suma 
v EUR 

Počet 
schválených 
žiadostí 
v decembri 
2020 

Schválená 
suma 
v decembri 
2020 v EUR 

ANC 
 

5 563 

 

1 062 744,36 62 382 886,96    

 

4 140 
    

47 867 130,93    

UEV  
31 

 
611,41 25 254,92    

 

19 
             

18 907,80    
LUEV 105 16 544,14 872 703,53    - - 

AEKO 1 043 152 087,25 18 457 466,65    - - 

AKZ 229 5 247,50    1 049 500,00    - - 

EKO 333 148 344,09 16 689 867,09    - - 

LEKS 119 27 413,49 1 151 926,47    - - 

PZPP 15 114,62 21 288,65    - - 

ZPZP 426 418 943,42 27 987 483,58    - - 
 
SPOLU 

 
7 864 

 
1 832 050,28 128 638 377,85    4 159 47 886 038,73  

Zdroj: PPA, IS IACS  
 
Od začiatku programového obdobia v roku 2014 až do 31.12.2020 schválila PPA žiadateľom 
na neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 finančné prostriedky v celkovej výške 758 
393 795,12 EUR. Najväčší objem z poskytnutých finančných prostriedkov tvorí suma 
na opatrenie ANC vo výške 447 526 269,48 EUR. 
 
Kumulatívne hodnoty schválených finančných prostriedkov na všetky neprojektové opatrenia 
od roku 2014 až do 31.12.2020 sú uvedené v tabuľke č. 8 a medziročné porovnanie počtu 
prijatých žiadostí na neprojektové opatrenia vidno v grafe č. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 Tabuľka č. 8: Prehľad autorizovaných platieb na neprojektové opatrenia PRV 2014 – 2020 
k 31.12.2020  

Opatrenie Schválené prostriedky EÚ 
v EUR 

Schválené prostriedky SR 
v EUR Spolu v EUR 

LFA/ANC 334 104 172,37    113 422 097,11    447 526 269,48    
UEV 84 080,82    29 572,56    113 653,38    
LUEV 3 290 269,49    1 099 642,44    4 389 911,93    
AEKO 67 283 047,21    23 396 752,01    90 679 799,22    
AEZ/AKZ 3 234 475,51    1 150 998,10    4 385 473,61    
EKO 63 770 121,69    22 974 353,52    86 744 475,21    
LEPP/LEKS 3 279 801,30    1 093 269,81    4 373 071,11    
PZPP 223 802,99    74 601,35    298 404,34    
ZPZP 88 389 152,29    31 493 584,55    119 882 736,84    

Spolu 563 658 923,67    194 734 871,45    758 393 795,12    
Zdroj: PPA, IS IACS  
 
 Graf č. 4:  Grafické znázornenie tendencií pre neprojektové opatrenia PRV 2014 – 2020 za roky 
podania žiadostí 2014 až 2020 

 
Zdroj: PPA, IS IACS  
 
V roku 2014 žiadatelia mohli podávať žiadosť na opatrenie LFA (PRV 2007 – 2013). Od roku 
2015 už len žiadosť o platbu na ANC (PRV 2014 – 2020). Následne počet žiadostí na ANC stúpol 
a do roku 2018 sa držal v priemere cca 5 800 prijatých žiadostí. V roku 2019 a 2020 klesal. 
V roku 2014 žiadateľom končili záväzky na opatrenia AE, AEZ (PRV 2007 – 2013) a mohli 
podávať žiadosti na nové záväzkové opatrenia AEKO, AKZ. Počet žiadostí do roku 2017 mierne 
stúpal, ale v roku 2019 klesol pod úroveň z roku 2015. V roku 2020 počet žiadostí na AEKO, 
AKZ opäť mierne stúpol. Počet prijatých žiadostí na opatrenia UEV, LUEV, EKO, LEPP/ LEKS, 
PZPP je od roku 2014 stabilný. Na opatrení ZPZP bol v roku 2015 zaznamenaný výrazný nárast 
v počte prijatých žiadostí - 421, pričom v roku 2014 to bolo len 64 žiadostí. 
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3.1.3.2.Projektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 
V roku 2020 PPA vyhlásila 5 výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“). Jednou z nových výziev bola výnimočná dočasná 
podpora pre poľnohospodárov a Malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“), ktoré sú obzvlášť 
zasiahnuté krízou v dôsledku ochorenia COVID-19. Prehľad výziev je v tabuľke č. 9. 
 
 Tabuľka č. 9: Prehľad výziev a počet uzatvorených zmlúv z PRV SR 2014 – 2020 k 31. 12.2020 

Výzva Podopatrenie/opatrenie Počet 
žiadostí 

Schválené 
žiadosti 

Schválená suma 
v EUR 

Výzva 
č. 9/PRV/2015 
– zásobník 
projektov 

6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej 
činnosti pre mladých poľnohospodárov 158 78 3 900 000,00  

Výzva 
č. 24/PRV/2017 

4.3.1 – Podpora na investície 
do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, 
modernizáciou alebo a prispôsobením 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva – časť  C) Vypracovanie a 
vykonanie projektov pozemkových úprav 

130 130 34 112 160,00  

Výzva 
č. 39/PRV/2019 
– otvorená výzva 

2.1 – Poradenské služby zamerané 
na pomoc poľnohospodárom a 
obhospodarovateľom lesa 

39 
26 

(prebieha 
vyhodnocovanie) 

754 500,00  

Výzva 
č. 42/PRV/2019 

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

4 (prebieha 
vyhodnocovanie)  

Výzva 
č. 43/PRV/2019 
– otvorená výzva 

1.1 – Podpora na akcie odborného 
vzdelávania a získavania zručností 10 (prebieha 

vyhodnocovanie)  

Výzva 
č. 44/PRV/2019 

8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch 
spôsobených lesnými požiarmi a 
prírodnými katastrofami a katastrofickými 
udalosťami,  Oblasť - Zlepšenie vodného 
hospodárstva v lesoch, Schéma štátnej 
pomoci - č. 1; SA.47307(2017/XA) 

29 (prebieha 
vyhodnocovanie)  

Výzva 
č. 45/PRV/2020 
– otvorená výzva 

8.4 – Podpora na obnovu lesov 
poškodených lesnými požiarmi a 
prírodnými katastrofami a katastrofickými 
udalosťami, Schéma štátnej pomoci - č. 2; 
SA.55406(2019/XA) 

77 (prebieha 
vyhodnocovanie)  

Výzva 
č. 46/PRV/2020 

6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej 
činnosti pre mladých poľnohospodárov 117 (prebieha 

vyhodnocovanie)  

Výzva 
č. 47/PRV/2020 

6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej 
činnosti na rozvoj malých 
poľnohospodárskych podnikov 

105 (prebieha 
vyhodnocovanie)  

Výzva 
č. 49/PRV/2020 

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

317 165 3 707 213,77  

Výzva 
č. 50/PRV/2020 

4.1. - Podpora na investície 
do poľnohospodárskych podnikov Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 1.3.2021 do 31.3.2021 

Zdroj: PPA, IS AGIS PRV 
 
Od začiatku programového obdobia 2014 ‐ 2020 do konca roka 2020 bolo vyhlásených 48 
výziev pre jednotlivé opatrenia a podopatrenia PRV SR 2014 ‐ 2020, 4 výzvy boli zrušené.  
Úspešnosť žiadateľov vo vyhodnotených výzvach PRV SR 2014 ‐ 2020 ukazuje graf č. 5. 
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 Graf č. 5: Počet uzatvorených zmlúv vo vyhodnotených výzvach PRV SR 2014 – 2020 k 31. 12. 
2020 

Zdroj: PPA, IS AGIS PRV 
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Vyhodnotenie verejného obstarávania/obstarávania (ďalej len „VO/O“) a zmenové konania 
 
Po kontrole resp. po významnejšej zmene projektu zverejnením dodatku (spolu 242), zaslaním 
oznámenia, prípadne návrhom na odstúpenie od zmluvy bolo v 54 projektoch ukončené 
vyhodnotenie O (viď tabuľka č. 10 a 11). 
 
 
 Tabuľka č. 10: Prehľad kontrol dokladov z VO/O 
Celkový počet prijatých obstarávaní v roku 2020 140 

Počet spracovaných VO/O 35 
spracované VO/O  prijaté v roku 2019 19 

Zdroj: PPA 
 
 
 Tabuľka č. 11: Prehľad zmenového konania  
Celkový počet žiadostí prijatých v 2020 881 

Menej významné zmeny projektu(ďalej len „MVZP“) 335 

Významnejšie zmeny projektu  415 

Žiadosti z dôvodu COVID-19 124 

Iné oznámenia, žiadosti 7 

Vybavené zmenové konanie z roku 2019 119 

Celkový počet vybavených žiadostí, oznámení 809 
Zdroj: PPA 
 
V agende záložného práva 7  (ďalej len „ZP“) bolo za rok 2020 spracovaných 320 Zmlúv 
o zriadení záložného práva (ďalej len „ZoZP“) a udelených 682 súhlasov na výmaz ZP. 
PPA vydala 5 súhlasov: 1 na Súhlas vecného bremena, 3 na Súhlas so zriadením ZP v prospech 
ďalšieho veriteľa, 1 na Súhlas s prevodom nehnuteľností na tretiu osobu, 1 na Súhlas 
so zmenou charakteristiky stavby a znížením charakteru výmeru a 1 na Súhlas so zápisom 
geometrického plánu. 
 
Implementácia miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD/LEADER) 8   je v PPA  
zabezpečená prostredníctvom 2 oddelení RP v Nitre (pre vyhodnocovanie projektov 
a pre dodatky a žiadosti o platbu). Prvá vyhlásená výzva pre Miestne akčné skupiny (ďalej len 
„MAS“) bola 21. 05. 2019. 
 
 
 

 
7 Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019/SPP400 zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv bola agenda ZP presunutá na 
externého dodávateľa. 
8 Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“) je nástroj na zapájanie miestnych 
aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola‐nahor a na 
znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva EÚ a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka. V SR sa CLLD 
využíva v rámci EPFRV prostredníctvom PRV SR 2014‐2020 a v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného 
regionálneho operačného programu 2014‐2020. 
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Vyhlásené výzvy:  
Počet vyhlásených výziev celkom k 31.12.2020: 693 
Celková alokácia (EÚ+ŠR) zo strany MAS k 31.12.2020: 93 038 979,35 EUR 
Počet vyhlásených výziev od 1.1.2020 do 31.12.2020: 331 
Celková alokácia (EÚ+ŠR)  od 1.1.2020 do 31.12.2020: 37 784 561,45 EUR 
 
Ukončené výzvy: 
Počet ukončených výziev od 1.1.2020 do 31.12.2020: 426  
Schválený príspevok ukončených výziev: 0,00 EUR  
Počet ukončených výziev celkom k 31.12. 2020: 626  
Schválený príspevok ukončených výziev: 1 204 194,83 EUR  
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Prehľad výziev MAS sa nachádza v tabuľke č. 12. 
 
 
 Tabuľka č. 12: Prehľad výziev MAS v roku 2020 

 Zdroj: PPA, ITMS 

 
9 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie; 
1.3 Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, 
ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov;  
4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov; 
4.2 Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh/ alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov; 
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností; 
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie; 
7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre 
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry; 
7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry 
malých rozmerov na verejné využitie; 
7.6 Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a 
prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane 
súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety; 
8.3 Podpora na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými 
katastrofami a katastrofickými udalosťami; 
8.5 Vypracovanie Programov starostlivosti o lesy; 
8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich 
uvádzania na trh; 

Podopatrenie9  

Celková 
alokácia 
(EÚ+ŠR) 
celkom 
k 31.12.2020 

Počet výziev 
MAS celkom 
k 31.12.2020 

Celková alokácia 
(EÚ+ŠR) 
od 1.1.2020 
do 31.12.2020 

Počet výziev MAS  
od 1.1.2020 
do 31.12.2020 

1.2 831 495,06 23 622 555,90 17 

1.3 15 000,00 1 0,00 0 

4.1 7 350 980,40 75 2 853 805,96 34 

4.2 7 022 142,57 60 4 210 006,45 34 

6.4 15 702 571,35 98 10 532 968,72 63 

7.2 23 402 310,16 154 5 814 807,81 55 

7.4 27 869 195,53 157 7 845 559,38 55 

7.5 8 575 781,46 94 3 763 214,49 45 

7.6 37 332,00 2 27 332,00 1 

8.3 216 546,95 6 216 546,95 6 

8.5 1 317 639,62 16 1 237 639,62 15 

8.6 697 984,25 7 660 124,17 6 

Celkový  súčet 93 038 979,35 693 37 784 561,45 331 
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Prehľad počtu ŽoNFP, schválených príspevkov a vydaných rozhodnutí je uvedený v tabuľke 
č. 13. 
 
 Tabuľka č. 13: Počet podaných ŽoNFP, žiadaných a schválených príspevkov a rozhodnutí  
Celkom k 31.12. 2020                                                   Od 1.1.2020 do 31.12.2020 

Podo 
patre 
nie 

Počet 
poda 
ných 
ŽoNFP 

Žiadaný 
príspevok 
v EUR 

Schválený 
príspevok 
v EUR 

Počet 
vyda 
ných 
Rozhod 
nutí 

 
Počet 
poda 
ných 
ŽoNFP 

Žiadaný 
príspevok 
v EUR 

Schvá 
lený 
príspe 
vok 
v EUR 

Počet 
vyda 
ných 
Roz 
hod 
nutí 

1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 85 3 940348,94 128 676,00 3 71 3 301 830,13 0 0 

4.2 20 911 658,52 0 0 19 811 692,70 0 0 

6.4 23 1 170826,30 0 0 21 1 070 849,14 0 0 

7.2 592 14 994 884,65 725 438,24 25 283 7 276 882,85 0 0 

7.4 697 17 838 742,87 314 263,76 11 344 8 912 925,87 0 0 

7.5 161 3 718337,59 35 816,83 5 92 2 219 839,59 0 0 

7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.3 1 9 010,94 0 0 1 9 010,94 0 0 

8.5 4 135 901,15 0 0 4 135 901,15 0 0 

8.6 3 112 784,50 0 0 3 112 784,50 0 0 

Súčet 1586 42 832 459,46 1 204 194,83 44 838 23 851 716,87 0 0 

Zdroj: PPA, ITMS 
 
Mimoriadne ukončenia zmlúv o NFP v roku 2020 formou Dohody o ukončení Zmluvy 
o poskytnutí NFP bolo v 23 prípadoch, odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu 
podstatného porušenia zmluvy v 3 prípadoch. 
Prehľad vystavených Správ o zistených nezrovnalostiach (ďalej len „SoZN“) je v tabuľke č. 14. 
 
 Tabuľka č. 14: Prehľad vystavených SoZN vrátane finančného vyjadrenia (PRV SR za rok 2020) 
Počet vystavených 
SoZN 

Suma na vymáhanie 
v EUR 

Vysporiadaná suma 
v EUR 

Zostatok 
na vymáhanie 
v EUR 

16 1 465 861,57 275 871,53 1 189 990,04 
Zdroj: PPA, IS AGIS MFR 
 
Prehľad podpôr PRV SR 2014-2020 a počet autorizovaných ŽoP k 31.12.2020 je uvedený 
v prílohe č. 3 a výška schváleného a vyplateného NFP za jednotlivé podopatrenia je 
zobrazená v grafe v prílohe č. 4. 
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3.1.4. Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 
PPA ako sprostredkovateľský orgán pokračovala aj v roku 2020 v administrovaní ŽoNFP 
vyhlásených výziev a vyzvaní k 31.08.2018. Administrácia žiadostí o platbu (ďalej len „ŽoP“) 
bola v roku 2020 ovplyvnená mnohými auditnými zisteniami zo strany Ministerstva financií SR 
a Úradu vládneho auditu, ktoré vyústili do pozastavenia predkladania súhrnných žiadostí 
o platbu pre dopytovo orientované projekty.  
 
Negatívnym faktorom ovplyvňujúcim dĺžku vyplácania predložených žiadostí o platbu bolo 
naďalej predkladanie nekompletných žiadostí o platbu, nedokončené procesy a opätovné 
overovanie procesov zo strany MPRV SR, ako aj neukončená finančná kontrola VO/O. Tieto 
situácie vyžadovali pozastavovanie procesov schvaľovania ŽoP, a tak neukončenie 
administratívnych finančných kontrol ŽoP v stanovenej lehote podľa SFR EŠIF. 
 
Prostredníctvom ITMS2014+ bolo predložených spolu 12 ŽoP a autorizovaných (vyplatených) 
5 ŽoP v celkovom objeme NFP 111 410,73 EUR (viď tabuľka č. 15). 
Najväčší podiel z celkovo vyplatenej sumy z OP RH 2014 – 2020 predstavovali ŽoP dopytovo‐
orientovaných projektov a projektov z podpory akvakultúry (kód 303020). 
 
 Tabuľka č. 15: Prehľad čerpania podľa výziev OP RH SR 2014 - 2020 v roku 2020 k 31.12.2020  
Kód 
prioritnej 
osi Priorita EÚ Počet 

vyplatených ŽoP 

Schválené 
oprávnené 
výdavky 
celkom 
v EUR 

Vyplatený 
NFP 
celkom 
v EUR 

303020 Podpora akvakultúry, ktorá je 
enviromentálne udržateľná, 
efektívne využíva zdroje, je 
inovačná, konkurencieschopná a 
založená na znalostiach 

3  166 131,00  83 065,50 

303050 Podpora marketingu a spracovania 0 41 520,00  0 
303070 Technická pomoc 2  28 345,23  28 345,23 

SPOLU  12 235 996,23  111 410,73 

Zdroj: PPA, ITMS 
 
V OP RH 2014 – 2020 nebola v roku 2020 mimoriadne ukončená zmluva o NFP, bolo 
vystavených 11 SoZN ( prehľad je v tabuľke č. 16). 

 
 Tabuľka č. 16: Prehľad vystavených SoZN vrátane finančného vyjadrenia (OP RH za rok 2020) 
Počet 
vystavených 
SoZN 

Suma na 
vymáhanie 
v EUR 

Vysporiadaná 
suma 
v EUR 

Nepotvrdené 
podozrenie 

Zostatok 
na vymáhanie 
v EUR 

 11 1 345 079,82  0,00 262 098,77  1 082 981,05 
Zdroj: PPA, ITMS 
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3.1.5. Štátna a minimálna pomoc 
PPA poskytla v roku 2020 v rámci ŠP a pomoci de minimis dotácie uvedené v prílohe č. 5.  
Porovnanie poskytnutej ŠP a pomoci de minimis v rokoch 2019 a 2020 je v tabuľke č. 17. 
 
 Tabuľka č. 17: Medziročné porovnanie poskytnutej štátnej a minimálnej pomoci v roku 2019 
a 2020 

Názov opatrenia 

Počet 
oprávnených 
žiadateľov 
2019 

Poskytnutá 
dotácia/podpora 
ŠR v EUR 2019* 

Počet 
oprávnených 
žiadateľov 
2020 

Poskytnutá 
dotácia/podpora 
ŠR v EUR 2020* 

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

7 105 000,00 4 25 000,00 

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

9 499 727,49 9 499 987,68 

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

3 1 199 997,96 3 1 199 997,11 

Dotácia na účasť spracovateľa na 
výstave (pomoc de minimis) 

64 691 832,76 14 115 116,54 

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

110 2 496 408,22 174 2 999 994,71 

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

0 0 20 115 456,23 

Náhrada škôd spôsobených 
nepriaznivou poveternostnou 
udalosťou, ktorú možno prirovnať 
k prírodnej katastrofe (Sucho 
2017) (ŠP) 

139 15 581 245,05 0 0 

ŠP na platby poistného 532 3 999 973,86 821 4 999 995,68 
Úhrada trhovej hodnoty 
hospodárskych zvierat v dôsledku 
nariadených veterinárnych 
opatrení (ŠP) 

2 179 998,38 10 143 948,03 

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

2 031 23 038 724,78 2 225 25 719 234,50 

ŠP na odstraňovanie a likvidáciu 
mŕtvych hospodárskych zvierat 
(kadávery) 

0 0 1 1 999 987,00 

SPOLU 2897 47 792 908,50 3281 37 818 717,48 
*Poskytnutá dotácia je uvádzaná bez odpočítania vrátených finančných prostriedkov. 

Zdroj: PPA 
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68 % finančných prostriedkov vyplatených v roku 2020 bolo poskytnutých prostredníctvom 
plne elektronického formulára v IS - opatrenie Zelená nafta, ktorého účelom je podporiť 
poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov, čo 
je historicky prvá 100 % elektronicky10 realizovaná systémová štátna podpora v agrosektore 
s najvyšším finančným rozpočtom na jedno opatrenie. 
 
Ďalej PPA poskytla: 
 dotáciu pre poľnohospodársku prvovýrobu pri úhyne hospodárskych zvierat v rámci 

dvoch podporných schém - úhrada trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku 
nariadených veterinárnych opatrení pre ochorenie Brucelóza  a Africký mor ošípaných 
(AMO)  

 ŠP na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, ktorá bola v roku 2020 
po dlhšom čase obnovená.  

 navýšený limit finančných prostriedkov bol na dotáciu na platby poistného 
v poľnohospodárskej prvovýrobe a podporu v lesnom hospodárstve na plnenie 
mimoprodukčných funkcií lesov.  

 

3.2. Podporné činnosti pri poskytovaní podpôr 
 

3.2.1. Výber vzorky a kontrola na mieste 
Kontrolné vzorky boli v roku 2020 generované pre podpory súvisiace s plochou a so zvieratami 
ako aj pre vybrané projektové opatrenia pre rozvoj vidieka. Generované vzorky boli aj 
pre program školské ovocie a zelenina, opatrenie organizácie trhu v oblasti živočíšnych 
komodít, včelárstvo a pre OP RH SR 2007 – 2013. 
 
Kontrolné vzorky sú generované na základe náhodného výberu (pre zachovanie 
reprezentatívnosti) a rizikovej analýzy so zohľadnením prípadných špecifických požiadaviek 
pri implementácii príslušných podporných opatrení. 
PPA využíva licencovaný analytický nástroj SAS, pomocou ktorého zabezpečuje potrebný 
interný vývoj nových a správu starých hodnotiacich modelov pre stanovenie rizika žiadateľa 
pre jednotlivé typy podpôr, vrátane činností súvisiacich s výkonom rizikovej analýzy a 
následným výberom kontrolných vzoriek pre výkon kontrol na mieste (ďalej len „KNM“). 
 
V roku 2020 boli vykonávané KNM v oblasti priamych podpôr, projektových podpôr a trhových 
opatrení aj napriek sťaženej situácii spôsobenej pandémiou Covid-19. Vďaka úprave 
relevantnej legislatívy EÚ v oblasti kontrol bolo možné znížiť počet KNM oproti roku 2019 
avšak tieto boli vykonávané s rovnakým obsahovým zámerom. 
 
V oblasti priamych podpôr je možné porovnať počet vykonaných kontrol meraných výmer 
z  grafov č. 6 a 7. 
 

 
10 Prostredníctvom štátneho Data Centra a štátneho systému ITMS2014+. 
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 Graf č. 6: Počty vykonaných kontrol v PPA v rokoch 2019 a 202011 

 
Zdroj: IACS, eKNM 
  
Graf č. 7: Prehľad skontrolovaných výmer (v ha) v rokoch 2019 a 2020 

 
Zdroj: IACS, eKNM 
 
V oblasti projektových podpôr bolo v priebehu roka 2020 vykonaných spolu 839 KNM. 
 
Kontrolóri vykonávajúci kontroly projektových opatrení vykonali aj 6 KNM v rámci PRV SR 
2014 – 2020 z podnetu iných odborných útvarov a 5 KNM udržateľnosti projektu v rámci OPRH 
2014 – 2020. 

Najviac KNM - 381 bolo vykonaných v opatrení 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 
oblastiach, v podopatrení 4 na podporu investícií do vytvárania zlepšovania alebo rozširovania 

 
11 Z dôvodu pandémie COVID-19 sa v kampani 2020 nevykonávajú KNM na žltú kartu a je znížená vzorka RA/NV, 
čo skresľuje porovnanie s rokom 2019. 
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miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 
a súvisiacej infraštruktúry ich bolo 236. V opatrení 5 nebola vykonaná žiadna KNM. 

Porovnanie vykonaných kontrol v rámci projektových podpôr s rokom 2019 je v tabuľke č. 18 
a KNM v rámci opatrení organizácie trhu za rok 2020 v tabuľke č. 19. 

 

Tabuľka č. 18: Medziročné porovnanie KNM v rámci projektových podpôr 
Počty kontrol 2019 2020 % rozdiel 

PRV SR 2014 - 2020 878 839 -9,6 

OPRH 2014 - 2020 6 6 0 

SPOLU 884 845 -9,6 
Zdroj: PPA, RIS 
 
 
 Tabuľka č. 19: Evidencia vykonaných kontrol v rámci opatrení organizácie trhu za rok 2020 
Trhové opatrenia 
odboru 
poľnohospodárskych 
komodít 

Názov opatrenia Počet 
vykonaných 
kontrol 

 
 
 
 
Podpory administrované 
oddelením rastlinných 
komodít 

Reštrukturalizácia vinohradov - vyklčovanie 21 

Reštrukturalizácia vinohradov - vyklčovanie, zmena sponu, 
zmena odrody 

2 

Reštrukturalizácia vinohradov - zmena odrody/krovov  25 

Reštrukturalizácia vinohradov - zmena odrody, zmena sponu 46 

Reštrukturalizácia vinohradov - zmena sponu 13 

Reštrukturalizácia vinohradov - presun vinohradu 1 

Reštrukturalizácia vinohradov - zameranie plochy vinohradu 78 

Investície do vinárskych podnikov 66 

Propagácia v treťom štáte/členskom štáte  4 

 
 
 
Podpory administrované 
oddelením živočíšnych 
komodít a školských 
programov 

Podpora včelárom - hlavné kontroly 2 

Podpora včelárom - čiastkové kontroly 137 

Školský program - časť mlieko 1 

Školský program - časť mlieko-čiastkové kontroly 5 

Školský program - časť ovocie a zelenina 2 

Školský program - časť ovocie a zelenina-čiastkové kontroly  4 

Školský program - časť ovocie a zelenina - sprievodné 
opatrenia 

24 

Intervenčný predaj a nákup sušeného odstredeného mlieka 0 

Operačné programy organizácii výrobcov ovocia a zeleniny  11 

Mimoriadne opatrenie - kontrola kvality sťahovaných 
produktov (kompostovanie) 

0 

SPOLU 
 

442 
Zdroj: PPA, RIS 
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Delegované kompetencie 
V oblasti KNM PPA časť svojich úloh delegovala formou uzatvorenia dohôd o delegovaní 
činností na externé inštitúcie12, sú uvedené v tabuľke č. 20.  
 
 Tabuľka č. 20: Externé inštitúcie spolu s jednotlivými dohodami a špecifikáciou delegovaných 
kompetencií 
Externá inštitúcia Delegované kompetencie 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 
(MPRV SR) – Zmluva 
o spolupráci 
č. 86/2019/MPRVSR 
- 90 zo dňa 
15.03.2019 

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

Ústredný kontrolný 
a skúšobný ústav 
poľnohospodársky 
v Bratislave (ÚKSÚP) 
– Dohoda č. 13/2015 
zo dňa 16.10.2015 

Špecifikácia delegovanej úlohy: 
Oblasť priamych podpôr vyplývajúca z PRV 2014 - 2020 (AEKO, EKO, UEV) 
Oddelené priame platby (GRE) 
Viazané priame platby (VCH, VVZ, VBP, VOV, VOP, VR) 
Oblasť podpôr trhových opatrení - reštrukturalizácia vinohradov 
Poskytovanie informácii/zistení z KNM vykonávaných na základe originálnych 
kompetencii ÚKSÚP (subjekty vyradené z ekologického poľnohospodárstva a 
subjekty, u ktorých bolo zistené porušenie podmienok pri prevádzke 
ekologického poľnohospodárstva; potreba používania prípravkov na ochranu 
rastlín v integrovanej produkcii). 

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

Špecifikácia delegovanej úlohy: 
Oblasť priamych podpôr vyplývajúca z PRV 2014 – 2020 (ZPZP - Platba na dobré 
životné podmienky zvierat) 
Oblasť podpôr trhových opatrení - kontroly kvality, odbery a analýzy 
kontrolných vzoriek pre opatrenia: 
- ovocie a zelenina (školský program), stiahnutie výrobkov z trhu, 
- mlieko a mliečne výrobky (školský program, intervenčný nákup a 
 súkromné skladovanie), 
- hovädzie, teľacie, bravčové, ovčie, kozie a hydinové mäso a výrobky 

Národné lesnícke 
centrum (NLC) –
Zmluva o dielo 
č. 21/2020/110 
zo dňa 04.11.2020 

Špecifikácia delegovanej úlohy: 
Oblasť priamych podpôr vyplývajúca z PRV 2014 – 2020 
Platba v rámci sústavy NATURA 2000 na lesný pozemok - LUEV 
Platba na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov – LEKS 
Zabezpečenie kontrolného mechanizmu zameraného na meranie plôch lesných 
pozemkov. Príprava podkladov, overenie výmery lesných pozemkov 
oprávnených na podporu a spracovanie merania, vytvorenie výstupov (tabuľky 
s výsledkami meraní a grafické výstupy). 

 
12 V zmysle delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 907/2014, príloha I bod 1. C.1 a C.2 
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Externá inštitúcia Delegované kompetencie 

Mgr. Michal 
Lapšanský, advokát / 
IURIS SL s.r.o. - 
Zmluva 
o poskytovaní služieb 
č. 33/2019/110 zo 
dňa 20.12.2019/ 
Dodatok č.1 
k Zmluve 
o poskytnutí služieb 
č. 33/2019/110 zo 
dňa 22.12.2020   

Špecifikácia delegovanej úlohy: 
Komplexné spracovanie agendy zmlúv o zriadení záložného práva k hnuteľným 
veciam a zmlúv o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam  

- posúdenie úplnosti podkladov k Žiadosti o zriadenie záložného práva 
v prospech PPA 

- posúdenie súladu úverovej zmluvy s príslušnou bankou a záložnej 
zmluvy s PPA so Zmluvou o spolupráci uzavretou medzi PPA a 
bankou – ak je predmet záložnej zmluvy s PPA zároveň predmetom 
záložného práva v prospech banky  

Podrobnejšia špecifikácia v čl. III predmetnej Zmluvy 

ODIS obchodná, 
stavebná 
a konzultačná, s.r.o. 
– Zmluva 
o poskytnutí služieb 
č.1/2020/SPP400 zo 
dňa 20.4.2020  
 

Špecifikácia delegovanej úlohy: 
Komplexná kontrola rozpočtových nákladov žiadateľov/ prijímateľov 
nenávratného finančného príspevku, ktorej výstupom bude najmä:  

- aktualizácia jednotlivých cien položiek rozpočtu prostredníctvom 
dostupných databáz;  

- vyčíslenie cenových rozdielov položiek oproti predloženým 
podkladom  

- vyčíslenie hodnoty položky vrátane určenej tolerancie, a to vo 
vopred dohodnutej forme a rozsahu podľa požiadaviek 
Objednávateľa  

- Podrobnejšia špecifikácia v čl. II predmetnej Zmluvy 
 

Zdroj: Dohody o delegovaní činností 
 
PPA monitoruje a dohliada na kvalitu práce a dodržiavanie stanovených termínov v prípade 
výkonu KNM formou kontrol plnenia dohody ako aj vykonávaním sprievodných a opakovaných 
kontrol na overenie kvality výkonu delegovaných činností vykonávaných pracovníkmi 
externých inštitúcii (viď tabuľka č. 21). 
 
 Tabuľka č. 21: Kontroly delegovaných činností v externých inštitúciách v roku 2020 

Kontrola plnenia dohody 3 

Sprievodné kontroly (kontroly externých inštitúcii počas výkonu KNM) 4 

Supervízie (kontroly kvality externých inštitúcii tretími stranami) 3 

SPOLU 10 
Zdroj: Dohody o delegovaní činností 

 
3.2.2. Správa dlhov a nezrovnalostí 
V roku 2020 bolo vypracovaných a evidovaných 217 správ o zistenej nezrovnalosti (ďalej len 
„SoZN“) v celkovom finančnom vyjadrení 4 985 521,82 EUR, z toho z prostriedkov EÚ vo výške 
4 122 216,90 EUR. 
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Podľa zdrojov financovania to predstavuje 230 prípadov nezrovnalostí: v 23 prípadoch bola 
identifikovaná nezrovnalosť na zdroji EPZF aj EPRFV,  v 10 prípadoch bez finančného 

dopadu, nebola zatiaľ vyčíslená výška nezrovnalosti a nie je identifikovaný zdroj. 
 
Porovnanie s rokom 2019: 
 nižší počet evidovaných prípadov nezrovnalostí (2020: 217, 2019: 303), 
 vyššia suma neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov evidovaných 

v jednotlivých prípadoch nezrovnalostí (2020: 4 985 521,82 EUR, 2019: 
4 117 288,67 EUR), 

 nižší počet nepotvrdených prípadov nezrovnalostí (2020: 22, 2019: 32), 
 u novozaevidovaných nezrovnalostí nižšia vymožená suma (2020: 738 966,13 EUR, 

2019: 1 586 408,61 EUR) a nižšia vymožiteľnosť vo finančnom vyjadrení (2020: 
14,82 %, 2019: 38,53 %). 

 
V rámci EPZF bolo identifikovaných 154 nových nezrovnalostí vo výške 2 851 072,19 EUR: 149 
prípadov v priamych podporách vo výške 1 786 604,33 EUR (najviac v opatreniach VDOJ 
- platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka, VVD - platba na výkrm 
vybraných kategórií hovädzieho dobytka, GRE - platba na poľnohospodárske postupy 
prospešné pre klímu a životné prostredie a SAPS - jednotná platba na plochu). V opatreniach 
spoločnej organizácie trhu bolo evidovaných 5 nezrovnalostí v celkovej výške 1 064 467,86 
EUR. 
 
V rámci EPFRV bolo evidovaných 76 nových nezrovnalostí vo výške 2 134 449,63 EUR. 
Podiel priamych podpôr z toho predstavuje 60 prípadov v celkovej výške 668 588,06 EUR 
(najviac platby na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a platby pre oblasti s prírodnými 
obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami). Vo finančnom vyjadrení mali 
na EPFRV najvyšší podiel nezrovnalosti zaevidované v opatreniach projektových podpôr (16 
nových prípadov v celkovej výške  1 465 861,57 EUR. 
Prehľad riešených nezrovnalostí v roku 2020 podľa zdrojov financovania je uvedený v tabuľke 
č. 22. 
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 Tabuľka č. 22: Prehľad riešených nezrovnalostí v roku 2020 podľa zdrojov financovania 

Fond 

Kumulatívna evidencia 
nezrovnalostí 
k 31.12.2020 

Nové nezrovnalosti 
evidované v roku 
2020 

Prípady z evidencie 
nezrovnalostí 2005 - 
2020 vyriešené v roku 
2020 

Skutočný stav 
nevyriešených 
nezrovnalostí 
k 31.12.2020 

Počet Finančné 
vyjadrenie 
v EUR 

Počet Finančné 
vyjadrenie 
v EUR 

Počet Finančné 
vyjadrenie 
v EUR 

Počet Finančné 
vyjadrenie 
v EUR 

TRDI 187 4 969 448,11 0 0,00 3 78 401,94 30 2 349 290,53 

EPZF 1 447 6 683 452,23 154 2 851 072,19 163 1 355 217,00 58 3 009 919,97 

EPFRV/ŠR 2 049 46 574 346,43 76 2 134 449,63 88 1 313 005,01 251 27 774 718,58 

ŠR 10 363 303,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ostatné 
(EPUZF, 
SAPARD) 

69 2 457 457,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SPOLU 3 762 61 048 007,63 230 4 985 521,82 254 2 746 623,95 339 33 133 929,08 
Zdroj: PPA, IS AGIS MFR 
 
V roku 2020 bolo zaznamenaných 9 nových nezrovnalostí vyriešených dohodou o splátkach. 
K 31.12.2020 bolo úplne vysporiadaných 6 nezrovnalostí, 3 nezrovnalosti sú splácané 
v predpísanej výške a termínoch splátok (pokles v porovnaní s rokom 2019 - 13 dohôd). 
Prehľad SoZN v roku 2020 k 31.12.2020 je v tabuľke č. 23. 
 
Celkovo bolo spracovaných 167 prípadov, v procese riešenia je 50 prípadov nezrovnalostí, 
z nich 10 nezrovnalostí bolo identifikovaných v opatreniach projektových podpôr a 40 
v  opatreniach priamych podpôr. 
Z prípadov v riešení je 14 nezrovnalostí s kvalifikáciou IRQ3 (podozrenie z podvodu), z nich sú 
4 nezrovnalosti v celkovej sume 1 349 498,24 EUR a 10 prípadov bez finančného dopadu 
(nezrovnalosti, ktoré nie je možné finančne vyčísliť alebo ku ktorým sa neviaže povinnosť 
vysporiadať finančné prostriedky, napríklad nezrovnalosti identifikované pred úhradou 
žiadosti o platbu). 
 

 

Prípady podozrení z podvodu PPA postupuje orgánom činným v trestnom konaní. 
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 Tabuľka č. 23: Spôsob riešenia nezrovnalostí v roku 2020 
Nezrovnalosti evidované 
od 1.1.2020 do 31.12.2020 Riešenie prípadov k 31.12.2020 

Podľa 
spracovania 

Podľa typu 
prípadu 

Počet 
prípadov ES + SR v EUR % vyjadrenie 

počtu 
% finančné 
vyjadrenie 

Ukončené 
prípady 

Nepotvrdená 
nezrovnalosť 22 971 943,97 10,14 19,50 

Vrátené 
prostriedky 139 738 966,13 64,06 14,82 

Odstúpené 
na oddelenie 
právne 

3 36 911,93 1,38 0,74 

Splátkový 
kalendár 3 8 456,70 1,38 0,17 

Neukončené 
prípady 

Prípady 
v riešení 
(z toho 10 
s IRQ3 bez 
finančného 
dopadu) 

50 3 229 243,09 23,04 64,77 

SPOLU 
  217 4 985 521,82 100,00 100,00 

Zdroj: PPA, IS AGIS MFR 
 
Účtovný stav pohľadávok PPA voči príjemcom podpôr je vedený v knihe dlžníkov ISUF, 
zobrazuje ho graf č. 8. 
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 Graf č. 8: Kniha dlžníkov podľa fondov k 31.12.2020 

 
Zdroj: ISUF/SAP, TORY CONSULTING, a.s. 

 
3.2.3. Vnútorný audit a kontrola, prevencia a riadenie rizík 
Vnútorné audity v roku 2020: 
 v zmysle schváleného plánu OVA na rok 2020, 
 vykonávanie nových auditov spolu s ukončovaním auditov začatých v roku 2019,  
 3 audity ukončené, výsledky predložené GR PPA a riaditeľom príslušných organizačných 

útvarov formou audítorských správ (stav je uvedený v tabuľke č. 24). 
 

 
 Tabuľka č. 24: Prehľad ukončených vnútorných auditov v roku 2020 

Názov auditu Dátum prevzatia audítorskej 
správy GR PPA 

Audit priamych platieb – schémy oddelených priamych 
platieb – SAPS 

11.03.2020 

Audit licencie a zábezpeky 24.01.2020 
Audit živočíšnych a rastlinných komodít – operačné 
programy 

08.09.2020 

Zdroj: PPA 
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V roku 2020 ďalej prebiehali: 
 vnútorné audity zamerané na oblasť PRV SR 2014-2020 – opatrenia na zvieratá, 

informačnú bezpečnosť, delegovanie činností PPA na iné orgány – MPRV SR, riadenie 
rizík a boj proti podvodom, 

 následné audity na overenie plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov 
vyplývajúcich z auditov ukončených v roku 2020 a z predchádzajúcich rokov. 
 

Systém riadenia rizík v PPA: 
 je integrálnou súčasťou vnútornej kontroly PPA, 
 sumarizuje riziká podľa jednotlivých oblastí za celú PPA a raz ročne predkladá správu 

o riadení rizík 13  generálnemu riaditeľovi (ďalej len „GR“) ako najvyššiemu orgánu 
v procese riadenia rizík v PPA, 

 čiastkové správy sú vypracovávané gestormi jednotlivých rizík v súlade s požiadavkami 
príslušných smerníc s presným zoznamom identifikovaných rizík, stupňom závažnosti 
a navrhovanými opatreniami. 

 
Informačná bezpečnosť PPA je realizovaná v súlade s požiadavkami delegovaného nariadenia 
Komisie (EÚ) 14 . Kontrola zhody vybudovaného systému manažérstva s normou ISO/IEC 
27001:2013 je v PPA vykonávaná nezávislými audítorskými orgánmi. Záverečná správa 
z auditu ISO 27001:2013 konaného v dňoch  23. - 26.06.2020 externou certifikačnou autoritou, 
konštatuje, že počas auditu neboli zistené nezhody. Audit konštatuje, že manažérsky systém 
je efektívny a je v zhode s kritériami auditu. Na základe týchto skutočností je ponechaný 
v platnosti udelený certifikát podľa ISO/IEC 27001 : 2013. 
 
V registri organizačných rizík bolo v roku 2020 identifikovaných celkovo 65 rizík. V zmysle 
metodiky riadenia organizačných rizík boli riziká označené stupňom závažnosti od závažného 
po nízky stupeň závažnosti. Z odpočtu vyplýva, že opatrenia navrhované jednotlivými útvarmi 
boli čiastočne splnené v prípade 11 závažných rizík, pričom stupeň závažnosti sa znížil u 1 rizika 
na vysoký, v 4 prípadoch na stredný a v 6 prípadoch na nízky. Iba 1 riziko zostalo v najvyššej 
závažnosti. Najviac rizík -13 zmenilo pôvodnú strednú kategóriu na nízku. Stav organizačných 
rizík bol ovplyvnený aj externými rizikovými faktormi, a to najmä pandémiou COVID-19. 
 
V oblasti boja proti podvodom PPA uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči podvodom a 
korupcii. Systém kontroly rozdeľuje riziká na vonkajšie a vnútorné a v akčnom pláne sa 
ku každému riziku pristupuje rovnocenne, nezávisle a zodpovedne spolu so sledovaním 
plnenia a termínov nápravných opatrení. Protikorupčné opatrenia súčasne vyžadujú 
koordináciu zo strany MPRV SR, ktoré určuje postup pri ich riadení a pri prijímaní účinných 
opatrení na úrovni celého rezortu. K 31.12.2020  PPA eviduje v Zozname korupčných rizík spolu 
19 rizík, z toho: 1 riziko s veľmi nízkou významnosťou, 8 rizík s nízkou významnosťou, 6 rizík 
so strednou významnosťou, 2 riziká s veľmi vysokou významnosťou, 1 riziko týkajúce sa GR 
PPA so strednou významnosťou a 1 riziko so strednou významnosťou (opatrenie má prijať 
MPRV SR). 

 
13 Správa vychádza z 3 základných čiastkových správ vypracovaných gestormi jednotlivých rizík - 
Zoznam rizík a plán ošetrenia informačných rizík ISO/IEC 27001:2013, Správa o riadení organizačných rizík v PPA 
a Čiastková správa – riadenie rizík podvodov. 
14 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014, príloha 1, bod 3B stanovuje akreditačné kritériá pre 
informačnú bezpečnosť podľa ISO/IEC 27001:2013 Systém riadenia informačnej bezpečnosti. 
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V oblasti vnútornej kontroly bolo v roku 2020 doručených 45 podaní, ktoré spĺňali náležitosti 
sťažnosti. V dôsledku pretrvávajúcich externých rizík podvodov PPA zaznamenala výraznejší 
nárast podnetov a dožiadaní. 
 

Spolu bolo doručených 519 externých podnetov a 576 dožiadaní od orgánov činných 
v trestnom konaní a 542 zaradených v kategórii - iné. 

 
Prehľad o počte podnetov a dožiadaní v rokoch 2014 až 2020 je uvedený v tabuľke č. 25. 
 
 Tabuľka č. 25: Počet riešených podnetov a dožiadaní v rokoch 2014 až 2020 

Počet riešených podnetov a 
dožiadaní  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sťažnosti 70 24 17 7 1 6 45 

Externé podnety  136 212 306 224 360 351 519 

Dožiadania od orgánov 
činných v trestnom konaní  

139 197 247 275 437 440 576 

Iné 275 384 365 212 321 132 542 

SPOLU 620 817 935 718 1119 929 1682 
Zdroj: PPA 
 
Aj napriek pandémii COVID-19 PPA vykonala v roku 2020 spolu 15 vnútorných kontrol (viď 
tabuľka č. 26). Medziročné porovnanie ex post kontrol je uvedené v tabuľke č. 27. 
 
 Tabuľka č. 26: Počet vykonaných vnútorných kontrol v roku 2020 

Vykonané vnútorné kontroly v roku 2020 Počet 

Plánované ex post kontroly 14 

Iné kontroly  1 

SPOLU  15 
Zdroj: PPA 
 
  
Tabuľka č. 27: Porovnanie ex post kontrol za roky 2019 a 2020 
 2019 2020 

Počet vykonaných ex post 
kontrol 31 14 
Výška celkových overených 
výdavkov z EFPRV 7 392 617 7 074 129,52 
Podiel overených výdavkov 
z EFPRV v % 2,82 1,75 

Zdroj: PPA 
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3.2.4. Externé audity 
V roku 2020 bolo otvorených 10 nových auditov (6 auditov EK a 4 audity EDA), ďalšie 3 audity 
z  predchádzajúcich rokov zostali neuzavreté, 5 auditov bolo zo strany EK/EDA uzavretých. 
 
Prehľad vyšetrovaní a auditov je uvedený v tabuľkách č. 28, 29 a 30. 
 
 Tabuľka č. 28: Začaté vyšetrovania/audity v roku 2020 

Vyšetrovanie/audity Zameranie 

EDA Audit výkonnosti týkajúci sa trvalosti investícií do diverzifikácie a infraštruktúry 
vo vidieckych oblastiach, na ktoré sa poskytla podpora z EPFRV 

EDA Audit prístupu LEADER/CLLD 

EDA Audit výkonnosti týkajúci sa zmeny klímy a poľnohospodárstva 

EDA: DAS 2020 – EPZF  Finančný audit Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) – 
nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 

EK: FVR/2020/003/SK Výdavky EPZF na opatrenia školský program a reštrukturalizácia a konverzia 
vinohradov 

EK: RD2/2020/032/SK Výdavky týkajúce sa opatrenia 13 – platby pre oblasti s prírodnými alebo inými 
osobitnými obmedzeniami v rámci PRV 2014 – 2020 

EK: CEB/2020/076/SK Rozhodnutie o zúčtovaní účtov za finančný rok 2019 

EK: NAC/2020/005/SK 
Výdavky EPZF dobrovoľne viazané podpory na zvieratá (žiadosti od r. 2017), 
audit zameraný aj na prácu CO (výkon auditu bol z dôvodu pandémie COVID-19 
prerušený) 

EK: AA/2020/014/SK Výdavky EPZF na podpory týkajúce sa plôch - priame platby (GSAA, LPIS, KNM) 

EK: RD1/2020/807/SK Výdavky EPFRV na opatrenia na rozvoj vidieka 

Zdroj: PPA 
 
 
 Tabuľka č. 29: Vyšetrovania/audity uzavreté v roku 2020 

Vyšetrovanie / audity Zameranie Hlavné zistenia 

EDA: DAS 2019 – EPFRV 
nonIACS 
 CL 11425 

Preskúmanie/zopakovanie auditu 
transakcií certifikačného orgánu; 
celkové súbory EPFRV IACS a 
EPFRV mimo systému IACS 
za rozpočtový rok 2019 

Identifikovaná chyba vo výmere na strane  
prijímateľa, zistená následnými kontrolami PPA 
a CO 

EK: RD1/2017/837/SK Postupy VO uplatňované pri 
poskytovaní podpôr PRV SR 
2014- 020 na investičné opatrenia 

Nedostatky vo výkone hlavnej kontroly týkajúcej 
sa overovania súladu postupov verejného 
obstarávania s vnútroštátnymi a právnymi 
predpismi EÚ 

EK: AA/2017/019/SK Podpory týkajúce sa plôch - 
priame platby  (GSAA, LPIS, KNM) 

Nedostatky v hlavných kontrolách v rámci EPZF 
a EPFRV týkajúcich sa 

- administratívnych kontrol 
- krížových kontrol 
- dostatočného počtu KNM 
- dostatočne kvalitných KNM 
- výpočtu pomoci vrátane 

administratívnych znížení a sankcií 
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Vyšetrovanie / audity Zameranie Hlavné zistenia 

EK: LAR/2017/008/SK Overenie postupov certifikačného 
orgánu PPA a postupov PPA 
pri poskytovaní viazaných podpôr 
na zvieratá 

Nedostatky vo výkone hlavných kontrol 
týkajúcich sa 

- administratívnych kontrol a KNM 
kritéria oprávnenosti  

- krížového plnenia 
EK: CEB/2018/080/SK Schválenie účtovnej závierky 

za finančný rok 2017 
Nedostatky zistené pri výkone CA: 

- rozdiely pri meraní KD 
- nedostatky v postupoch pri VO 
- oprávnenosť a primeranosť výdavkov 
- uplatňovanie náležitého systému 

sankcií 
- postupy výberu a hodnotenia 

projektov 

Zdroj: PPA 
 
EK v priebehu roka 2020 rozhodla o vylúčení výdavkov, ktoré vynaložila PPA a ktoré sa vykázali 
v rámci EPZF a EPFRV,  v celkovom objeme 65 714 386,71 EUR (čistý finančný vplyv). 
 
PPA poskytovala spolu s organizáciami vykonávajúcimi delegované kompetencie účinnú 
spoluprácu v personálnej oblasti, v oblasti materiálno-technického zabezpečenia ako 
aj koordináciu odpovedí a všetkých podkladov pri výkone auditov EK a EDA.  
 
 Tabuľka č. 30: Neuzavreté vyšetrovania/audity z predchádzajúcich rokov 

Vyšetrovanie/audity Zameranie 

EK: AA/2019/031/SK Postupy poskytovania priamych platieb na plochu, najmä oblasť 
LPIS a GSAA 

EK: RD2/2019/004/SK Podpory z EPFRV evidované v systéme  IACS - výdavky týkajúce sa 
roku 2018 

EK: CEB/2019/077/SK Schválenie účtovnej závierky za finančný rok 2018 

Zdroj: PPA 
 
V roku 2020 prebiehali v PPA 2 certifikačné audity: 
 za finančný rok 2019, 
 za finančný rok 2020. 

Audity boli vykonávané certifikačným orgánom vymenovaným MPRV SR (v zmysle článku 9 
ods. 2 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1306/2013). Certifikačné audity sa týkali operácií PPA 
vo vzťahu k fondom EPZF a EPFRV v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými 
štandardmi a s vyžadovaným posúdením otázok podľa článku 5 ods. 4 vykonávacieho 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014. 
V zmysle záverov z externých aj interných auditov a kontrol boli sumarizované nápravné 
opatrenia formou akčných plánov. Tie sú pravidelne monitorované a vyhodnocované 
a odpočty sú v stanovených intervaloch predkladané EK. Realizácia opatrení akčných plánov 
prispieva k zlepšeniu činnosti PPA. 
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3.2.5. Činnosť certifikačného orgánu a akreditácia PPA 
Certifikačný audit finančného roka 2020 (obdobie 16.10.2019 ‐ 15.10.2020) bol vykonávaný 
počas celého roka 2020 audítorskou spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko s. r. o. 
(ďalej len „PwC“). 
Vykonalo sa overenie súladu platobnej agentúry (ďalej len „PA“) s akreditačnými kritériami, 
existencia a fungovanie hlavných vnútorných kontrol a postup na zabezpečenie súladu 
s pravidlami EÚ, zákonnosť a správnosť výdavkov vykázaných na náhradu z EK a postup 
na ochranu finančných záujmov EÚ. 
 
Výsledky certifikačného auditu vykonávaného audítorskou spoločnosťou PwC za finančný rok 
2020 vyjadrené stanoviskami k jednotlivým oblastiam boli nasledovné: 
 
Názor na ročnú účtovnú závierku EPZF a EPFRV 

- Účtovná závierka je pravdivá, úplná a presná vo všetkých významných aspektoch, 
pokiaľ ide o celkové čisté výdavky účtované EPZF a EPFRV. 

 
Podmienený názor v prípade EPZF na akreditačné kritériá 

- Platobná agentúra uspokojivo vykonávala postupy vnútornej kontroly v súlade s 
požiadavkami prílohy I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 907/2014 pokiaľ ide 
o EPZF. Identifikované boli závažné zistenia v oblasti postupov vnútornej kontroly, a to 
v oblasti ľudských zdrojov a priebežného monitorovania prostredníctvom činností 
vnútornej kontroly. 

 
Názor na zákonnosť a správnosť výdavkov EPZF 

- Výdavky EPZF sú vo všetkých významných aspektoch zákonné a správne v súlade s čl. 
29, 30 a 31 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014. 

 
Podmienený názor v prípade EPFRV na akreditačné kritériá 

- Platobná agentúra uspokojivo vykonávala postupy vnútornej kontroly v súlade s 
požiadavkami prílohy I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 907/2014, pokiaľ 
ide o EPFRV. Identifikované boli závažné zistenia v oblasti postupov vnútornej kontroly, 
a to v oblasti ľudských zdrojov a priebežného monitorovania prostredníctvom činností 
vnútornej kontroly. V prípade EPFRV mimo IACS boli identifikované aj závažné zistenia 
v oblasti administratívnych kontrol a kontrol na mieste. 

 
Podmienený názor v prípade EPFRV na zákonnosť a správnosť výdavkov 

- Výdavky, v prípade ktorých sa od Komisie žiada úhrada za EPFRV, sú vo všetkých 
významných aspektoch zákonné a správne v súlade s čl. 29, 30 a 31 vykonávacieho 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014. Identifikované boli významné chyby v položkách 
ročných výdavkov, ktoré presahujú 2% ročných výdavkov EPFRV mimo IACS, a taktiež 
boli identifikované projekty, pri ktorých sú pred rozhodnutím o finálnej korekcií 
potrebné rozhodnutia príslušných správnych orgánov. 

 
Podmienený názor na Manažérske vyhlásenie 

- Nebola zistená žiadna skutočnosť, ktorá by viedla k pochybnostiam o tvrdeniach 
uvedených v manažérskom vyhlásení za finančný rok od 16. októbra.2019 do 15. 
októbra 2020 a k presvedčeniu, že manažérske vyhlásenie nie je v súlade s čl. 3 
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vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014. Vzhľadom na to, že maximálna 
úroveň rizika pre EPFRV mimo IACS je vyššia ako 2 %, kontrolné údaje/štatistiky, ako aj 
údaje nahlásené v manažérskom vyhlásení nemožno potvrdiť zo všetkých významných 
aspektov. 

 
V súvislosti s medializovanými informáciami a prebiehajúcim vyšetrovaním orgánov činných 
v trestnom konaní, týkajúcimi sa možných podvodov v oblasti poskytovaných podpôr zo strany 
PPA a v nadväznosti na komunikáciu s EK, audítorská spoločnosť PwC na podnet MPRV SR 
začala v roku 2020 aj výkon forenzného auditu, ktorý bol zameraný na preskúmanie možných 
neoprávnených platieb, ich prípadné vyčíslenie a vydanie odporúčaní na posilnenie 
kontrolných procesov agentúry.  
 
Dňa 14.10.2020 bola zo strany MPRV SR určená skúšobná lehota na akreditáciu s lehotou 12 
mesiacov a vypracovaný akčný plán na odstránenie nedostatkov. PPA každý mesiac predkladá 
MPRV SR odpočty plnenia opatrení. 

 
Okrem akčného plánu stanoveného MPRV SR, PPA vypracovala akčné plány na zníženie 
miery chybovosti k priamym platbám aj k opatreniam rozvoja vidieka a implementovala 

nápravné opatrenia v stanovených termínoch. O plnení týchto akčných plánov je 
informovaná priamo EK v štvrťročných intervaloch. 

 
3.2.6. Prevádzka, materiálne a informačno-komunikačné zabezpečenie 

 
PPA v roku 2020 pokračovala v zavádzaní digitalizácie. V oblasti administrovania podpôr sa 

podarilo zaviesť pre administráciu poskytovania ŠP vo forme úľav na environmentálnych 
daniach tzv. „Zelená Nafta“ plne elektronický systém spracovávania. 

 
Pre tento druh pomoci boli implementované pilotné riešenia pokrývajúce celý proces 
poskytovania dotácie „End to End“ výhradne elektronicky. V spolupráci s Ministerstvom 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie bol upravený ISITMS2014+. Použitím aplikácie 
ITMS2014+ Zelená nafta bolo dosiahnuté splnenie zásady „1 x a dosť“, a to vďaka prepojeniu 
s externými IS a prostredníctvom automatizovanej verifikácie všetkých poskytovaných údajov 
– celkovo 18 druhov potvrdení a dokladov od iných orgánov verejnej moci.  
 
Podpora v pandémii COVID-19: 
V roku 2020 PPA zaviedla plne elektronické podávanie a spracovanie žiadostí aj o podporu 
COVID-19 v rámci opatrenia PRV SR 2014 - 2020 v AGIS PRV a pripravuje elektronické 
spracovanie ďalších typov podpôr. Ďalšími opatreniami sa postupne odbúraval papierový 
obeh dokumentov. 

 
Za rok 2020 bolo do elektronickej registratúry prijatých 20 661 elektronických záznamov 

a odoslaných 40 589 elektronických záznamov.  
 

Z počtu odoslaných elektronických záznamov bolo 28 178 rozhodnutí (prehľad záznamov je 
uvedený v tabuľke č. 31). 
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 Tabuľka č. 31: Celkové počty záznamov a spisov vytvorených v registratúre v roku 2020 
Spis Spolu 54 362 
  Bežný 12 730 
  Identifikačný list (priame podpory) 19 006 
  Priame podpory  21 852 
  Projektové podpory  774 
Záznamy Spolu 290 559 
  Vonkajší záznam SPOLU 284 058 
  Doručený z toho: 111 405 
  elektronicky 20 635 
  hodnoverne elektronicky 26 
  neelektronicky 90 744 
  Odoslaný, z toho: 61 248 
  elektronicky 2 918 
  hodnoverne elektronicky 37 671 
  neelektronicky 20 658 
  Vnútorný  záznam SPOLU 6 501 
  Doručený 2 892 
  Odoslaný 3 609 

Zdroj: ASSR 
 

3.2.7. Vonkajšie vzťahy 
 Komunikácia s verejnosťou bola v roku 2020 realizovaná na viacerých úrovniach. 

Prostredníctvom MPRV SR poskytovala PPA informácie pre printové a elektronické 
médiá, priamo komunikovala so širokou verejnosťou, poskytovala lektorov na podujatia 
určené odbornej verejnosti a všetky aktuálne informácie zverejňovala na  webovej 
stránke. 

V roku 2020 bolo doručených a vybavených spolu 2 731 žiadostí o informácie, z toho bolo 
vybavených 301 ako žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z., 25 
listom, 2 405 e-mailom. Okrem toho 4 500 žiadostí o informáciu bolo vybavených telefonicky. 
Informácie boli poskytované odbornej aj laickej verejnosti, žiadali ich podnikateľské subjekty, 
mimovládny sektor, profesijné organizácie, štátna správa a samospráva, žiadatelia o podpory, 
koneční užívatelia, potenciálni žiadatelia, mikropodniky, MSP vo vidieckych oblastiach, 
certifikovaní poradcovia, novinári a ďalšie inštitúcie a jednotlivci.  
 

Webová stránka PPA prešla v roku 2020 rekonštrukciou s cieľom sprehľadnenia a 
zjednodušenia prístupu k informáciám. 

 
Žiadatelia pozitívne hodnotia, že PPA na svojom webovom sídle v rámci transparentnosti a 
kontroly oprávnenosti výdavkov zverejňuje informácie o všetkých druhoch poskytovaných 
podpôr. Zverejnený je prehľad všetkých žiadostí o priame podpory podľa jednotlivých 
podporných schém, prehľad o nahlásených pozemkoch v jednotných žiadostiach a informácie 
o poskytnutých finančných prostriedkoch z EPZF a EPFRV. Verejnosti sú prístupné  informácie 
o žiadostiach projektových podpôr a organizácie trhu a štátnej pomoci a zverejnený je aj 
prehľad všetkých žiadostí o podpory podľa jednotlivých opatrení, ktoré žiadatelia predložili. 
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 Komunikácia so zahraničím prebiehala v zmysle SPP po roku 2020. Išlo o komunikáciu 
s orgánmi EÚ ohľadne výkonu auditov, podávania zákonných štatistických hlásení, 
prípravy podkladov pre koordináciu stanovísk SR na rokovania orgánov EÚ a účasti 
v prípravných orgánoch Rady EÚ a EK ako aj bilaterálnu komunikáciu so zahraničnými 
partnermi. 
 

Vplyv pandémie COVID-19: 
V zmysle schváleného plánu zahraničných pracovných ciest (ďalej len „ZPC“) sa mali 
zástupcovia PPA v roku 2020 zúčastniť viacerých podujatí na multilaterálnej aj bilaterálnej 
úrovni. Kvôli pandémii a s ňou súvisiacimi reštrikčnými opatreniami bola väčšina podujatí 
organizátormi zrušená, presunutá, resp. realizovaná prostredníctvom on-line platforiem, 
uskutočnili sa len cesty na začiatku roka na zasadnutia výborov EK. On-line formou sa konali 
konferencie riaditeľov a zástupcov PA EÚ, platformy Learning Network (ďalej len „LN“), 
stretnutia na úrovni výborov EK, webináre s medzinárodnou účasťou, či bilaterálne rokovania 
k auditom a ďalšie. Riešili sa najmä aktuálne opatrenia COVID-19 s implikáciou a dopadmi 
na problematiku poľnohospodárstva, na témy opatrení a podporných schém pre farmárov a 
ich riešenia ako aj témy a výzvy ohľadom budúcnosti SPP a využitia nových technológií. 
 
Mailovú adresu international@apa.sk využívali zahraničné entity na získanie informácií 
ku konkrétnym opatreniam a podporným schémam pre pomoc farmárom, na informácie 
k využívaniu a spracovávaniu dát, k dotazníkom pre výskumné účely na úrovni EÚ a pod. 

4. Rozpočet organizácie 
4.1. Vývoj príjmov a výdavkov PPA 
 

4.1.1. Príjmy 
Na rok 2020 bol schválený rozpočet príjmov PPA v súlade so zákonom č. 468/2019 Z. z. o 
ŠR v objeme 580 716 912,00 EUR ako rozpočet príjmov z prostriedkov EÚ. 
Schválený rozpočet príjmov bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami 
na výšku 654 377 456,81 EUR. 
Plnenie rozpočtu príjmov dosiahlo výšku 654 587 888,41 EUR. Z toho plnenie príjmov 
z prostriedkov EÚ sa podieľalo sumou 654 587 391,91 EUR (vrátane nezrovnalostí a iných 
vratiek z EÚ zaradených do ŠR, zo spolufinancovania a iné) a na prevádzke v sume 496,50 
EUR. Medziročné porovnanie  a vývoj rozpočtu príjmov PPA a jeho plnenia je uvedené v grafe 
č. 9. 
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 Graf č. 9: Porovnanie rozpočtu príjmov PPA a jeho plnenia v rokoch 2018 – 2020 

       
Zdroj: PPA, RIS 

 
4.1.2. Výdavky 
Na rok 2020 bol schválený rozpočet výdavkov PPA rozpísaný ako záväzný ukazovateľ 
v objeme 663 029 984,00 EUR. Z toho finančné prostriedky určené na podporné mechanizmy 
vo výške 645 072 492,00 EUR a na rozpočet prevádzky vo výške 17 957 492,00 EUR. 
V priebehu rozpočtového roka 2020 bol schválený rozpočet výdavkov PPA upravený 
rozpočtovými opatreniami MPRV SR v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a dosiahol výšku 786 965 763,72 EUR, z toho výdavky na podporné mechanizmy 
tvorili 759 513 820,01 EUR a výdavky prevádzky 27 451 943,71 EUR. 
Skutočné čerpanie rozpočtu výdavkov PPA k 31.12.2020 dosiahlo sumu 786 961 357,44 EUR, 
pričom výdavky na podporné mechanizmy predstavovali 759 513 717,49 EUR a výdavky 
prevádzky 27 447 639,95 EUR. 

Výdavky PPA v roku 2020 oproti predchádzajúcemu obdobiu mierne poklesli. 
Medziročné porovnanie objemu čerpaných výdavkov z rozpočtu PPA v rokoch 2018 – 2020 
znázorňuje graf č. 10. 
 
 Graf č. 10: Vývoj čerpania výdavkov PPA v rokoch 2018 – 2020 

 
Zdroj: PPA, RIS 
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4.2. Rozpočet PPA na podporné mechanizmy 
 

4.2.1. Príjmy 
Schválený rozpočet príjmov zo zdrojov EÚ vo výške 580 716 912,00 EUR bol v priebehu 
rozpočtového roka  vo fondoch EPZF, EPFRV a ENRF upravený na výšku 654 377 456,81 EUR. 
Skutočnosť plnenia k 31.12.2020 predstavovala sumu 654 587 391,91 EUR pozostávajúcu: 
z príjmov zo zdrojov EÚ (EK 341) vo výške 654 377 456,81 EUR, čo je 100 % plnenie upraveného 
rozpočtu príjmov z prostriedkov EÚ a z iných nedaňových príjmov vo výške 209 935,10 EUR: 
príjmy z nezrovnalostí a iných vratiek a z  prostriedkov EÚ zaradených do ŠR a z prostriedkov 
spolufinancovania vo výške 207 920,60 EUR, príjmy z prepadnutých zábezpek vo výške 
2 014,50 EUR. 
 
Prehľad príjmov PPA na podporné mechanizmy v roku 2019 je uvedený v tabuľke č. 32. 
 
Tabuľka č. 32: Prehľad príjmov PPA na podporné mechanizmy v roku 2020  

Príjmy v EUR 
Schválený 
rozpočet na rok 
2020 

Upravený 
rozpočet 
k 31.12.2020 

Plnenie 
rozpočtu 
k 31.12.2020 

% plnenia 
k upravenému 
rozpočtu 

EPZF (priame platby) 451 659 000,00 444 415 063,52 444 415 063,52 100,00 
EPZF (trhovo 
orientované výdavky) 12 000 000,00 10 327 443,21 10 327 443,21 100,00 

ENRF – OP RH 0,00 83 558,07 83 558,07 100,00 

EPFRV - PRV SR 117 057 912,00 199 551 392,01 199 551 392,01 100,00 
Spolu (EK 341) 580 716 912,00 654 377 456,81 654 377 456,81 100,00 

Iné nedaňové príjmy 0,00 0,00 209 935,10   

Spolu nedaňové 
príjmy (EK 290) 0,00 0,00 209 935,10   

SPOLU 580 716 912,00 654 377 456,81 654 587 391,91  

Zdroj: PPA, RIS 
 

4.2.2. Výdavky 
Schválený rozpočet výdavkov na podporné mechanizmy na rok 2020 vo výške 
645 072 492,00 EUR bol upravený rozpočtovými opatreniami MPRV SR v zmysle zákona 
o rozpočtových pravidlách na sumu 759 513 820,01 EUR. 
Skutočnosť čerpania dosiahla sumu 759 513 717,49 EUR, čo predstavuje 100 % upraveného 
rozpočtu. Prehľad výdavkov podľa zdrojov financovania uvádza tabuľka č. 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

Tabuľka č. 33: Prehľad výdavkov podľa financovania z EÚ alebo ŠR SR  

Výdavky v EUR 
Schválený 
rozpočet 
na rok 2020 

Upravený 
rozpočet 
k 31.12.2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% čerpania 
k upravené 
mu rozpočtu 

Prostriedky EÚ 580 716 912,00 651 049 348,48 651 049 348,48 100,00 
Prostriedky na 
spolufinancovanie 64 355 580,00 73 666 024,26 73 666024,26 100,00 

Prostriedky zo ŠR SR na ŠP 0,00 34 798 447,27 34 798 344,75 100,00 

SPOLU 645 072 492,00 759 513 820,01 759 513 717,49 100,00 
Zdroj: PPA, RIS 
 
Prehľad výdavkov podľa jednotlivých programov/podprogramov je uvedený v prílohe č. 6. 
 

4.3. Rozpočet na prevádzku PPA 
 
Rozpočet na prevádzku PPA na rok 2020 bol schválený vo výške 17 957 492 EUR. V rámci 
limitu ekonomickej kategórie 610 a 620 bolo premietnuté 10 % viazanie zo strany Ministerstva 
financií pri návrhu rozpočtu na rok 2020 v celkovom objeme 1 154 293 EUR z toho: 

 kategória 610 vo výške 851 877 EUR 
 kategória 620 vo výške 302 416 EUR. 

Predmetné finančné prostriedky MPRV SR povolilo čerpať listom č. 7410/2020-320, 
36443/2020 zo dňa 18.08.2020. 
MPRV SR rozpísalo listom číslo z. 3611/2020 a č. s. 5539/2020 – 042 zo dňa 28.01.2020 PPA 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2020 za oblasť prevádzky PPA nasledovne (viď 
tabuľka č. 34): 
 
Tabuľka č. 34: Rozpis záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2020 za oblasť prevádzky PPA v EUR 

Príjmy (zdroj 111) 0,00 
Výdavky (zdroj 111) 
z toho:  

16 803 199,00 

Bežné výdavky (EK 600) 
v tom: 

16 803 199,00 

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (EK 610) 7 666 891,00 
poistné a príspevok do poisťovní (EK 620) 2 721 747,00 
tovary a služby (EK 630) 
z toho IT výdavky 

6 184 561,00 
2 500 000,00 

Bežné transfery (EK 640) 230 000,00 
Kapitálové výdavky (EK 700) 0,00 

Zdroj: Rozpisový list MPRV SR 

 
4.3.1. Príjmy 
PPA na rok 2020 nemala schválený rozpočet príjmov za oblasť prevádzky. Za obdobie roka 
2020 boli príjmy za správne poplatky naplnené vo výške 496,50 EUR. 
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4.3.2. Výdavky 
Rozpočet na rok 2020 bol schválený vo výške 17 957 492 EUR. Po premietnutí rozpočtových 
opatrení z úrovne MPRV SR predstavoval upravený rozpočet k 31.12.2020 výšku 
27 451 943,71 EUR, čo je oproti schválenému rozpočtu nárast o 52,87 %. Čerpanie výdavkov 
za obdobie január až december 2020 predstavuje objem 27 447 639,95 EUR, z toho bežné 
výdavky 26 119 775,97 EUR a kapitálové výdavky vo výške 1 327 863,98 EUR. Prehľad čerpania 
je uvedený v tabuľke č. 35. 
 
Tabuľka č. 35: Čerpanie rozpočtových a refundovaných výdavkov z TP PRV 2014 – 2020 podľa 
zdrojov a  jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie v roku 2020 v EUR 

Kategória Zdroj 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
k 31.12.2020 

% čerpania 
k upraven
ému 
rozpočtu 

% 
čerpania 
k schvále 
nému 
rozpočtu 

610 - mzdy, platy, 
služobné príjmy a OOV 

111 8 518 768,00 8 917 253,00 8 913 091,60 99,95 104,63 

620 - poistné a 
príspevok do poisťovní 

111 3 024 163,00 3 386 616,41 3 386 616,41 100,00 111,99 

630 - tovary a služby 111 6 184 561,00 10 486 257,90 10 486 115,54 100,00 169,55 

z toho IT výdavky 111 2 500 000,0
 

5 505 528,00 5 505 522,93 100,00 220,22 
640 - bežné transfery 111 230 000,00 189 297,37 189 297,37 100,00 82,30 

700 - kapitálové 
výdavky 

111 0,00 582 398,70 582 398,70 100,00 0,00 

Spolu zdroj: 111 17 957 492,
 

23 561 823,38 23 557 519,62 99,98 131,18 

700 - kapitálové 
výdavky 

131I 0,00 2 388,00 2 388,00 100,00 0,00 

Spolu zdroje z roku 
 

131I 0,00 2 388,00 2 388,00 100,00 0,00 

700 - kapitálové 
výdavky 

131J 0,00 743 077,28 743 077,28 100,00 0,00 

Spolu zdroje z roku 
 

131J 0,00 743 077,28 743 077,28 100,00 0,00 

610 - mzdy, platy, 
služobné príjmy a OOV 

3AG1 0,00 1 729 678,39 1 729 678,39 100,00 0,00 

610 - mzdy, platy, 
služobné príjmy a OOV 

3AG2 0,00 576 559,49 576 559,49 100,00 0,00 

620 - poistné a 
príspevok do poisťovní 

3AG1 0,00 598 272,48 598 272,48 100,00 0,00 

620 - poistné a 
príspevok do poisťovní 

3AG2 0,00 199 424,15 199 424,15 100,00 0,00 

630 - tovary a služby 3AG1 0,00 16 546,21 16 546,21 100,00 0,00 
630 - tovary a služby 3AG2 0,00 5 515,41 5 515,41 100,00 0,00 
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Kategória Zdroj 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
k 31.12.2020 

% čerpania 
k upraven
ému 
rozpočtu 

% 
čerpania 
k schvále 
nému 
rozpočtu 

640 – transfery 3AG1 0,00 13 994,19 13 994,19 100,00 0,00 
640 – transfery 3AG2 0,00 4 664,73 4 664,73 100,00 0,00 
Spolu refundované 
zdroje z PRV: 

3AG1, 
3AG2 

0,00 3 144 655,05 3 144 655,05 100,00 0,00 

SPOLU ZA VŠETKY 
 

 17 957 492,
 

27 451 943,71 27 447 639,95 99,98 152,85 
Zdroj: RIS a PPA/IS SAP 
 
 
 Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo 

vo výške 11 219 329,48 EUR, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom 
čerpanie na 131,70 %. V čerpaní je zahrnutá refundácia z TP PRV 2014 - 2020 vo výške 
2 306 237,88 EUR. 

 Čerpanie poistného a príspevok do poisťovní bol vo výške 4 184 313,04 EUR, čo 
predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom čerpanie na 138,36%. V čerpaní 
výdavkov je zahrnutá refundácia z TP PRV 2014 – 2020 vo výške 797 696,63 EUR. 

 Čerpanie výdavkov na tovary a služby bolo vo výške 10 508 177,16 EUR, čo predstavuje 
oproti schválenému rozpočtu čerpanie na 169,91%. V čerpaní výdavkov je zahrnutá 
refundácia z TP PRV 2014 – 2020 vo výške 22 061,62 EUR. 

Rozpočet najviac zaťažilo čerpanie v oblasti IT v objeme 5 505 522,93 EUR. 

 Čerpanie výdavkov na bežných transferoch bolo vo výške 207 956,29 EUR 
a pozostávalo vo vyplatení odchodného, odstupného, nemocenských dávok 
a príspevku a príplatku pri nemocenskom. Čerpanie je znížené o refundáciu z PRV SK 
2014 – 2020 vo výške 18 658,92 EUR. 
 

Zoznam objemovo najvýznamnejších nákupov je uvedený v tabuľke č. 36 a prehľad nákupov 
z kapitálových výdavkov v roku 2020 je v tabuľke č. 37. 
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Tabuľka č. 36: Objemovo najvýznamnejšie nákupy realizované z bežných výdavkov v roku 2020 

Názov položky Účel použitia Čiastka v  EUR 

Energie (EK 632001) 

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za dodávku 
energií v budove na Hraničnej ulici v Bratislave vo výške 
111 622,18 EUR, zvyšná čiastka je za dodávku energií 
v prenajatých priestoroch na RP PPA 

187 228,39 

Komunikačná 
infraštruktúra (EK 
632004) - IT 

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za internetové 
pripojenie, pripojenie MPLS VPN  od spoločnosti SWAN 
vo výške 678 611,30 EUR 

699 257,90 

Telekomunikačné služby 
(EK 632005) - IT 

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za mobilné 
služby od spoločnosti Orange a. s. vo výške 154 963,87 
EUR 

156 612,44 

Výpočtová technika (EK 
633002) - IT 

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za nákup 110 ks 
notebookov vo výške 124 299,12 EUR a 108 ks diskových 
polí vo výške 161 230,46 EUR od Autocont s. r. o. 

308 113,09 

Všeobecný materiál (EK 
633006) 

Nákup kancelárskeho materiálu, kancelárskeho papiera 
do multifunkčných zariadení a nákup tonerov, materiál 
súvisiaci s ochorením COVID–19 

149 167,07 

Licencie (EK 633018) - IT 
Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za nákup licencií 
SAS k rizikovej analýze vo výške 340 798,00 EUR 

411 179,80 

Rutinná a štandardná 
údržba softvéru (EK 
635009) - IT 

Najväčšiu časť tvorila úhrada spoločnosti Axasoft a. s. 
za servis IS IACS vo výške 1 392 843,42 EUR, spoločnosti 
Lazar Consulting s. r. o. za servis IS AGIS vo výške 
967 554,00 EUR, spoločnosti Atos IT Solutions And 
Services za servis ITMS2014+ vo výške 153 720,00 EUR 
a  spoločnosti  InterWay s. r. o. za technickú podporu 
Oracle vo výške 353 669,61 EUR 

3 576 055,61 

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

Najväčšiu časť čerpania výdavkov tvorila úhrada 
spoločnosti Autocont s. r. o. za pozáručný servis 
komunikačnej infraštruktúry vo výške 197 726,40 EUR 

221 150,40 

Nájomné budov (EK 
636001) 

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za nájom 
budovy Ú PPA na Hraničnej ulici v Bratislave 
od spoločnosti FR - Invest Hraničná s. r. o. vo výške 
1 101 955,94 EUR,  prenájom archívu vo výške 95 409,24 
EUR a nájom priestorov RP v Nitre od spoločnosti 
Agroinštitút Nitra š. p. vo výške 159 084,63 EUR 

1 506 125,30 
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Názov položky Účel použitia Čiastka v  EUR 

Všeobecné služby (EK 
637004) 

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za prevádzkové 
a správcovské náklady v budove na Hraničnej ulici 
v Bratislave vo výške 466 740,78 EUR a upratovanie 
na Hraničnej ulici v Bratislave vo výške 43 980,00 EUR. 
Zvyšné čerpanie pozostávalo z prevádzkových 
a správcovských nákladov  v prenajatých priestoroch 
budov na RP PPA od rôznych dodávateľských subjektov, 
upratovacie práce, sťahovacie práce atď.   

686 109,90 

Špeciálne služby (EK 
637005) 

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za právne služby 
od advokáta Michala Lapšanského vo výške 110 058,00 
EUR  

148 416,74 

Poplatky a odvody (EK 
637012)  

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie výdavkov za pokutu 
od Vládneho auditu vo výške 230 398,19 EUR 

230 870,50 

Stravovanie (EK 637014) 
Čerpanie pozostáva z dodania stravných poukážok 
od spoločnosti DOXX – Stravné lístky s. r. o.  

694 816,14 

Prídel do sociálneho 
fondu (EK 637016) 

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

167 435,44 

Nezrovnalosti (EK 
637025)  

Platba Ministerstvu financií SR za nezrovnalosť SAPARD 543 863,42 

Odmeny zamestnancov 
mimo pracovného 
pomeru (EK 637027) 

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

131 118,80 

Zdroj: PPA/IS SAP 
 
 Tabuľka č. 37: Nákupy realizované z kapitálových výdavkov v roku 2020 

Názov položky Účel použitia 
Suma 
v  EUR 

Softvér (EK 711003) - IT Rozvoj ISUF od spoločnosti SAP Slovensko s. r. o. 198 836,02 

Softvér (EK 711003) - IT Rozvoj ITMS+ od spoločnosti Atos IT Solutions and 
Services  

248 650,08 

Softvér (EK 711003) – IT Rozvoj ASSR – správa registratúry od spoločnosti DWC 
Slovakia a. s. 

465 378,00 

Výpočtová technika (EK 713002) - 
IT 

Rozšírenie kapacít diskov od spoločnosti Asseco 
Central Europe a. s. 

151 000,00 

Výpočtová technika (EK 713002) - 
IT 

Nákup serverov od spoločnosti TooNet s. r. o. 260 325,00 

Prevádzkové stroje, prístroje, 
zariadenia (EK 713004) 

Nákup elektrickej rudle od spoločnosti Mercateo 
Slovakia s. r. o.  

3 674,88 

Zdroj: PPA/IS SAP 
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5. Organizačné otázky a rozvoj ľudských zdrojov 
 
Aj v roku 2020 PPA zabezpečovala: 
 koncepčnú a metodickú činnosť v oblasti ľudských zdrojov, 
 prípravu materiálov organizačno-riadiacich aktov, metodických usmernení a rozhodnutí 

GR, 
 vznik, zmeny a skončenie pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahov, 
 výberové konania (ďalej len „VK“), 
 refundáciu miezd v rámci TP, 
 sociálnu starostlivosť o zamestnancov. 

Od 01.01.2020 do 31.12.2020 bolo realizovaných niekoľko organizačných zmien, ktorých 
dôvodom bolo sťahovanie regionálneho pracoviska, presuny zamestnancov medzi 
organizačnými útvarmi za účelom zvládnutia náporu služobných úloh a aktualizovanie 
služobných úloh plnených štátnymi zamestnancami a s tým spojených funkcií. 
 
Celkovo sa v roku 2020 v PPA znížil počet zamestnaneckých miest z pôvodných 656 na 652. 
 
Keďže rok 2020 bol poznačený mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia 
COVID-19, PPA pristúpila k viacerým organizačno-technickými opatreniam, ktoré mali 
zamedziť šírenie nákazlivého ochorenia. Prijatím internej smernice na úpravu výkonu práce 
z domu sa stanovil rámec pre zamestnancov PPA na využívanie možnosti plniť vybrané 
pracovné, resp. služobné úlohy, z miesta bydliska. Zároveň boli zabezpečené technické 
podmienky. Systém práce z domu sa osvedčil a umožnil znížiť koncentráciu zamestnancov 
na pracoviskách PPA za súčasného zabezpečenia plnenia úloh PPA. 
 
Aj obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest bolo poznačené opatreniami proti šíreniu 
ochorenia COVID-19, čo spôsobilo celkový pokles realizovaných VK oproti roku 2019. 
Za rok 2020 PPA obsadzovala 76 voľných štátnozamestnaneckých miest, bolo zrealizovaných 
92 VK, z toho 5 na funkciu vedúceho zamestnanca do ktorých sa prihlásilo spolu 381 
uchádzačov, z toho 12 na funkciu vedúceho zamestnanca. Na základe uskutočnených VK bolo 
vybraných 53 uchádzačov, z toho 2 na funkciu vedúceho zamestnanca. Z počtu 92 vyhlásených 
VK bolo 13 VK, do ktorých sa neprihlásil žiaden uchádzač.  
PPA neprijala žiadnu sťažnosť na priebeh a výsledok VK a celková fluktuácia zamestnancov 
služobného úradu sa držala na úrovni 10,57%. Bolo uzatvorených 67 dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru. 
Organizačná štruktúra a obsadenie jednotlivých organizačných útvarov PPA je znázornená 
na obrázku č. 1. 
 
V rámci sociálnej a mzdovej politiky PPA zabezpečila zamestnancom viaceré benefity: 
 na doplnkové dôchodkové sporenie poskytla príspevok v sume 218 947,21 EUR,  
 na rekreáciu dostali zamestnanci príspevok v celkovej sume 45 535,58 EUR, 
 sociálny fond bol v roku 2020 tvorený sumou 165 902,20 EUR (viď tabuľka č. 38), 
 finančný dar pri príležitosti pracovného jubilea bol poskytnutý v sume 3 400,00 EUR, 
 celková suma poskytnutých odmien v roku 2020 bola 1 219 757,75 EUR, 
 priemerný mesačný plat zamestnanca PPA k 31.12.2020 bol 1 461,06 EUR. 



54 
 

 Tabuľka č. 38 : Čerpanie sociálneho fondu v roku 2020 v EUR 
Príspevok na stravovanie 108 455,20 
Regenerácia pracovnej sily 54 862,00 
Sociálna výpomoc 2 585,00  

Zdroj: PPA 
 
Obrázok č 1: Organizačná schéma PPA a počet zamestnancov na jednotlivých útvaroch 
k 31.12.2020 

Zdroj: PPA 
 
V roku 2020 pracovalo v PPA najviac zamestnancov v produktívnom veku 31-40 rokov, čo 
predstavuje 24 % z celkového počtu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom nám výraznejšie 
narástla veková kategória zamestnancov od 23 do 30 rokov, tzv. absolventov a to až o 3 %. 
Vekovú štruktúru zamestnancov PPA zobrazuje graf č. 11. 
 
 Graf č. 11: Veková štruktúra zamestnancov PPA v roku 2020

 
Zdroj: PPA 
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V PPA tvoria najvyššie percento zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, čo 
predstavuje 90 %. Zamestnanci s úplným stredoškolským vzdelaním tvoria 9 % z celkového 
počtu zamestnancov. 
 
Z hľadiska celkového zastúpenia pohlaví v PPA je zamestnaných 36 % mužov a 64 % žien (viď 
graf č. 12). Vo vedúcich pozíciách má PPA  39 % mužov a 61 % žien. 
 
 Graf č. 12: Štruktúra zamestnancov PPA podľa pohlavia v roku 2020 

 
Zdroj: PPA 
 
V rámci vzdelávacieho procesu bolo najviac finančných prostriedkov použitých na 
rozširovanie vedomostí v oblasti IT, na zvyšovanie odbornosti zamestnancov a na rozvíjanie 
manažérskych zručností. Najmenej finančných prostriedkov bolo vynaložených na odborné 
vzdelávanie v cudzích jazykoch a na oblasť osobnostného rozvoja (viď graf č. 13 ). 
Rozsah vzdelávacích aktivít bol limitovaný pandemickými opatreniami. 
 

 
Pre oblasť vzdelávania boli v roku 2020 použité finančné prostriedky zo ŠR vo výške  

25 183,71 EUR. 
 
 
 Graf č. 13: Finančné náklady na jednotlivé oblasti vzdelávania zamestnancov PPA v roku  2020 

 
 Zdroj: PPA 
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Vstupného adaptačného vzdelávania sa zúčastnilo 103 zamestnancov. Činnosť mentora 
priebežného adaptačného vzdelávania vykonávalo spolu 77 štátnych zamestnancov. 
 
Kompetenčné vzdelávanie zamestnancov PPA bolo uskutočňované predovšetkým dištančnou 
formou. Kurzov realizovaných orgánmi štátnej správy sa zúčastnilo 79 zamestnancov. Školení 
externých inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie, ktoré boli financované z rozpočtu PPA, sa 
zúčastnilo 427 zamestnancov. 

6. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 
 
Organizácie a inštitúcie využívajúce výstupy a kontrolujúce činnosť PPA: 
 
1. EK (Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie) 
             zasielanie hlásení o výdavkoch EPZF a EPFRV, štatistických hlásení, konzultácie, audit, 
2. EDA - audit, 
3. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) - vyšetrovanie podozrení z podvodov, 
4. EP - poskytovanie informácií a kontrola, 
5. MPRV SR - hodnotiace správy pre analytické a štatistické účely, prehľady, realizácie    
             jednotlivých podporných opatrení, rámcové pozície, mandáty a stanoviská,     
             pripomienky k materiálom, činnosť riadiaceho a príslušného orgánu, koordinácia EÚ  
             záležitostí a pod., 
6. Ministerstvo financií SR -  audit, konzultácie, 
7. NPPC -  podklady pre analytické a koncepčné práce, poskytovanie dát, 
8. kontrolné orgány SR, napr. Najvyšší kontrolný úrad SR , 
9. orgány činné v trestnom konaní, 
10. inštitúcie, na ktoré PPA delegovala kompetencie, 
11. CO, 
12. iné výskumné a vzdelávacie organizácie (napr. vzájomná výmena informácií), 
13. spracovateľské a obchodné organizácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, 
14. profesijné zväzy a združenia, 
15. mimovládne organizácie a verejnosť, 
16. žiadatelia, 
17. Finančná správa SR - informácie o vydaných dovozných a vývozných licenciách. 
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7. Hodnotenie zo strany ústredného orgánu MPRV SR 
 
PPA je rozpočtová organizácia, napojená na štátny rozpočet SR prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly MPRV SR. Úlohou PPA je zabezpečovanie administratívnej a kontrolnej činnosti pri 
poskytovaní podpôr v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, rybnom 
hospodárstve a pri rozvoji vidieka z prostriedkov fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR.  
V priebehu roka 2020 bol certifikačným orgánom (ďalej len „CO“) vykonaný v PPA certifikačný 
audit za finančný rok  2020 (ďalej len „CA 2020“).  
MPRV SR v súvislosti s medializovanými informáciami vo veci podozrení z korupčných 
procesov pri poskytovaní podpôr v oblasti výdavkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu  
pre rozvoj vidieka v rámci PPA a prebiehajúcim vyšetrovaním orgánov činných v trestnom 
konaní v predmetnej veci, zabezpečilo realizáciu forenzného auditu, rozšírením zmluvy na 
výkon CA 2020. Úlohou forenzného auditu bolo preskúmanie možných neoprávnených 
platieb, ich prípadné vyčíslenie a vydanie odporúčaní na posilnenie kontrolných procesov 
agentúry.  
MPRV SR ako príslušný orgán pre akreditáciu PPA, na základe uvedeného, na základe  zistení 
v priebežnej správe CA 2020, nedostatočného riešenia niektorých zistení z minulých rokov, 
vlastného zisťovania a predovšetkým v kontexte listov a požiadavky Generálneho riaditeľstva  
pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, určilo PPA skúšobnú lehotu 12 mesiacov na 
akreditáciu s účinnosťou od 15.októbra 2020. MPRV SR súčasne predložilo PPA plán opatrení 
na nápravu zistených nedostatkov k skúšobnej lehote (ďalej len „akčný plán“) a zaviazalo PPA  
v mesačných intervaloch predkladať informácie o plnení opatrení akčného plánu. Dôvodom 
tohto stavu bolo, v systéme vnútornej kontroly PPA, identifikovanie existujúcich nedostatkov 
pri plnení niekoľkých akreditačných kritérií, ovplyvňujúcich schopnosť PPA úplne plniť svoje 
povinnosti. 
Na základe koncoročného CA 2020 bola vypracovaná koncoročná správa, v ktorej bolo 
identifikovaných niekoľko neodstránených zistení z predchádzajúcich rokov, ktoré boli 
presunuté na riešenie do ďalšieho obdobia. Súčasťou koncoročnej správy CA 2020 sú aj 
zistenia forenzného auditu. V koncoročnej správe CA 2020 bolo v porovnaní s priebežnou 
správnou CA 2020, identifikované množstvo nových zistení. Medzi novými zisteniami boli 
identifikované závažné a stredne závažné akreditačné zistenia, resp. zistenia systému 
vnútornej kontroly, z ktorých značné množstvo bolo systémového charakteru. Zároveň boli 
identifikované aj závažné a stredne závažné zistenia v oblasti zákonnosti a správnosti 
výdavkov. Identifikované boli aj zistenia nízkej závažnosti.   
V rámci hodnotenia plnenia akreditačných kritérií má na výslednú známku jednotlivých oblastí 
a následne na celkovú hodnotiacu známku posúdenia systému vnútornej kontroly v procese 
poskytovania podpôr vplyv predovšetkým stupeň významnosti jednotlivých zistení, aj 
v nadväznosti na počet zistení. Zistenia s finančným dopadom majú zároveň vplyv na 
zúčtovanie finančných prostriedkov poskytovaných z EÚ. 
Na základe vykonaného CA 2020 a identifikovaných zistení, CO pre fond EPFRV vyjadril 
podmienený názor na zákonnosť a správnosť výdavkov. Dôvodom je skutočnosť, že boli 
identifikované významné chyby v položkách ročných výdavkov presahujúcich 2% ročných 
výdavkov EPFRV mimo IACS, ako aj identifikovanie projektov v štádiu rozhodovania o finálnej 
korekcii, pri ktorých sú potrebné rozhodnutia príslušných správnych orgánov. V rámci 
hodnotenia plnenia akreditačných kritérií CO vyjadril podmienený názor na akreditačné 
kritériá pre EPZF a EPFRV pre oblasti ľudských zdrojov (schvaľovanie žiadostí – pre postupy 
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administratívnych kontrol a kontrol na mieste) a priebežného monitorovania prostredníctvom 
činností vnútornej kontroly. Zároveň v rámci EPFRV mimo IACS vyjadril podmienený názor aj 
v oblasti postupov vnútornej kontroly pre oblasť kontrolných činností (schvaľovanie žiadostí – 
pre postupy administratívnych kontrol a kontrol na mieste). Podmienený názor CO pre 
akreditačné kritériá identifikované v uvedených oblastiach, vychádzal predovšetkým zo 
závažných zistení, na základe ktorých boli akreditačné kritériá hodnotené stupňom 1, ako 
nefungujúce. V rámci hodnotenia boli identifikované aj stredne závažné zistenia, na základe 
ktorých boli akreditačné kritériá príslušných oblastí hodnotené stupňom 2, ako čiastočne 
fungujúce. Celkové posúdenie systému vnútornej kontroly pre režim EPFRV mimo IACS je na 
základe  akreditačných kritérií hodnotené, ako čiastočne fungujúce. Celkové posúdenie 
systému vnútornej kontroly ostatných  režimov (EPZF IACS, EPZF mimo IACS, EPFRV IACS) je 
hodnotené, ako fungujúce.  
Na základe uvedených skutočností, ako aj na základe toho, že maximálna úroveň rizika  
pre EPFRV mimo IACS je vyššia ako 2% ročných výdavkov EPFRV mimo IACS, CO v rámci 
podmieneného názoru na Manažérske vyhlásenie uviedol, že kontrolné údaje/štatistiky, ako 
aj údaje nahlásené v manažérskom vyhlásení nemožno potvrdiť zo všetkých významných 
aspektov. 
MPRV SR ako príslušný orgán, z dôvodu identifikovaných nových zistení v rámci koncoročného 
CA 2020, predložilo PPA aktualizovaný akčný plán s účinnosťou od 16.03.2021. Aktualizovaný 
akčný plán ku skúšobnej lehote bol rozšírený o závažné zistenia s opatreniami navrhovanými 
CO, prípadne boli upravené existujúce texty zistení a doplnené opatrenia k existujúcim 
zisteniam. 
Na základe uvedených skutočností  je potrebné venovať neodkladnú pozornosť realizácii 
opatrení na odstránenie zistení uvedených v akčnom pláne, ako nevyhnutnej podmienky pre 
udelenie plnej akreditácie k stanovenej 12 mesačnej lehote. Zároveň je nevyhnutné venovať 
zvýšenú pozornosť aj stredne závažným zisteniam oblasti akreditácie, ale aj závažným 
a stredne závažným zisteniam zákonnosti správnosti výdavkov identifikovaným v správe z CA 
2020. Tieto zistenia majú vplyv, nie len na súčasné hodnotenie, ale aj nabudúce hodnotenie 
jednotlivých oblastí systému vnútornej kontroly, pri poskytovaní podpôr z fondov EPZF 
a EPFRV. Z uvedeného dôvodu je potrebné realizovať tieto opatrenia v čo najkratšom čase.   
Obsah výročnej správy vychádza z publikovaného manuálu pre vypracovanie výročných správ 
a v jednotlivých častiach hodnotí činnosť organizácie. 
 
MPRV SR odporúča Výročnú správu PPA za rok 2020 na prerokovanie v rámci verejného 
odpočtu. 
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8. Prílohy 
 
 Príloha č. 1: Priame podpory schválené z EPZF (schémy oddelených a viazaných priamych 
platieb) na rok 2020 

Názov 
podpornej 
schémy 

Legislatívny 
základ Charakteristika podpornej schémy 

Sadzba 
v EUR /ha 
ak nie je 
uvedené 
inak 

Schémy oddelených priamych platieb 

Jednotná 
platba 
na plochu – 
SAPS 

§ 7 NV SR 
č. 342/2014 
Z. z. v zn. n. 
p. 

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

120,16 

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

Žiadateľ o túto platbu musí spĺňať podmienky 
aktívneho poľnohospodára podľa § 3 NV SR č. 
342/2014 Z. z. v zn. n. p., spĺňať pravidlá krížového 
plnenia podľa § 4 NV SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p. 
ako aj podmienky podľa § 5 a § 6 NV SR č. 342/2014 Z. 
z. v zn. n. p. 

Platba 
na poľnohospo
dárske postupy 
prospešné 
pre klímu 
a životné 
prostredie - 
GRE 

§ 8 NV SR 
č. 342/2014 
Z. z. v zn. n. 
p. 

 
Poskytne sa žiadateľovi, ktorý 
a) spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie 
priamych platieb podľa § 2, 
b) na poľnohospodárskej ploche dodržiava 
poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a 
životné prostredie (ďalej len "postupy"), ak je to 
v súlade s osobitným predpisom.  
Postupy zahŕňajú 
a) diverzifikáciu plodín, 
b) zachovávanie existujúceho trvalého trávneho 
porastu, 
c) existenciu oblasti ekologického záujmu.  

64,32 
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Názov 
podpornej 
schémy 

Legislatívny 
základ Charakteristika podpornej schémy 

Sadzba 
v EUR /ha 
ak nie je 
uvedené 
inak 

Platba 
pre mladých 
poľnohospodár
ov – MP 

§ 12 NV SR 
č. 342/2014 
Z. z. v zn. n. 
p. 

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

112,66 

Túto podmienku nie je nutné spĺňať, ak má žiadateľ 
najmenej 18 mesiacov praxe v poľnohospodárskej 
prvovýrobe a absolvoval akreditovaný vzdelávací kurz 
alebo obdobný kurz v inom členskom štáte. V prípade, 
že žiadateľ je PO, mladý poľnohospodár má v prvom 
roku podania žiadosti o túto platbu nad touto PO 
účinnú a dlhodobú kontrolu z hľadiska rozhodnutí 
týkajúcich sa riadenia, zisku a finančných rizík. Účinnú 
kontrolu má v prípade, ak je oprávnený konať za PO 
sám alebo spoločne s ďalšími osobami v závislosti od 
právnej formy PO a zároveň má sám alebo spoločne s 
ďalšími mladými poľnohospodármi, oprávnenými 
konať za PO, právo najmenej na 50 % ziskov 
spoločnosti. Dlhodobou kontrolou sa rozumie, ak 
spĺňa podmienky podľa odseku 4 počas kalendárneho 
roka. 
Ak sa na PO kapitálovo alebo riadením podieľa viacero 
FO vrátane jednej alebo viacerých osôb, ktoré nie sú 
mladými poľnohospodármi, mladý poľnohospodár 
musí mať účinnú a dlhodobú kontrolu podľa odseku 3 
sám alebo spolu s ďalšími osobami. Platba pre 
mladých poľnohospodárov sa poskytne najviac na 
prvých 28 ha, na ktoré možno poskytnúť podporu. 

Refundácia 
finančnej 
disciplíny – 
RFD  

čl. 26 ods. 5 
NEPR (EÚ) 
č. 1306/2013 

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

2,906192% 

Schémy viazaných priamych platieb 

Platba 
na pestovanie 
cukrovej repy 
– VCR 

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

Platba na pestovanie cukrovej repy sa poskytne 
žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku 
plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu vedenú v 
evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej 
republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom 
kalendárnom roku pestuje cukrovú repu.  

363,66 
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Názov 
podpornej 
schémy 

Legislatívny 
základ Charakteristika podpornej schémy 

Sadzba 
v EUR /ha 
ak nie je 
uvedené 
inak 

Platba 
na pestovanie 
chmeľu – VCH 

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

 
Platba na pestovanie chmeľu sa poskytne žiadateľovi, 
ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na 
ktorú možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii 
dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky 
a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku 
pestuje chmeľ.  483,80 

Platba na pestovanie chmeľu sa poskytne na výmeru 
chmeľnice, ktorá je vedená v registri chmeľníc podľa 
osobitného predpisu. 

Platba 
na pestovanie 
vybraných 
druhov ovocia 
s vysokou 
prácnosťou – 
VOV 

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

Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s 
vysokou prácnosťou sa poskytne žiadateľovi, ktorý 
obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú 
možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov 
pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na 
ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje 
vybrané druhy ovocia s vysokou prácnosťou.  

340,69 

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

Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s 
vysokou prácnosťou sa poskytne na výmeru 
poľnohospodárskej plochy, ak a) je vedená v registri 
ovocných sadov podľa osobitného predpisu a b) spĺňa 
podmienku minimálneho počtu životaschopných 
jedincov na 1 ha ovocného sadu, ktorý je pri: 
 
1. jahodách - 2 000 kusov a lieske obyčajnej 200 
kusov, bobuľovinách, a to baze čiernej 500 kusov, 
egrešoch, malinách a ríbezliach 2 000 kusov, ruži 
jabĺčkovej 600 kusov, 
 
2. kôstkovinách  - 300 kusov. 
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Názov 
podpornej 
schémy 

Legislatívny 
základ Charakteristika podpornej schémy 

Sadzba 
v EUR /ha 
ak nie je 
uvedené 
inak 

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

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

Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi 
vysokou prácnosťou sa poskytne žiadateľovi, ktorý 
obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú 
možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov 
pôdnych blokov na území Slovenskej republiky 
a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku 
pestuje vybrané druhy ovocia s veľmi vysokou 
prácnosťou. 

468,08 
Vybranými druhmi ovocia s veľmi vysokou prácnosťou 
sú: 
a) hrušky, 
b) jablká. 
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi 
vysokou prácnosťou sa poskytne na výmeru 
poľnohospodárskej plochy, ak 
a) je vedená v registri ovocných sadov podľa 
osobitného predpisu a b) spĺňa podmienku 
minimálneho počtu 400 kusov životaschopných 
jedincov na 1 ha ovocného sadu. 

Platba 
na pestovanie 
vybraných 
druhov 
zeleniny  – VVZ 

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

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

412,03 

Vybranými druhmi zeleniny sú 
a) listová zelenina, a to šalát a špenát, 
b) cibuľová zelenina, a to cibuľa, cesnak a pór, 
c) hlúbová zelenina, a to kapusta, kel, karfiol, kaleráb a 
ružičkový kel, 
d) koreňová zelenina, a to cvikla, mrkva, reďkev a 
reďkovka, petržlen a špargľa, 
e) plodová zelenina, a to baklažán, cuketa, dyňa, 
kukurica cukrová, melón, paprika, tekvica okrem 
tekvice určenej pre produkciu semien na konzum 
a lisovanie, uhorka nakladačka a uhorka šalátová. 
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny sa 
poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá 
spĺňa podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo 
vysadených kusov druhov zeleniny na 1 ha podľa 
prílohy č. 1. 
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Názov 
podpornej 
schémy 

Legislatívny 
základ Charakteristika podpornej schémy 

Sadzba 
v EUR /ha 
ak nie je 
uvedené 
inak 

Platba 
na pestovanie 
vybraných 
druhov 
bielkovinových 
plodín – VBP 

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

Platba na pestovanie vybraných druhov 
bielkovinových plodín sa poskytne žiadateľovi, ktorý 
obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú 
možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov 
pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na 
ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje 
vybrané druhy bielkovinových plodín. 
Vybranými druhmi bielkovinových plodín sú bôb, cícer, 
ďatelina, fazuľa, hrach, lucerna, lupina, sója, šošovica 
a vika siata. 
Platba na pestovanie vybraných druhov 
bielkovinových plodín sa poskytne na výmeru 
poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienky 
minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov 
druhov bielkovinových plodín na 1 ha podľa prílohy č. 
2. 

106,84 

Platba 
na pestovanie 
rajčiakov – VR 

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

Platba na pestovanie rajčiakov sa poskytne 
žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku 
plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu vedenú 
v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej 
republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom 
kalendárnom roku pestuje rajčiaky. 
Platba na pestovanie rajčiakov sa poskytne na výmeru 
poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienku 
minimálneho počtu 8 000 kusov vysiatych alebo 
vysadených pestovaných rajčiakov na 1 ha. 

481,30 

Platba na chov 
bahníc, jariek 
a kôz – VBJK 

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

Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne 
žiadateľovi, ak 
a) bahnice, jarky alebo kozy uvedené v zozname podľa 
§ 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v centrálnom 
registri hospodárskych zvierat, 
b) žiadateľ je podľa osobitného predpisu držiteľom 
bahníc, jariek alebo kôz uvedených v zozname podľa § 
13 ods. 4 písm. b) počas najmenej dvoch mesiacov 
odo dňa predloženia žiadosti, 
c) je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b). 
Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne 
žiadateľovi, ak spĺňa požiadavky identifikácie a 
registrácie bahníc, jariek a kôz podľa osobitného 
predpisu. 
Ak je žiadateľom o platbu na chov bahníc, jariek a kôz 
združenie, podmienka podľa odseku 1 písm. c) je 
splnená, ak bahnice, jarky a kozy uvedené v zozname 
podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú v držbe člena združenia. 

17,13/ks 
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Názov 
podpornej 
schémy 

Legislatívny 
základ Charakteristika podpornej schémy 

Sadzba 
v EUR /ha 
ak nie je 
uvedené 
inak 

Platba na 
výkrm 
vybraných 
kategórií 
hovädzieho 
dobytka – VVD 

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

Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho 
dobytka sa poskytne žiadateľovi, ak 
a) vybrané kategórie hovädzieho dobytka uvedené v 
zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v 
centrálnom registri hospodárskych zvierat, 
b) žiadateľ je podľa osobitného predpisu držiteľom 
nahlásených vybraných kategórií hovädzieho dobytka 
počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia 
žiadosti, 
c) je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b). 
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho 
dobytka sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa požiadavky 
identifikácie a registrácie vybraných kategórií 
hovädzieho dobytka podľa osobitného predpisu. 
Ak je žiadateľom o platbu na výkrm vybraných 
kategórií hovädzieho dobytka združenie, podmienka 
podľa odseku 1 písm. c) je splnená, ak vybrané 
kategórie hovädzieho dobytka uvedené v zozname 
podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú v držbe člena združenia. 
Vybranými kategóriami hovädzieho dobytka sú 
a) hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku do šesť 
mesiacov, 
b) hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku od šesť 
mesiacov do dvoch rokov, 
c) hovädzí dobytok samčieho pohlavia nad dva roky. 
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho 
dobytka sa poskytne žiadateľovi po uplatnení 
koeficientu pre prepočet stavu kategórie hovädzieho 
dobytka na dobytčiu jednotku podľa prílohy č. 3 v 
posledný deň obdobia podľa odseku 1 písm. b).  

168,62/DJ 
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Názov 
podpornej 
schémy 

Legislatívny 
základ 

Charakteristika podpornej schémy 

Sadzba 
v EUR /ha 
ak nie je 
uvedené 
inak 

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

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

Platba na kravy chované v systéme s trhovou 
produkciou mlieka sa poskytne žiadateľovi, ak 
a) dojnice uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. 
b) sú registrované v centrálnom registri 
hospodárskych zvierat, 
b) žiadateľ je podľa osobitného predpisu držiteľom 
dojníc počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa 
predloženia žiadosti, 
c) je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b). 
Platba na kravy chované v systéme s trhovou 
produkciou mlieka sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa 
požiadavky identifikácie a registrácie dojníc podľa 
osobitného predpisu. 
Ak je žiadateľom o platbu na kravy chované v systéme 
s trhovou produkciou mlieka združenie, podmienka 
podľa odseku 1 písm. c) je splnená, ak dojnice 
uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú 
v držbe člena združenia. 
Na účely odseku 1 je dojnicou samica hovädzieho 
dobytka vhodná na produkciu mlieka na trhové účely, 
ktorá sa aspoň raz otelila. 
Na účely odseku 1 na hovädzí dobytok s čistým 
podielom plemena mäsového typu podľa prílohy č. 3a 
nie je možné poskytnúť platbu na kravy chované v 
systéme s trhovou produkciou mlieka. 

249,66/ks 

Zdroj: Legislatíva EÚ a SR v platnom znení, Vestník MPRV SR čiastka 21/2020 a 22/2020 
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 Príloha č. 2: Priame podpory schválené zo ŠR na prechodné vnútroštátne platby na rok 2020 
Názov 
podpornej 
schémy 

Legislatívny 
základ Charakteristika podpornej schémy 

Sadzba v EUR /DJ 
ak nie je uvedené 
inak 

Doplnková 
vnútroštátna 
platba 
na dobytčie 
jednotky - 
VDJ 

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

Poskytuje sa formou prechodných 
vnútroštátnych platieb najmenej na jednu 
dobytčiu jednotku žiadateľovi, ktorý 
na základe stavu zvierat k 31. marcu 2007 
chová teľatá do šesť mesiacov, hovädzí 
dobytok od 6 do 24 mesiacov, býky, voly a 
jalovice nad 24 mesiacov, dojčiace kravy 
nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat 
k dátumu podania žiadosti, ovce a kozy 
nad 12 mesiacov na základe stavu zvierat 
k 31. marcu 2007, alebo dátumu podania 
žiadosti a na individuálne referenčné 
množstvo mlieka („individuálna kvóta“) k 
31. marcu 2007. 

podľa § 4 ods. 2 
písm. d): 70,00 

Ak počet dobytčích jednotiek, na ktoré sa 
predložili žiadosti o doplnkovú 
vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky 
podľa § 4 ods. 2 písm. d) a e) druhý bod 
presiahne celkový vnútroštátny strop na 
dobytčie jednotky podľa § 4 ods. 2 písm. 
d) a e) druhý bod, celkový počet dobytčích 
jednotiek podľa § 4 ods. 2 písm. d) a e) 
druhý bod sa v príslušnom pomere zníži. 

podľa § 4 ods. 2 
písm. e): 45,50 

Zdroj: NV SR č. 152/2013 Z. z. v zn. n. p., Vestník MPRV SR čiastka 14/2020 
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Príloha č. 3: Prehľad projektových podpôr PRV SR 2014-2020 a počet autorizovaných ŽoP k 
31.12.2020 

Číslo a názov opatrenia  Počet ŽoP 
Suma 
vyplatených 
ŽoP spolu v EUR  

1.1 Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania 
zručností 

7 217 769,12 

1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie  4 79 798,55 
2.3 Podpora na odbornú prípravu poradcov 2 86 984,36 
4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych 
podnikov  

139 24 916 448,75 

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

96 30 088 537,07 

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

17 5 731 410,29 

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých 
poľnohospodárov  

98 2 830 000,00 

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja 
nepoľnohospodárskych činností  

63 15 652 550,34 

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných 
zdrojov a úspor energie 

99 6 787 329,26 

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

273 26 201 774,88 

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

11 283 780,51 

8.1 Podpora na zalesňovanie/vytváranie zalesnených 
oblastí 

23 48 181,05 

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

10 1 842 006,43 

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

22 1 712 568,99 
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Zdroj: PPA, IS AGIS MFR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo a názov opatrenia  Počet ŽoP 
Suma 
vyplatených 
ŽoP spolu v EUR  

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

59 6 489 008,69 

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

22 4 671 533,94 

19.1 Prípravná podpora – LEADER 2 16 495,00 

19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 20 198 880,30 

SPOLU 967 127 855 057,53 
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 Prílohy č. 4: Graf - výška schváleného a vyplateného NFP za jednotlivé podopatrenia 
kumulatívne k 31.12.2020 (v mil. EUR) 

Zdroj: PPA, IS AGIS PRV 
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 Príloha č. 5: Prehľad poskytnutej štátnej a minimálnej pomoci v roku 2020 
Názov opatrenia Charakteristika 

opatrenia/podmienky 
poskytnutia 

Počet 
oprávnených 
žiadateľov 

Poskytnutá 
dotácia/podpora 
ŠR v  EUR* 

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

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

 
 
 

4 25 000,00 

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

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

 
 

                        9 499 987,68 

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

Účelom poskytovania pomoci 
podľa tejto schémy je podporiť 
podnik prostredníctvom KÚ. 
Schéma ŠP v znení Dodatku č. 2 
SA.56615(2020/XA) 

 
 

3 

 
 

1 199 997,11 

Dotácia na účasť 
spracovateľa na 
výstave (pomoc de 
minimis) 

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

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

115 116,54 

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

Cieľom poskytovania pomoci 
podniku je podporiť plnenenie 
mimoprodukčných funkcií lesov. 
Schéma minimálnej pomoci 
v znení Dodatku č.1 č. DM – 
12/2017 

 
 

174 

 
 

2 999 994,71 

Dotácia 
na odstraňovanie a 
likvidáciu mŕtvych 
hospodárskych zvierat  

Účelom poskytovania pomoci 
podľa tejto schémy je podporiť 
podnik v poľnohospodárskej 
prvovýrobe. 
Schéma štátnej pomoci na 
odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych 
hospodárskych zvierat 
SA.55372(2019/XA). 

1 1 999 987,00 
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Názov opatrenia Charakteristika 
opatrenia/podmienky 
poskytnutia 

Počet 
oprávnených 
žiadateľov 

Poskytnutá 
dotácia/podpora 
ŠR v  EUR* 

ŠP na platby 
poistného (ŠP) 

Účelom poskytovania pomoci 
podľa tejto schémy je podporiť 
podnik pôsobiaci v odvetví 
poľnohospodárskej prvovýroby 
formou úhrady platby poistného. 
Schéma ŠP v znení Dodatku č. 2 
SA.58749 (2020/XA). 

821 4 999 995,68 

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

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

10 143 948,03 

Prijímanie 
znevýhodnených 
pracovníkov formou 
mzdových dotácií (ŠP) 

Účelom poskytovania pomoci je 
podporiť prijímanie 
znevýhodnených pracovníkov vo 
forme mzdových dotácií. 
Schéma ŠP v znení Dodatku č. 2  
SA.57096 (2020/X) 

20 115 456,23 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

2225 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 719 234,50 

SPOLU  3281 37 818 717,48 
*Poskytnutá dotácia je uvádzaná bez odpočítania vrátených finančných prostriedkov 

Zdroj: PPA 
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 Príloha č. 6: Prehľad výdavkov PPA na podporné mechanizmy v roku 2020 

Kód 
programu 

Názov 
programu/podprogramu 

Schválený 
rozpočet  
k 31.12.2020 
v EUR 

Upravený 
rozpočet  
k 31.12.2020  
v EUR 

Skutočnosť  
k 31.12.2020  
v EUR 

% 
čerpania 

  Spolu za podporné 
mechanizmy 645 072 492,00 759 513 820,01 759 513 717,49 100,00 

090 
Tvorba, regulácia a 
implementácia politik 0,00 34 798 447,27 34 798 344,75 100,00 

09002 
Realizácia a 
administrácia finančných 
schém  0,00 34 798 447,27 34 798 344,75 100,00 

0900208 ŠP 0,00 34 798 447,27 34 798 344,75 100,00 

0CC 

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

487 567 761,00 461 339 313,79 461 339 313,79 100,00 

0CC01 I. pilier SPP (spolu fond 
EPZF): 487 567 761,00 461 256 248,29 461 256 248,29 100,00 

0CC0101 Priame platby 2014-2020 470 767 761,00 447 907 233,27 447 907 233,27 100,00 

0CC0102 
Trhovo orientované 
výdavky (TOV) 2014 -
2020 16 800 000,00 13 349 015,02 13 349 015,02 100,00 

0CC03 
Operačný program 
Rybné hospodárstvo 
2014-2020 (fond ENRF) 

0,00 83 065,50 83 065,50 100,00 

0CD 

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

157 504 731,00 263 376 058,95 263 376 058,95 100,00 

0CD01 1. Prenos znalostí a 
informačné akcie 0,00 297 567,67 297 567,67 100,00 

0CD02 2. Poradenské služby 0,00 86 984,36 86 984,36   

0CD03 4. Investície do 
hmotného majetku 0,00 60 762 200,40 60 762 200,40 100,00 

0CD04 

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

0,00 0,00 0,00   
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Kód 
programu 

Názov 
programu/podprogramu 

Schválený 
rozpočet  
k 31.12.2020 
v EUR 

Upravený 
rozpočet  
k 31.12.2020  
v EUR 

Skutočnosť  
k 31.12.2020  
v EUR 

% 
čerpania 

0CD05 

6. Rozvoj 
poľnohospodárskych 
podnikov  
a podnikania  

21 650 000,00 18 472 554,42 18 472 554,42 100,00 

0CD06 
7. Základné služby a 
obnova dedín vo 
vidieckych oblastiach 

12 032 292,00 33 272 884,65 33 272 884,65 100,00 

0CD07 

8. Investície do rozvoja 
lesných oblastí a 
zlepšenia 
životaschopnosti lesov 

0,00 10 099 239,60 10 099 239,60 100,00 

0CD09 
10. 
Agroenvironmentálno-
klimatické opatrenie 

29 900000,00 20 408 881,58 20 408 881,58 100,00 

0CD0A 11. Ekologické 
poľnohospodárstvo 15 275 000,00 16 590 645,00 16 590 645,00 100,00 

0CD0B 12. Platby v rámci 
sústavy NATURA 2000 1 399 435,00 860 694,68 860 694,68 100,00 

0CD0C 

13. Platby pre oblasti 
s prírodnými alebo inými 
osobitnými 
obmedzeniami 

437 232,00 70 588 849,24 70 588 849,24 100,00 

 0CD0D 14. Dobré životné 
podmienky zvierat 6 416 668,00 25 483 099,34 25 483 099,34 100,00 

0CD0E 

15. Lesnícko-
environmentálne  
a klimatické služby a 
ochrana lesov 

535 000,00 813 238,50 813 238,50 100,00 

0CD0F 16. Spolupráca 0,00 4 671 533,94 4 671 533,94 100,00 

0CD0H 

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

38 459 456,00 243 156,14 

 
 

243 156,14 100,00 

0CD0I 20. TP vrátane NSRV 31 399 648,00 724 529,43 724 529,43 100,00 
Zdroj: PPA, RIS 
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 Príloha č. 7: Zoznam skratiek 
 
AGIS  Agrárny informačný systém 
AE  Agroenvironmentálne opatrenie (opatrenie PRV SR 2007 – 2013) 
AEKO  Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie 
AEZ  Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat (opatrenie PRV SR 2007 – 2013) 
AKZ  Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie: operácia chov a udržanie 

ohrozených druhov zvierat 
ANC  Platba pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými 

obmedzeniami               
AMO  Africký mor ošípaných 
ASSR  Automatizovaný systém správy registratúry 
ATIS  Agrárne trhové informácie Slovenska 
CA                     Certifikačný audit 
CEHZ                 Centrálna evidencia hospodárskych zvierat 
CO              Certifikačný orgán 
CÚD  Centrálny úrad doručovania 
DJ  Dobytčia jednotka 
DMS  Systém riadenia dokumentov 
DOJ  Platba na dojnice (opatrenie PRV SR 2007 – 2013) 
EDA  Európsky dvor audítorov 
EK  Európska komisia 
EKO  Opatrenie ekologické poľnohospodárstvo 
eKNM              Modul pre administrovanie KNM 
ENRF   Európsky námorný a rybársky fond (European Maritime and Fisheries Fund) 
EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (European Agriculturale 

Fund for Rural Development) 
EPUZF  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond 
EPZF Európsky poľnohospodársky záručný fond (European Agriculturale Guarantee 

Fund) 
EŠIF  Európske štrukturálne a investičné fondy 
EÚ   Európska únia 
GIS   Geografický informačný systém 
GR PPA Generálny riaditeľ PPA 
GRE Platba pre poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné 

prostredie 
GSAA   Geopriestorová žiadosť o podporu (Geospatial aid application)   
ha   Hektár 
HD   Hovädzí dobytok 
IACS Integrovaný administratívny a kontrolný systém (Integrated Administration 

and Control System) 
IS   Informačný systém 
ISAMM Informačný systém pre monitorovanie a organizáciu poľnohospodárskych 

trhov 
ISMS   Systém riadenia informačnej bezpečnosti 
ISUF   Informačný systém účtovníctva fondov 
IT   Informačné technológie 
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JŽ   Jednotná žiadosť 
KNM  Kontrola na mieste 
LEKS  Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov 
LEPP  Lesnícko-environmentálne platby (opatrenie PRV SR 2007 – 2013) 
LFA  Znevýhodnené oblasti (opatrenie PRV SR 2007 – 2013) 
LN   Learning Network 
LPIS  Land parcel identification system – Register pôdy 
LUEV   Platba v rámci sústavy NATURA 2000 na lesný pozemok 
MAS   Miestna akčná skupina 
MFR   Modul finančného riadenia 
MP Platba pre mladých poľnohospodárov 
MPRV SR         Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
MSP                  Malé a stredné podniky 
MVZP   Menej významná zmena projektu 
NEPR  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
NFP   Nenávratný finančný príspevok 
NLC  Národné lesnícke centrum 
NPPC   Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
VÚPOP Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 
NV SR   Nariadenie vlády Slovenskej republiky 
O  Obstarávanie 
OLAF  Európsky úrad pre boj proti podvodom 
OOV   Ostatné osobné výdavky 
OP RH              Operačný program Rybné hospodárstvo 
OV  Operačné programy organizácií výrobcov ovocia a zeleniny 
OVA  Odbor vnútorného auditu 
PA  Platobná agentúra 
PPA   Pôdohospodárska platobná agentúra 
PRV SR  Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
PwC  PricewaterhouseCoopers Slovensko s. r. o. 
PZPP   Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 
RFD  Refundácia finančnej disciplíny 
RIS  Rozpočtový informačný systém 
RP PPA Regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry 
SAPARD Special Accession Programme for Agricultural and Rural Development 
SAPS   Jednotná platba na plochu 
SOT  Spoločná organizácia trhu EÚ 
SoZN   Správa o zistených nezrovnalostiach 
SPP   Spoločná poľnohospodárska politika 
SR   Slovenská republika 
SZIF   Státní zemědělský intervenční fond 
ŠP   Štátna a minimálna pomoc 
ŠR   Štátny rozpočet 
ŠVPS SR  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 
TP  Technická pomoc 
TRDI   Transitional Rural Development Instrument 
UEV   Platba v rámci sústavy Natura 2000 na poľnohospodársky pozemok 
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ÚKSÚP  Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky SR 
ÚPVS  Ústredný portál verejnej správy 
ÚVO   Úrad pre verejné obstarávanie 
VBJK   Platba na chov bahníc, jariek a kôz 
VBP   Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín 
VCR   Platba na pestovanie cukrovej repy 
VDJ   Platba na dobytčie jednotky 
VDOJ   Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka 
VCH              Platba na pestovanie chmeľu 
VK   Výberové konanie 
VO  Verejné obstarávanie 
VOP   Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou 
VOV   Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou 
VPP                   Viazané priame platby 
VR  Platba na pestovanie rajčiakov 
VVD   Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka 
VVZ  Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny 
ZoZP  Zmluva o zriadení záložného práva 
ZPC  Zahraničná pracovná cesta 
ZPZP  Platba na dobré životné podmienky zvierat 
ŽoNFP              Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
ŽoP   Žiadosť o platbu 
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