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Kancelária ministra pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR
Číslo: 82/2018-100 


Nové znenie

Záznam

z 3. porady vedenia ministerstva
26. marca 2018


Prítomní:

G. Matečná 
M. Lapšanský
B. Tot
H. Leváková Kožárová
L. Kulcsárová (za J. Regeca)
B. Zemko
M. Deneva
J. Kožuch 
J. Puškáč
M. Mitošinka
P. Juhász (za Š. Rybu)
K. Mihaľová
J. Gudába
V. Machalík
B. Kapustová (za P. Kicka)
A. Dúžeková


Program:

01. Analýza plnenia úloh vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
	č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh – 2017, č. 1202/2018-510

02. Návrh smernice Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
	č. 812/2018-060 na zabezpečenie výkonu diplomatického protokolu, 
	č.: 812/2018-060Financovanie opatrení národných podpôr a štátnej pomoci z programov
	Národné podpory a Štátna pomoc rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva 
	a rozvoja vidieka SR v roku 2018, č. : 1350/2018-370

03. Návrh zahraničných pracovných ciest na mesiac apríl 2018, č. 1450/2018-060

04. Návrh zmeny a doplnenia  Dostihového poriadku Slovenskej republiky, č. 1454/2018-520

05. Vyhodnotenie  plnenia  úloh za rok 2017 a aktualizácia úloh na rok 2018 
	z rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 za oblasť 
	pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, č.: 3682/2017-310

06. Návrh financovania opatrení národných podpôr a štátnej pomoci z programov Národné 
	podpory a Štátna pomoc rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
	vidieka SR v roku 2018, č. 1350/2018-370

07. Kalendár veľtrhov a výstav 2018, č. 1335/2018-840

08. Rôzne
Rokovanie porady vedenia viedla ministerka Gabriela Matečná,

k jednotlivým bodom programu boli po diskusii prijaté nasledovné

závery:


01. Analýza plnenia úloh vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
	č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh – 2017, č. 1202/2018-510

Referoval: P. Juhász

Schvaľuje sa

Analýza plnenia úloh vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh – 2017

02. Návrh smernice Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
	republiky č. 812/2018-060 na zabezpečenie výkonu diplomatického protokolu 
	č. 812/2018-060

Referoval: B. Zemko

A. Schvaľuje sa

Návrh smernice Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
č. 812/2018-060  na zabezpečenie  výkonu diplomatického protokolu

B. Ukladá sa

	všetkým organizačným útvarom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


zabezpečiť plnenie schválenej smernice Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 812/2018-060 na zabezpečenie výkonu diplomatického protokolu

Termín: priebežne
Zabezpečí: vedúci zamestnanci organizačných útvarov 

	odboru zahraničnej koordinácie

generálnemu tajomníkovi služobného úradu (oddelenie podpory užívateľov a aplikácií)

zverejniť smernicu Ministerstva  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 812/2018 – 060 na zabezpečenie výkonu diplomatického protokolu na INTRANET-e ministerstva

Termín: do 10 dní po schválení v PVM
Zabezpečí: B. Zemko
Spolupráca: J. Regec
03. Návrh zahraničných pracovných ciest na mesiac apríl 2018, č. 1450/2018-060

Referoval: B. Zemko

A. Schvaľuje sa

Návrh zahraničných pracovných ciest na mesiac apríl 2018

B. Ukladá sa

odboru zahraničnej koordinácie
generálnym riaditeľom sekcií 

zabezpečiť realizáciu zahraničných pracovných ciest v mesiaci apríl 2018 podľa schváleného návrhu

Termín: apríl 2018
Zabezpečí: B. Zemko
Spolupráca: generálni riaditelia sekcií

04. Návrh zmeny a doplnenia Dostihového poriadku Slovenskej republiky, č. 1454/2018-520

Referoval: P. Juhász

Schvaľuje sa

Návrh zmeny a doplnenia Dostihového poriadku Slovenskej republiky

05. Vyhodnotenie  plnenia  úloh za rok 2017 a aktualizácia úloh na rok 2018 
	z rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 za oblasť 
	pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, č.: 3682/2017-310

Referovala: M. Deneva

Rokovanie k bodu bolo prerušené vzhľadom na aktualizáciu Programového vyhlásenia vlády SR. 

06. Financovanie opatrení národných podpôr a štátnej pomoci z programov Národné 
	podpory a Štátna pomoc rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva 
	a rozvoja vidieka SR v roku 2018, č. : 1350/2018-370

Referovala: M. Deneva

A. Schvaľuje sa 
Návrh financovania opatrení národných podpôr a štátnej pomoci z programov Národné podpory a Štátna pomoc rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2018

B. Ukladá sa

	sekcii pôdohospodárskej politiky a rozpočtu


	dopracovať materiál v zmysle záverov porady vedenia MPRV SR a pripraviť rozpis limitov finančných prostriedkov na financovanie podpôr v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v roku 2017


Termín: do 10 dní od schválenia materiálu
Zabezpečí: M. Deneva

	zabezpečiť rozpočtové opatrenia na presun finančných prostriedkov z prechodnej vnútroštátnej pomoci v zmysle schváleného materiálu


Termín: do 16. 4. 2018
Zabezpečí: M. Deneva

	zabezpečiť vypísanie výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu na jednotlivé opatrenia


Termín: priebežne v roku 2018
Zabezpečí: M. Deneva

07. Kalendár veľtrhov a výstav 2018, č. 1335/2018-840

Referoval: M. Lapšanský

A. Schvaľuje sa s pripomienkou

Kalendár veľtrhov a výstav 2018

B. Ukladá sa

	sekcii potravinárstva a obchodu 


dopracovať materiál v zmysle pripomienky porady vedenia

Termín: do 10 dní po PVM
Zabezpečí: M. Lapšanský

	sekcii pôdohospodárskej politiky a rozpočtu


na základe schváleného „Kalendára veľtrhov a výstav 2018“ zabezpečiť financovanie domácich a zahraničných veľtrhov a výstav 

Termín: priebežne 
Zabezpečí: M. Deneva

	sekcii potravinárstva a obchodu 


zverejniť „Kalendár veľtrhov a výstav 2018“ vo Vestníku ministerstva a na webovom sídle ministerstva 
Termín: do 14 dní po PVM
Zabezpečí: M. Lapšanský

08. Rôzne


Pani ministerka informovala o nutnosti vyplatenia finančných prostriedkov z projektu zelenej nafty do 15. augusta 2018

Generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu informoval o podpore regionálnych potravín  v Českej republike.

A. Súhlasí sa

s predĺžením termínu splnenia úloh

Č. úlohy: 486 / 2016
Vec: Predložiť na rokovanie PVM Analýzu možnosti vytvorenia fondu solidarity
Komu (Typ): Rozpracované programové vyhlásenie vlády SR
číslo a bod: úloha rezortného charakteru č. 2

Gestor: M. Denava
Pôvodný termín: 30.1.2018
Nový termín: do budúcej porady vedenia (9.4.2018) 

Č. úlohy: 240 / 2017
Vec: Správa o hospodárskom využívaní a ochrane poľnohospodárskej pôdy -- -- predložiť do PVM materiál „Stratégia ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy v SR do roku 2024
Komu (Typ): úloha z porady vedenia MP SR
číslo a bod: 23.PVM/1-2

Gestor: J. Puškáč
Pôvodný termín: 1.2.2018
Nový termín: 1.5.2018 




Gabriela Matečná
podpredsedníčka vlády a ministerka
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR









Rozdeľovník:

	G. Matečná			1x

A. Stredák				1x
G. Csicsai				1x
J. Regec				1x
B. Tot	 			1x
M. Deneva			1x
J. Puškáč 				1x
Š. Ryba				1x
J. Gudába				1x
P. Kicko				1x
M. Lapšanský			1x
M. Mitošinka			1x
H. Leváková Kožárová 		1x
B. Zemko				1x
Ľ. Turkotová			1x
V. Machalík			1x
M. Hricková			1x
K. Mihaľová			1x
P. Ďuračka		 	1x
A. Egyedová			1x
x              x
	J. Kožuch – PPA

x               x
	Na založenie






