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VÝROČNÁ SPRÁVA MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA ZA ROK 2007
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy
pre :
o poľnohospodárstvo
o lesné hospodárstvo
o pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy
o závlahové systémy a odvodňovacie systémy
o veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor
o rastlinolekársku starostlivosť
o plemenársky dozor
o rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu
o poľovníctvo
o potravinárstvo a potravinový dozor.
Kontakty : adresa : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
ústredňa : 02/59 266 111
webová stránka : www.land.gov.sk

1. Informácie o politickej účasti
Ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ing. Zdenka Kramplová
Narodená : 7. 8. 1957
VZDELANIE
1976 – 1981 : Poľnohospodárska akadémia, Plovdiv, Bulharská republika ukončená záverečnou
skúškou
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
od roku 2006 poslankyňa NR SR, ĽS-HZDS, Zahraničný výbor NR SR (členka), Odobitný
kontrolný vybor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ (členka)
2005
ústredná tajomníčka ĽS-HZDS
1999 – 2006 SZČO
1998
veľvyslankyňa v Kanade
1997 – 1998 ministerka zahraničných vecí
1994 – 1997 vedúca Úradu vlády SR
1992 –1994 poradkyňa predsedu vlády SR pre parlament, politické strany a občianske
združenia
1991 – 1992 vydavateľstvo Príroda, vedúca redaktorka
1981 – 1991 vydavateľstvo Príroda, redaktorka
OCENENIA
1987 literárna cena od Slovenského literárneho fondu za preklad knihy
ZNALOSŤ JAZYKOV
angličtina, bulharčina, ruština
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KONTAKT NA KANCELÁRIU
Telefón : 02/ 59266241
Fax : 02/52963871
e-mail : zdenka.kramplova@land.gov.sk
Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ing. Vladimír Palša
Narodený 7. 12. 1948
VZDELANIE
1975 – 1980 Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra
1988
Diplom kandidáta ekonomických vied
1990
Študijná cesta v USA
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
1993 - doteraz PD Kapušany, predseda družstva
1991 – 1993
VSŽ Košice, riaditeľ závodu Kovomat
1970 – 1991
JRD Kapušany najprv ako opravár, traktorista, kombajnista, mechanizátor
a neskôr ako predseda družstva
KONTAKT NA KANCELÁRIU
Telefón : 02/ 59266245
Fax : 02/5296248
e-mail : vladimir.palsa@land.gov.sk
Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ing. Viliam Turský
Narodený 20. 10. 1954
VZDELANIE
Rok ukončenia 1979 Vysoká škola lesnícka a drevárska, Zvolen
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2005 – súčasnosť
vedúci lesnej správy Rajecké Teplice
1992 – 2005
vedúci lesnej správy Kunerad
1991
vedúci oddelenia príprava výroby a reprivatizácie na Lesnom závode Žilina
1990
technicko-hospodárskym pracovník na Lesnej správe Dubeň
1987 – 1990
pracoval v politických funkciách
1982 – 1986
vedúci lesnej správy Verín
1980 – 1982
samostatný technológ na Lesnom závode Žilina
KONTAKT NA KANCELÁRIU
Telefón : 02/ 59266242
Fax : 02/529 65463
e-mail : viliam.tursky@land.gov.sk
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2. Informácia o odbornej časti ústredného orgánu
2. 1. Vedúci služobného úradu
Ing. Vladimír Pavelka
Narodený 13. 10. 1959
VZDELANIE
Rok ukončenia 1983 Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2006 – 2005 poslanec NR SR Bratislava
2003 – 2006 riaditeľ Územnej polikliniky Námestovo
2003 -2002 riaditeľ Mestského športového zariadenia Dolný Kubín
2002
poslanec NR SR
2002 – 1999 asistent viceprimátora, Mestský úrad Dolný Kubín
1999 – 1996 prednosta Okresného úradu práce Dolný Kubín
1996 – 1994 riaditeľ Okresného úradu práce Dolný Kubín
1994 – 1993 vedúci organizačného odboru HZDS Bratislava
1993 – 1992 živnostník
1992 – 1986 hlavný mechnizátor, vedúci výroby, JRD VAsiľov
1986 – 1984 vedúci autodopravy, JRD Nižná nad Oravou
1984 – 1983 mechanizátor, JRD Dojč
KONTAKT NA KANCELÁRIU
Telefón : 02/59266 481
e-mail : vladimir.pavelka@land.gov.sk
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2. 2 Organizačná štruktúra
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Rozpočtové organizácie rezortu pôdohospodárstva SR :
Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Nitra
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava
Plemenárska inšpekcia SR, Nitra
Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, Nitra
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Príspevkové organizácie rezortu pôdohospodárstva SR :
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
Výskumný ústav potravinársky, Bratislava
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Nitra
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva,Bratislava
Národné lesnícke centrum, Zvolen
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
Štátny veterinárny ústav Zvolen
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
Agroinštitút Nitra
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice
Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo, Nitra
Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica
Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra
Múzeum vo Svätom Antone
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka

2. 3 Stručný popis činnosti organizačných útvarov ministerstva
Kancelária ministra
Kancelária ministra zabezpečuje agendu ministra, koordinuje prípravu materiálov
určených na rokovanie vlády a jej poradných orgánov, národnej rady, koordinuje vypracúvanie
a predkladanie materiálov, informácií a podkladov pre ministra a poradu vedenia ministerstva,
zabezpečuje plnenie organizačných úloh podľa pokynov ministra pri riadení ministerstva,
organizačne zabezpečuje prípravu časových harmonogramov ministra, pripravuje a organizuje
prijímanie domácich a zahraničných hostí a delegácií.
Kancelária ministra sa vnútorne člení na : sekretariát ministra
odbor vládnej a parlamentnej agendy.
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Odbor komunikačný
Odbor komunikačný zabezpečuje mediálnu politiku ministerstva vo vzťahu k médiám
a verejnosti.

Odbor krízového riadenia
Odbor krízového riadenia koordinuje a zabezpečuje plnenie úloh a opatrení v rezorte
pôdohospodárstva na úseku hospodárskej mobilizácie a krízového riadenia, ochrany utajovaných
skutočností a civilnej ochrany.

Oddelenie technickej pomoci
Oddelenie technickej pomoci je riadiacou jednotkou pre operácie technickej pomoci
Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013.

Oddelenie vnútorného auditu
Oddelenie vnútorného auditu vykonáva nezávislú, objektívnu, hodnotiacu a konzultačnú
činnosť zameranú na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov, napomáhanie plneniu
úloh, cieľov a zámerov ministerstva a organizácií v jeho riadiacej pôsobnosti podľa zákona
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sekcia kontroly
Sekcia kontroly vykonáva kontroly plnenia úloh štátnej správy, finančné kontroly
a kontroly týkajúce sa financovania záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho
usmerňovacieho a záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a ďalších
podpôr EÚ. Zabezpečuje vybavenie petícií a sťažností doručených ministerstvu. Koordinuje
opatrenia a plnenie úloh v oblasti prevencie kriminality a ochrany finančných záujmov EÚ.
Poskytuje riadiacim zamestnancom ministerstva metodickú pomoc pri výkone kontroly a
prešetrovaní petícií a sťažností v ich pôsobnosti.
Sekcia kontroly sa člení na : odbor vnútornej kontroly,
odbor finančnej kontroly,
oddelenie kontroly podpôr EÚ.

Sekcia informatiky
Sekcia informatiky zabezpečuje uplatňovanie štátnej politiky informatizácie
na ministerstve, v rozpočtových a príspevkových organizáciách ministerstva, v krajských lesných
úradoch, obvodných lesných úradoch, krajských pozemkových úradoch, a v obvodných
pozemkových úradoch.
Sekcia informatiky sa člení na : odbor informačných systémov,
odbor komunikačných systémov.
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Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu zabezpečuje tvorbu a realizáciu
jednotnej štátnej politiky v oblasti pôdohospodárstva vrátane jej finančného zabezpečenia,
zabezpečuje tvorbu a realizáciu všeobecne záväzných právnych predpisov a metodík pre národné
podpory a priame platby, plní úlohy orgánu finančného riadenia EPZF a EPFRV v podmienkach
Slovenskej republiky, úlohy riadiaceho orgánu vo vzťahu k PPA a nadriadeného správneho
orgánu. V spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi ministerstva koordinuje prípravu
a implementáciu krížového plnenia v rozsahu pôsobnosti ministerstva. Koordinuje spoluprácu s
organizáciami v pôsobnosti ministerstva a organizačnými útvarmi ministerstva najmä v oblasti
rozpočtovania, financovania, vypracovania výkazov Štátnej pokladnice, účtovných, finančných
a štatistických výkazov a pri finančnom riadení EPZV a EPFRV, v oblasti zavedenia eura,
implementácie nariadení EÚ, činnosti Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva,
konsolidovaných stanovísk k politikám EÚ v oblasti rozpočtu a budúcnosti spoločnej
poľnohospodárskej politiky. Sekcia spolupracuje s MF SR pri tvorbe rozpočtu, pri vypracovaní
a aktualizácií koncepčných materiálov týkajúcich sa finančného riadenia EPZF a EPFRV, pri
príprave a implementácií nariadení vlády a metodických usmernení pre programy podpory
v pôdohospodárstve, so Štátnou pokladnicou pri zriaďovaní účtov a osobitných
mimorozpočtových účtov pre prostriedky EPZF a EPFRV, s PPA pri vypracovávaní
koncepčných materiálov týkajúcich sa finančného riadenia EPZF a EPFRV pri plnení úloh
nadriadeného správneho orgánu, pri príprave a implementácii krížového plnenia a s ďalšími
orgánmi a inštitúciami pri plnení úloh v rozsahu pôsobnosti sekcie a s medzinárodnými
inštitúciami, najmä s orgánmi EK pri realizácii spoločného riadenia výdavkov EPZF a EPFRV a
pri realizácii Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva, s Radou EÚ v oblasti
horizontálnych poľnohospodárskych otázok, s OECD v rozsahu pôsobnosti sekcie.
Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu sa člení na :
odbor stratégií,
odbor finančného riadenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky,
odbor rozpočtu a záverečného účtu,
odbor finančný,
odbor metodiky podpôr a správnych činností.

Sekcia legislatívy
Sekcia legislatívy zabezpečuje plnenie legislatívnych úloh ministerstva a harmonizáciu
práva Slovenskej republiky s právom EÚ v pôsobnosti ministerstva. Koná za ministerstvo pred
súdmi, zabezpečuje evidenciu a vymáhanie pohľadávok ministerstva a vykonáva štátnu správu na
úseku pozemkových úprav, ochrany pôdy a usporadúvania pozemkového vlastníctva.
Sekcia legislatívy sa člení na : odbor legislatívy,
odbor právny a pozemkový .

Sekcia poľnohospodárstva
Sekcia poľnohospodárstva zodpovedá za implementáciu, monitorovanie a plnenie ďalších
úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov EÚ a vykonáva
štátnu správu a odborné činnosti v týchto oblastiach :
•
•
•

spoločná poľnohospodárska politika Slovenskej republiky v podmienkach EÚ pre rastlinné a
živočíšne komodity,
rastlinolekárska starostlivosť,
vinohradníctvo a vinárstvo,
9

•

registrácia odrôd pestovaných rastlín a uvádzanie množiteľského materiálu pestovaných
rastlín na trh,
• registrácia hnojív, osív a sadív, prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
• výroba, uvádzanie na trh a používanie krmív,
• ochrana práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat,
• genofond rastlín a zvierat,
• geneticky modifikované organizmy (ďalej len „GMO“),
• starostlivosť o rozvoj šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat,
• veterinárna starostlivosť,
• rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,
• veda a výskum v oblasti pôdohospodárstva,
• tvorba a spracovanie registrov,
• starostlivosť o hydromelioračný majetok štátu a vodu v poľnohospodárstve,
• obnoviteľné zdroje energie,
• verejné sklady rastlinných komodít,
• využívanie a obnova poľnohospodárskej techniky,
• pôdohospodárske poradenstvo,
• pôdohospodárske kultúrne dedičstvo – múzejníctvo,
• vzdelávanie v pôdohospodárstve.
Sekcia poľnohospodárstva sa člení na : odbor rastlinných komodít,
odbor živočíšnych komodít,
oddelenie výskumu a vzdelávania.

Sekcia zahraničnej koordinácie
Sekcia zahraničnej koordinácie koordinuje zahraničnú politiku v oblasti
pôdohospodárstva, osobitne v oblasti obchodných mechanizmov pre základné poľnohospodárske
výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky vrátane centrálneho marketingu a propagácie.
Sekcia zahraničnej koordinácie sa člení na : odbor zahraničných vzťahov,
odbor obchodu a marketingu.

Sekcia lesnícka
Sekcia lesnícka vykonáva štátnu správu na úseku lesného hospodárstva, lesného
reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev a poľovníctva. Metodicky riadi
a usmerňuje príspevkové organizácie Národné lesnícke centrum a Štátne lesy Tatranského
národného parku.
Sekcia lesnícka sa člení na : odbor lesného hospodárstva,
odbor štátnej správy lesného hospodárstva,
oddelenie poľovníctva.

Sekcia potravinárstva
Sekcia potravinárstva vykonáva štátnu správu na úseku bezpečnosti a úradnej kontroly
potravín a konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu. Sekcia potravinárstva :
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•
•
•
•
•
•

koordinuje výkon štátnej správy na úseku bezpečnosti a úradnej kontroly potravín,
koordinuje krížové plnenie v oblasti bezpečnosti a hygieny potravín,
rieši úlohy na úseku konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu,
vydáva súhlas na umiestňovanie na trh geneticky modifikovaných potravín,
vydáva povolenia na výrobu, spracovanie a manipuláciu s liehom,
realizuje politiku kvality potravín a je orgánom na ochranu označenia zaručených
tradičných špecialít z poľnohospodárskych výrobkov a potravín pre styk s EK,
• vydáva osvedčenia na výrobu tabakových výrobkov,
• vykonáva kontaktné miesto Slovenskej republiky pre styk s Európskym úradom pre
bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“),
• ustanovuje požiadavky a postupy na výrobu potravín, manipuláciu s nimi a ich
umiestňovanie na trh v rámci zákona o potravinách a tvorby Potravinového kódexu
Slovenskej republiky.
Sekcia potravinárstva sa člení na : odbor bezpečnosti potravín a výživy,
odbor potravinárskeho priemyslu.

Sekcia rozvoja vidieka
Zodpovedá za tvorbu štátnej stratégie politiky rozvoja vidieka, zabezpečuje ukončenie
realizácie Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006,
Plánu rozvoja vidieka SR 2004 -2006 a Programu SAPARD. Zabezpečuje realizáciu PRV SR
2007-2013 okrem operácií technickej pomoci a OP RH SR 2007-2013. Sekcia rozvoja vidieka
riadi výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o rozvoj ekologického poľnohospodárstva.
Sekcia rozvoja vidieka sa člení na : odbor rozvoja vidieka,
odbor environmentálnych činností,
oddelenie akreditácie platobnej agentúry.
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3. Strednodobé zámery rezortu
3. 1 Zámery rezortu odvodené z Programového vyhlásenia vlády SR
Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR v pôsobnosti MP SR na roky 2006 -2010
Úlohy vládne
1. NSP rybného hospodárstva 2007 – 2013
2. NSP rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
5. Návrh novely zákona 194/98 Z. z. o šľachtení a plemenitbe HZ
6. Novela zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov s cieľom vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí
7. Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013
8. Systém financovania poľnohospodárskych výdavkov z EÚ v II. programovacom
období 2007 - 2013
9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie pozemkového vlastníctva v znení neskorších predpisov
10. Návrh harmonizácie podpôr v odvetví rastlinnej a živočíšnej výroby zo zameraním na
stratégiu podpory chovu HZ v SR
11. Nariadenia vlády SR upravujúce podrobnosti poskytovania finančných prostriedkov
zo zdrojov EÚ a ŠR v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (v oblasti
priamych platieb, štátnej pomoci, krížového plnenia)
12. Nariadenia vlády SR upravujúce podrobnosti poskytovania finančných prostriedkov
zo zdrojov EÚ a ŠR v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (v oblasti
organizácie trhu)
13. Národný lesnícky program
14. Návrh novely zákona o lesoch
15. Nariadenie vlády SR o tvorení národnej rezervy a prerozdeľovaní národnej rezervy
prémiových práv na chov dojčiacich kráv, oviec a kôz.
16. Vypracovať návrh novely zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov
17. Návrh postupov na administratívne zjednodušenie uplatňovaného režimu nafty so
zníženou sadzbou spotrebnej dane z minerálneho oleja
18. Správa o transformácii vlastníckych a užívateľských vzťahov k lesným pozemkom
19. Nariadenie vlády SR o národnom včelárskom programe.
20. Vypracovať návrh novely zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku
štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
21. Návrh účasti delegácie SR na 34. konferencii FAO
22. Návrh na sprísnenie podmienok za zábery poľnohospodárskej pôdy
23. Zákon o odškodnení pri nákazách hospodárskych zvierat.
24. Návrh zákona o poľovníctve
25. Návrh strategického rozvoja živočíšnej a rastlinnej výroby v zmysle novej legislatívy
podpôr EÚ od r. 2009
26. Návrh účasti a zodpovednosti delegácie SR na Ministerskej konferencii o ochrane
lesov v Európe (Varšava, Poľská republika 2007 – termín sa určí na zasadnutí
expertov MCPF v októbri 2006)
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27. Prognóza vývoja slovenského poľnohospodárstva, lesníctva a vidieka
28. Správa o plnení koncepcie využívania biomasy na energetické účely
29. Realizácia Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Sústavy vodných diel
Gabčíkovo - Nagymaros
30. Návrh novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v znení neskorších
predpisov
31. Hodnotenie
zmien
v produkčných
a ekonomických
charakteristikách
poľnohospodárstva a potravinárstva v rokoch 2002 – 2008 v nadväznosti na
uplatňovanie SPP EÚ
32. Návrh na využitie efektívnych ekonomických a ekologických spôsobov likvidácie
rizikových a nebezpečných živočíšnych produktov
33. Návrh účasti delegácie SR na 35. konferencii FAO
Úlohy rezortné
1. Vypracovať Aktualizovanú koncepciu informatizácie rezortu pôdohospodárstva
(zákon č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy)
2. Vypracovať Záverečnú správu o realizácii projektu : Konsolidovaný telekomunikačný
systém v rezorte pôdohospodárstva SR
3. Vypracovať Návrh na vybudovanie elektronickej štátnej správy v rezorte
pôdohospodárstva, ako súčasti e-Governmentu SR
4. Dobudovať geografický informačný systém o poľovných revíroch v SR
5. Dobudovať integrovaný komunikačný systém rezortu pôdohospodárstva
6. Vypracovať Záverečnú správu o realizácii informatizácie v rezorte pôdohospodárstva
SR za roky 2006-2009
7. Vypracovať Návrh na vytvorenie informačnej infraštrukúry na podporu
transparentného trhového prostredia v rezorte pôdohospodárstva
8. Vybudovať informačný systém o transakciách s poľnohospodárskou a lesnou pôdou
9. Dobudovať základné nástroje integrácie a distribúcie geopriestorových údajov v
rezorte pôdohospodárstva
10. Vykonať kontrolu plnenia úloh z aktualizovaného rozpracovania programového
vyhlásenia vlády SR na podmienky Ministerstva pôdohospodárstva SR na roky 2006
– 2010
11. Analýza vývoja poľnohospodárstva a potravinárstva v rokoch 1998 – 2005
12. Výnos o poskytovaní národných podpôr v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva
a lesného hospodárstva na roky 2007 až 2013.
13. Vyhodnotiť účinnosť štátnej pomoci v roku 2005 a 2006
14. Porovnávacia analýza dopadov rozličných variantov prechodu k uplatňovaniu SPS
(jednotná platba na farmu), vrátane variantu pokračovania v uplatňovaní SAPS po
roku 2008
15. Informácia o plnení Programového vyhlásenia vlády SR v rezorte pôdohospodárstva
a jeho aktualizácia na príslušný rok
16. Zhodnotenie čerpania výdavkov programovacieho obdobia 2004 - 2006
17. Príprava administratívno – technického rámca pre zabezpečenie reformovanej SPP
v oblasti priamych platieb a rozvoja vidieka
18. Vypracovanie aktuálnych osnov pre prípravu „Zelených správ“ vrátane návrhu
technicko - organizačného zabezpečenia ich prípravy
19. Návrh zamerania hmotnej stimulácie riaditeľov štátnych podnikov a vybraných
príspevkových organizácií.
20. Zhodnotenie hospodárenia podnikov poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárskeho
priemyslu a lesného hospodárstva za predchádzajúci rok
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21. Správa o činnosti Systému rýchlej výmeny informácií a Národného kontaktného
miesta za rok 2006
22. Informácia o možnostiach riešenia ochrany spracovateľov pred zneužitím
ekonomickej sily obchodných reťazcov
23. Viacročný národný plán kontroly a jeho predloženie na EK – s cieľom zabezpečiť
integrovanú kontrolu potravinového reťazca od výroby až po predaj potravín
24. Priebežné novelizácie vykonávacích predpisov k zákonu o potravinách, predovšetkým
Potravinového kódexu SR:
- harmonizované predpisy - v nadväznosti na novelizáciu predpisov EÚ,
- národné neharmonizované predpisy v záujme ochrany zdravia a spotrebiteľa
- zabezpečenie notifikácie neharmonizovanej legislatívy v oblasti potravinárstva
25. Priebežné novelizácie vykonávacích predpisov k zákonu o potravinách, predovšetkým
Potravinového kódexu SR:
- harmonizované predpisy - v nadväznosti na novelizáciu predpisov EÚ,
- národné neharmonizované predpisy v záujme ochrany zdravia a spotrebiteľa
- zabezpečenie notifikácie neharmonizovanej legislatívy v oblasti potravinárstva
26. Výhľad postavenia potravinárskeho priemyslu na obdobie 2007-2013
27. Správa o úradnej kontrole potravín za rok 2006 – s cieľom informovať o kontrole
kvality a zdravotnej neškodnosti a bezpečnosti potravín
28. Predložiť návrh na VÚP ako Centra excelentnosti pre potravinárstvo – riešenie
problematík výrobných zväzov prostredníctvom národnej platformy Európskej
technologickej platformy pre potravinárstvo a medzinárodných projektov v rámci
Európskeho výskumného priestoru
29. Vypracovať Správu o uzatváraní a realizácii zmlúv medzi poľnohospodárskymi
a potravinárskymi výrobcami a Obchodnými reťazcami s prihliadnutím na
ustanovenia zákona č. 358/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2004 Z. z. o obchodných
reťazcoch, ako aj iných právnych noriem (napr. zákona č. 152/1995 Z. z.
o potravinách a pod.).
30. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z rozpracovania štátnej politiky zdravia SR
v podmienkach rezortu pôdohospodárstva
31. Správa o plnení úloh vyplývajúcich pre rezort pôdohospodárstva z aktualizovaného
Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR – NEHAP III
32. Správa o činnosti Systému rýchlej výmeny informácií a Národného kontaktného
miesta za rok 2007
33. Výročná správa z úradnej kontroly potravín podľa viacročného národného plánu
kontroly podľa čl. 44 Nariadenia (ES) č. 882/2004 EP a ER o úradných kontrolách
uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a
krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá
34. Správa o sledovaní cudzorodých látok v potravinovom reťazci v rezorte
pôdohospodárstva za príslušný rok
35. Návrh podkladov pre hodnotiacu správu plnenia Národného programu rozvoja
biopalív na SR
36. Návrh koncepcie Farmárskeho poradenského systému – FAPS od 1. 1. 2007
37. Výsledky periodického hodnotenia kvalitatívnej úrovne príspevkových organizácií
rezortnej VVZ
38. Návrh príspevku rezortu pôdohospodárstva do koncepcie štátnej vednej a technickej
politiky do r. 2013, vrátane návrhu pôdohospodárskeho štátneho programu výskumu a
vývoja
39. Prijatie opatrenia na zlepšenie kontroly funkčnosti registrov (zvierat, viníc, sadov,
atď.) a databázy informácií. Taktiež je nutné sústrediť sa na metodiky a vedenie
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oficiálnych štatistík, ktoré často poskytujú podkladové údaje štátnej správe pre
informovanie európskych inštitúcií, ktoré na základe nich stanovujú napr. produkčné
kvóty, alebo sledujú vývoj zahraničného obchodu. Je potrebné zreálniť tieto
sledovania
40. Analýza podmienok platby na chov prežúvavcov prostredníctvom VDJ v SR od roku
2007
41. Návrh stratégie vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva na roky 2007 - 2013
42. Návrh postupu zmeny správy a využívania hlavných melioračných zariadení
závlahových sústav vo vlastníctve štátu
43. Návrh využívania podpôr z fondov EÚ a ďalšie možnosti ich využitia pre oživenie
živočíšnej výroby v nadväznosti na rozvojové komoditné programy
44. Návrh podporného systému na zachovanie a podporu génových rezerv u jednotlivých
druhoch HZ
45. Analýza podmienok a možností legislatívneho riešenia postavenia obchodných
reťazcov a zneužívania ich dominantného postavenia na trhu
46. Návrh komplexného riešenia programu integrovanej produkcie v ovocinárskom
a vinohradníckom sektore
47. Návrh koncepcie rozvoja vedy a výskumu v rezorte pôdohospodárstva
48. Návrh Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorým sa mení
a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta
2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na
podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou
v znení výnosu MP SR z 9. augusta 2006 č. 2163/2006-100.
49. Návrh hlavných smerov a priorít vedy a výskumu v rezorte pôdohospodárstva do r.
2015
50. Návrh rezortných úloh výskumu a vývoja na roky 2010-2013
51. Analýza a prognóza konkurencie schopnosti poľnohospodárskej a potravinárskej
výroby z hľadiska reformy SPP a rokovaní WTO o liberalizácii svetového obchodu
52. Návrh na úhradu členských príspevkov vyplývajúcich z členstva rezortu
pôdohospodárstva SR v programoch medzinárodných vládnych organizácií na rok
2006 zo štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky
53. Informácia o postupe v príprave Akčného programu SR v Dohovore OSN
o dezertifikácii
54. Informácia o realizácii programu PHARE v rezorte pôdohospodárstva
55. Návrh na úhradu členských príspevkov vyplývajúcich z členstva rezortu
pôdohospodárstva SR v programoch medzinárodných vládnych organizácií na rok
2006 zo štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky
56. Informácia o zdravotnom stave lesov a činnosti Lesníckej ochranárskej služby
57. Usmernenie MP SR na vykonávanie štátneho dozoru v lesoch
58. Vypracovať analýzu zdaňovania pozemkov a iniciovať novelizáciu zák. č. 582/2004
Z. z.
59. Možnosti zvýšenia konkurencieschopnosti LH v podmienkach trvalo udržateľného
rozvoja vidieka
60. Vypracovať systém lesníckeho poradenstva a jeho organizačného zabezpečenia
61. Správa o Monitoringu zdravotného stavu lesov v SR
62. Správa o usporiadaní lesných pozemkov vo vlastníctve štátu v správe právnických
osôb založených a zriadených v pôsobnosti MP SR
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63. Analýza medzinárodných záväzkov SR v oblasti lesníctva a ich implementácie na
podmienky SR
64. V procese legislatívnej prípravy návrhu novely zákona o pozemkových úpravách
č.330/1991 v znení neskorších predpisov, ktorá rieši čiastočnú novelu zákona č.
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy uplatniť návrh na
znovuzavedenie poplatku za záber najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd
65. Prehodnotiť a sprísniť podmienky na záber poľnohospodárskej pôdy

3. 2 Priebežný odpočet plnenia zámerov za rok 2007
Ministerstvo pôdohospodárstva SR v rámci plnenia Programového vyhlásenia vlády SR v časti 2.
4. Pôdohospodárstvo v roku 2007 plnilo nasledovné úlohy :

Rozvoj konkurencieschopného, trvale udržateľného poľnohospodárstva, lesného
hospodárstva a potravinárstva a Regionálne vyvážený rozvoj vidieka, využitie
prírodných a ľudských zdrojov pri rešpektovaní zásad ochrany životného
prostredia a udržaní hodnôt krajiny
S cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného
hospodárstva, ako aj zabezpečenia regionálne vyváženého rozvoja vidieka, využitie prírodných
a ľudských zdrojov pri rešpektovaní zásad ochrany životného prostredia a udržaní hodnôt krajiny
boli v roku 2007 v rezorte pôdohospodárstva realizované aktivity, z ktorých najvýznamnejšie sú:
• V rámci rozpočtu na rok 2007 získal rezort pôdohospodárstva na priame platby celkove 10,869
mld. Sk, čo predstavuje 70% úrovne priamych platieb starých členských krajín. Rezort po
prvýkrát od vstupu dosiahol plné 30% dorovnanie priamych platieb zo štátneho rozpočtu.
V medziročnom porovnaní ide o výrazný nárast podpory v poľnohospodárstve formou priamych
platieb z 54 % v roku 2006 na 70 % úroveň v roku 2007 v porovnaní so starými členskými
krajinami.
• Nariadením vlády SR č. 422/2007 sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri
vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi.
Uvedené nariadenie je vykonávacím predpisom na uplatňovanie Národného programu
stabilizácie a rozvoja slovenského včelárska, ktorý bol schválený Európskou komisiou v roku
2007 na obdobie 2007 – 2010.
• Návrh využívania podpôr z fondov EÚ a ďalšie možnosti ich využitia pre oživenie živočíšnej
výroby v nadväznosti na rozvojové komoditné programy a Návrh podporného systému na
zachovanie a podporu génových rezerv u jednotlivých druhoch HZ obsahuje zhodnotenie vývoja
početných stavov hospodárskych zvierat, vývoj parametrov úžitkovosti, ďalšie možnosti rozvoja
chovu hospodárskych zvierat a možnosti poskytnutia podpôr.
• Nariadenie vlády SR č. 412/2007 upravuje podmienky poskytnutia podpory na spotrebu
mlieka, ktoré v predchádzajúcom období upravoval Výnos MP SR z 31. augusta 2004 č.
2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby
mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou.
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• Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Program bol prerokovaný a schválený EK a členskými štátmi vo Výbore pre rozvoj vidieka dňa
20. novembra 2007 a schválený rozhodnutím Komisie ES číslo C(2007)6164 zo dňa 4. 12. 2007.
PRV SR 2007 – 2013 pokrýva celé územie SR a stratégia rozvoja vidieka je v ňom postavená na
štyroch osiach:
- Zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
- Zlepšenie životného prostredia a krajiny
- Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
- LEADER - zlepšovanie správy (manažmentu) a riadenia a mobilizácia rozvojového
potenciálu vo vidieckych oblastiach.
• Správa o plnení koncepcie využívania biomasy na energetické účely
Zhodnotenie využívania biomasy na energetické účely je dôležité pre stanovenie ďalších cieľov
a reálnych možností využitia energetického potenciálu lesníckej a poľnohospodárskej biomasy.
Využívanie energie z OZE prispeje k zníženiu energetickej závislosti na dovoze najmä fosílnych
palív a prispeje k udržateľnejšiemu rozvoju životného prostredia znížením emisií skleníkových
plynov. Bude mať tiež pozitívny vplyv na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj vidieckych regiónov.
•
Návrh komplexného riešenia programu integrovanej produkcie v ovocinárskom
a vinohradníckom sektore – informuje o realizácii integrovanej produkcie vo vybraných
sektoroch rastlinnej výroby – vinohradníctve, ovocinárstve a zeleninárstve, v podmienkach SR,
o plánovanom systéme, činnosti záujmových zväzov, ktoré by mali byť nápomocné pri
poskytovaní poradenstva pestovateľom, pri príprave smerníc a ich kontrole.

Kvalita a bezpečnosť potravín
Bezpečnosť a kvalita potravín je jednou z priorít agropotravinovej politiky vlády.
Predstavuje súbor opatrení na úseku ochrany zdravia rastlín, ochrany zdravia a pohody zvierat,
na úseku potravín a krmív, ktorých realizáciou sa dosiahne bezpečnosť všetkých zložiek
potravinového reťazca a tým aj finálnej potraviny.
• V marci 2007 bola schválená novela zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení
neskorších predpisov (zákon č. 195/2007 Z. z.) s účinnosťou od 1. 5. 2007, ktorým sa
harmonizoval tento základný právny predpis pre oblasť potravinárstva s legislatívou EÚ v oblasti
bezpečnosti potravín, úradnej kontroly potravín, hygieny, politiky kvality atď.
• Priebežne novelizácie vykonávacích predpisov k zákonu o potravinách predovšetkým
Potravinového kódexu SR - v roku 2007 bolo spracovaných 5 noviel hláv Potravinového kódexu
SR (PK SR) a 3 nové znenia hláv PK SR. Z tohto boli 2 novely, ktorými boli transponované
smernice EÚ do národnej legislatívy (ide o novely hláv PK SR upravujúce rezíduá prípravkov na
ochranu rastlín) a jedno nové znenie hlavy PK SR upravujúce požiadavky na potraviny na
osobitné výživové účely a na výživové doplnky, pričom v harmonizovanej oblasti bolo
zapracovaných 8 smerníc EÚ a v neharmonizovanej oblasti boli spracované hlavy PK SR
upravujúce mrazené krémy, jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich, novela
upravujúca kontaminanty v potravinách a novela upravujúca materiály a predmety určené na styk
s potravinami, ako aj novela hlavy PK SR upravujúca nápoje.
• Správa o úradnej kontrole potravín za rok 2007
Zdravotná neškodnosť potravín je prioritou SR v záujme zabezpečiť najvyššiu úroveň ochrany
zdravia a ochrany spotrebiteľa. V súlade s Nariadením (ES) č. 178/2002 EP a ER, ktorým sa
ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre
bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, ktoré upravuje
zásady európskeho zákona o potravinách, kompetentné kontrolné autority členských štátov
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monitorujú, kontrolujú a overujú, či prevádzkovatelia potravinárskych podnikov plnia príslušné
požiadavky zákona o potravinách vo všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie.
• Správa o sledovaní cudzorodých látok v potravinovom reťazci v rezorte pôdohospodárstva za
rok 2006 informuje o výsledkoch kontroly potravín ktorá sa priebežne zabezpečuje
prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
• Stratégia politiky výživy z hľadiska rezortu pôdohospodárstva - úroveň informácií
o konzumácii zdravých potravín môže priamo pozitívne ovplyvňovať výber potravín tak, aby
pôsobili preventívne na udržanie dobrého zdravotného stavu. Rezort pôdohospodárstva
v spolupráci s rezortom zdravotníctva hľadajú spôsoby, ako zvýšiť informovanosť spotrebiteľov.
Jedným je aj nová stratégia, ktorej úlohou je na základe analýzy súčasného stavu lepšie
informovať spotrebiteľov o charaktere potravín, o ich výživových vlastnostiach. V stratégii sú
aplikované dlhoročné skúsenosti odborníkov z oblasti výživy a tiež špecialistov zo Slovenskej
zdravotníckej univerzity, Výskumného ústavu potravinárskeho. Nosným cieľom je zlepšenie
podmienok pre uspokojenie základných výživových potrieb a súčasne posilnenie prevencie
závažných civilizačných ochorení obyvateľov SR.

Usporiadanie pozemkového vlastníctva
• Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov bola vypracovaná MP SR a schválená v mesiaci október v NR SR
a je uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 571/2007.
• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
359/2007 Z. z. bol predložený do NR SR vo februári 2008.

Lesné hospodárstvo
Strategickým cieľom vlády SR v oblasti lesného hospodárstva je najmä uplatňovanie
a podporovanie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch na zabezpečenie ekologickej
rovnováhy a stability krajiny pri racionálnom využívaní produkčných ako aj mimoprodukčných
funkcií lesov.
Dôležitými materiálmi, ktoré boli v roku 2007 prijaté, sú novela zákona o lesoch
a Národný lesnícky program.
•V rámci novely zákona o lesoch došlo k doplneniu a bližšiemu konkretizovaniu –
definovaniu lesných pozemkov, súčasne sa doplnila kompetencia orgánov štátnej správy lesného
hospodárstva rozhodnúť o zmene druhu pozemku. Na základe dvojročných skúseností boli
doplnené ustanovenia týkajúce sa problematiky úhrady odvodov za stratu mimoprodukčných
funkcií lesov.
Strategickým materiálom v oblasti lesného hospodárstva je Národný lesnícky program,
ktorý bol prijatý vládou SR v júni 2007. Národný lesnícky program rozpracováva a aktualizuje
priority lesného hospodárstva, poskytuje rámec pre vymedzenie vplyvov iných sektorov na
lesnícku politiku a zvyšovanie povedomia o význame lesov pre spoločnosť. Národný lesnícky
program definuje 5 strategických cieľov (podpora ekologického obhospodarovania lesov,
zlepšovanie a ochrana životného prostredia, zlepšovanie kvality života, zvyšovanie dlhodobej
•
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konkurencieschopnosti a posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie), v rámci ktorých
sú definované priority lesného hospodárstva.

Podpora vedy a vzdelanosti, inovačné technológie
• Na základe materiálu Koncepcia systému poradenských služieb v pôdohospodárstve Slovenskej
republiky od roku 2007 v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1782/2003, ktoré ukladá členským
štátom zriadiť poradenský systém pre pôdohospodárov sa vytvoril Pôdohospodársky poradenský
systém PPS. Začalo sa s budovaním jeho inštitucionálnej základne, definoval sa rozsah
poskytovaných poradenských služieb, štatút poradcu a základné jadro vzdelávania poradcov.
• Priority pôdohospodárskej vedy a výskumu do roku 2015 - materiál bol vypracovaný ako
návrh príspevku rezortu pôdohospodárstva do „Dlhodobého výhľadu štátnej vednej a technickej
politiky do roku 2015“ v orientácii zamerania pôdohospodárskeho výskumu a vývoja.
• Koncepcia zamerania a podpory výskumu a vývoja v rezorte pôdohospodárstva do roku 2010
formuluje hlavné priority výskumu a vývoja v oblasti pôdohospodárskych vied (Multifunkčné
poľnohospodárstvo, Efektívne potravinárstvo a Multifunkčné lesníctvo), stanovuje systém
finančnej podpory pôdohospodárskej vedy a bližšie charakterizuje výskumné inštitúcie v rezorte
MP SR.

Prognóza a dlhodobá vízia rozvoja pôdohospodárstva na Slovensku
V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR za časť pôdohospodárstvo bol
vypracovaný materiál „Prognóza a vízia vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva,
lesníctva a vidieka“. Cieľom materiálu bolo načrtnutie základných kvalitatívnych zmien a
vypracovanie
pravdepodobných
alternatív
vývoja
udržateľného,
multifunkčného,
environmentálne orientovaného a konkurencieschopného slovenského agropotravinárstva a
lesníctva v horizonte do roku 2025 a naznačiť smery vývoja v dlhšom časovom horizonte (do
roku 2050) v podmienkach meniacich sa endogénnych a exogénnych faktorov vývoja.
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4. Údaje za predošlý rok
4.1 Plán hlavných úloh a jeho plnenie
Analýza a prognóza konkurencieschopnosti poľnohospodárskych a potravinárskych
výrobkov na trhu EÚ a trhoch tretích krajín.
Plnenie: Úloha je splnená. Materiál bol predložený na rokovanie vlády SR do 31. 12. 2007,
prerokovaný 9. 1. 2008 na 75. schôdzi vlády SR pod č. m. UV-245/2007 a vzatý na vedomie.
Predloženie materiálu vyplynulo z uznesenia vlády SR č. 55/2007 zo 17. 1. 2007.
Národný lesnícky program
Plnenie: Úloha je splnená. Národný lesnícky program bol schválený vládou SR 27. 6. 2007
uznesením č. 549/2007 a následne na to bol predložený na rokovanie NR SR, ktorá ho uznesením
č. 531 vzala na vedomie.
Analýza stavu poľnohospodárskych pôd Slovenska z hľadiska trvalo udržateľného vývoja
a stabilizácie výmery a objemu najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd rozhodujúcich
pre slovenské poľnohospodárstvo
Plnenie : Listom č. 1780/2007 – 100 z 26. 6. 2007 požiadal minister predsedu vlády o odklad
termínu splnenia úlohy do 31. 8. 2007. Predmetná správa bola 30. augusta 2007 predložená na
rokovanie vlády SR, avšak vzhľadom na pretrvávajúci rozpor s MF SR nebola na jej rokovanie
vôbec zaradená. Listom č. 1126/2008-100 zo dňa 25. 1. 2008 požiadala p. ministerka predsedu
vlády SR o zrušenie úlohy.
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2007
Plnenie: Úloha je splnená. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2007, č. materiálu
189/2007-100, bola schválená vo vláde SR 22. augusta 2007 uznesením číslo 713/2007.
Následne na to bola predložená do NR SR, ktorá ju vzala na vedomie na svojej 14. schôdzi dňa
16. októbra 2007 uznesením číslo 603.
Správa o lesnom hospodárstve v SR 2007
Plnenie: Úloha je splnená. Správa o lesnom hospodárstve v SR 2007, č. materiálu 1791/2007100, bola schválená vo vláde SR 22. 8. 2007 uznesením číslo 712/2007. Následne na to bola
predložená do NR SR, ktorá ju vzala na vedomie na svojej 14. schôdzi dňa 16. 10. 2007
uznesením číslo 601.
Informácia o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom
Plnenie: Úloha je splnená. Predmetný materiál vláda SR prerokovala a vzala na vedomie pod
číslom UV-11671 dňa 4. 7. 2007.
Správa o plnení schválených eradikačných programov v Slovenskej republike
Plnenie : Úloha je splnená. Správa bola vzatá na vedomie na 24. PVM dňa 2. 10. 2007 pod
číslom 3986/2007 -520. Vedenie ministerstva uložilo úlohu pokračovať v plnení schválených
eradikačných programov a ročne predkladať do PVM správu o ich plnení.
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Návrh na zníženie dane z pridanej hodnoty z potravín
Plnenie : Listom č. 2038/2007-100 z 2.10.2007 požiadal minister o odklad termínu do konca roka
2009 alebo prípadné zrušenie úlohy. Predseda vlády SR listom č. 7302-2/2007/KPV OSV zo dňa
9.10.2007 s odkladom termínu do 31.8.2009 súhlasil a žiada zaradiť túto úlohu do Plánu práce
vlády SR na rok 2009.
Správa o možnostiach riešenia ochrany spracovateľov pred zneužitím ekonomickej sily
obchodných reťazcov
Plnenie : Úloha je splnená. Materiál o legislatívnych opatreniach, ktoré zvýšia ochranu
spotrebiteľov a spracovateľov pred zneužitím ekonomickej sily niektorých obchodných reťazcov
bol prerokovaný na 53. zasadnutí vlády SR dňa 8. 8. 2007 pod č. 13016/2007. V ňom uvedené
odporúčania sú zapracované do „Návrhu zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných
vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej
poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov“, ktorý NR SR
schválila na 20. schôdzi uznesením č. 812 zo dňa 11. 4. 2008.
Okrem uvedených materiálov vyplývajúcich z Plánu práce vlády SR predložilo MP SR v roku
2007 nasledovné dôležité materiály (informácie) na rokovanie vlády, EK, aktivity v rámci
medzinárodnej spolupráce, ako aj materiály zverejnené na internetovej stránke MP SR :
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
Plnenie : Úloha je splnená. Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 bol schválený na 2. PVM
dňa 25. 1. 2007. Návrh PRV SR 2007 – 2013 schválila vláda SR svojím uznesením č. 291 z 21.
3. 2007. Program bol prerokovaný a schválený EK a členskými štátmi vo Výbore pre rozvoj
vidieka dňa 20. novembra 2007. Program bol schválený rozhodnutím Komisie ES číslo
C(2007)6164 zo dňa 4. 12. 2007.
Správa o zdravotnom stave lesov
Plnenie: Úloha je splnená. Materiál bol predložený na rokovanie vlády SR v roku 2007 pod
číslom UV-21994/2007 a schválený vo vláde SR uznesením č. 990/2007 z 21. 11. 2007.
Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 34. zasadnutí konferencie Organizácie
Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO
Plnenie: Úloha je splnená. Materiál bol schválený na 66. schôdzi vlády SR pod číslom UV20485/2007 a 7. 11. 2007 a bolo k nemu prijaté uznesenia vlády SR č. 941/2007.
Informácia o priebehu a výsledkoch Piatej ministerskej konferencie o ochrane lesov v
Európe
Plnenie: Úloha je splnená. Materiál bol predložený na rokovanie 68. schôdze vlády SR pod
číslom UV-21998/2007 a vzatý na vedomie 21. 11. 2007.
Správa o úradnej kontrole potravín za rok 2006
Plnenie : Úloha je splnená. Správa bola schválená na 8. PVM dňa 15. 3. 2007, pod č.
1571/2007-810. V roku 2007 sa v pôvodnej podobe správa predložila poslednýkrát. V roku 2008
bude predložená v podobe Výročnej správy z úradnej kontroly potravín, ktorá bude zaslaná do
30. 6. 2008 na EK.
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Odpočet plnenia úloh z rozpracovaného Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR na
podmienky rezortu pôdohospodárstva
Plnenie : Úloha je splnená. Odpočet bol prerokovaný na 6. PVM dňa 1. 3. 2007, pod č.
1200/2007 – 820.
Návrh na budovanie Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu
Plnenie : Úloha je splnená. Návrh bol schválený na 11. PVM dňa 26. 4. 2007, pod
č.12306/2007-810.
Správa o sledovaní cudzorodých látok v potravinovom reťazci v rezorte pôdohospodárstva
za rok 2006
Plnenie : Úloha je splnená. Správa bola prerokovaná na 20. PVM dňa 2. augusta 2007, pod č.
3164/2007-810.
Správa o činnosti systému rýchlej výmeny informácií a Národného kontaktného miesta
Plnenie : Úloha je splnená. Správa bola schválená na 31. PVM , dňa 20. 12. 2007 pod č.
4916/2007-810.
Stratégia politiky výživy z hľadiska rezortu pôdohospodárstva
Plnenie : Úloha je splnená. Stratégia bola schválená na 30. PVM,
č.4692/2007-810.

dňa 12. 12. 2007 pod

Uplatňovanie režimu nafty so zníženou sadzbou spotrebnej dane z minerálneho oleja
Plnenie: Úloha je splnená. Nariadením generálneho riaditeľa Colného riaditeľstva SR bolo
schválené metodické usmernenie č. 383/2007 o jednotnej aplikácii pri používaní daňovo
zvýhodneného minerálneho oleja. Účinné je od 1.1. 2008. Usmernením sa rozšíril okruh činností,
pri ktorých je možné použiť daňovo zvýhodnený minerálny olej.
Návrh využívania podpôr z fondov EÚ a ďalšie možnosti ich využitia pre oživenie
živočíšnej výroby v nadväznosti na rozvojové komoditné programy a Návrh podporného
systému na zachovanie a podporu génových rezerv u jednotlivých druhov HZ.
Plnenie : Úloha je splnená. Materiál bol schválený na 10. PVM dňa 10. 4. 2007 pod č.
1753/2007 – 520.
Návrh koncepcie systému poradenských služieb v pôdohospodárstve SR od r. 2007
Plnenie: Úloha je splnená. Materiál bol schválený na 2. PVM dňa 25. 1. 2007.
Výsledky periodického hodnotenia kvalitatívnej úrovne príspevkových organizácií
rezortnej VVZ
Plnenie : Úloha je splnená. Materiál bol schválený na 2. PVM dňa 25. 1. 2007.
Stratégia vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva SR na roky 2007-2013
Plnenie : Úloha je splnená. Materiál bol schválený na 3. PVM dňa 1. 2. 2007.
Priority pôdohospodárskej vedy a výskumu do roku 2015
Plnenie: Úloha je splnená. Materiál bol schválený na 5. PVM dňa 22. 2. 2007.
Koncepcia zamerania a podpory výskumu a vývoja v rezorte pôdohospodárstva do roku
2010.
Plnenie : Úloha je splnená. Materiál bol schválený na 31. PVM dňa 20. 12. 2007.
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4. 2 Plán legislatívnych úloh a jeho plnenie
Návrh nariadenia vlády SR o tvorbe národnej rezervy a prerozdeľovaní národnej rezervy
prémiových práv na chov dojčiacich kráv, oviec a kôz
Plnenie : Úloha č. 8 v mesiaci marec v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na
rok 2007 bola zrušená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 386/2007 zo dňa 25. 4. 2007.
Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 66/2004 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú opatrenia proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka
Plnenie : Úloha je splnená. Nariadenie vlády bolo uverejnené v Zbierke zákonov ako nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 119/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej
hniloby zemiaka.
Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 70/2004 Z. z.
o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiakov
Plnenie : Úloha je splnená. Nariadenie vlády bolo uverejnené v Zbierke zákonov ako nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 113/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka.
Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory na znevýhodnené oblasti
Plnenie : Úloha je splnená. Návrh nariadenia vlády SR je uverejnený v Zbierke zákonov ako
nariadenie vlády SR č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených
oblastiach.
Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory na agroenvironment
Plnenie: Úloha je splnená. Návrh nariadenia vlády SR je uverejnený v Zbierke zákonov ako
nariadenie vlády SR č. 239/2007 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do
agroenvironmentálneho opatrenia.
Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory na životné podmienky
zvierat.
Plnenie : Úloha je splnená. Návrh nariadenia vlády SR je uverejnený v Zbierke zákonov ako
nariadenie vlády SR č. 245/2007 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia
životné podmienky zvierat.
Návrh nariadenia vlády SR o štátnej pomoci v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom
hospodárstve
Plnenie : Úloha je splnená. Nariadenie vlády bolo uverejnené v Zbierke zákonov ako nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach
v pôdohospodárstve.
Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh
Plnenie : Úloha je splnená. V roku 2007 boli v Zbierke zákonov uverejnené tieto nariadenia
vlády Slovenskej republiky, ktorými sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh:
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-

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 88/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov,
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 244/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky
na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov,
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 408/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky
na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov,
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 578/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky
na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov.

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výdavkov príslušných
orgánov kontroly potravín rastlinného pôvodu pri vstupe na územie Európskej únie
z tretích krajín
Plnenie : Úloha je splnená. Nariadenie vlády bolo uverejnené v Zbierke zákonov ako nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 374/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu výdavkov
orgánov potravinového dozoru.
Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výdavkov vyplývajúcich
z dodatočných úradných kontrol potravín
Plnenie: Úloha je splnená. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky bol zlúčený s návrhom
nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výdavkov príslušných orgánov
kontroly potravín rastlinného pôvodu pri vstupe na územie Európskej únie z tretích krajín.
Návrh nariadenia vlády SR o národnom včelárskom programe
Plnenie: Úloha je splnená. Nariadenie vlády bolo uverejnené v Zb. zákonov ako nariadenie vlády
SR č. 422/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri vykonaní
opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi.
Návrh nariadenia vlády SR o požiadavkách a opatreniach na kontrolu vtáčej chrípky
Plnenie: Úloha je splnená. Nariadenie vlády bolo uverejnené v Zbierke zákonov ako nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 Z. z. o opatreniach na kontrolu moru hydiny.
Návrh zákona o hydromelioráciách
Plnenie: Úloha predložiť návrh zákona o hydromelioráciách je ako úloha č.4 v mesiaci júl
súčasťou Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008 schváleného uznesením vlády SR č.
6/2008 z 9. 1. 2008.
Návrh zákona o poľovníctve
Plnenie: Návrh zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctve bol schválený na 13. PVM dňa 3. 4.
2008 s pripomienkami. Po zapracovaní pripomienok bol predložený na medzirezortné
pripomienkové konanie. Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania je 30. apríla
2008 a po zapracovaní pripomienok bude predložený na rokovanie vlády SR.
Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory na obnovu potenciálu
lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
Plnenie: Predmetná úloha bola zrušená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 91/2008 zo dňa
6. 2. 2008.
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Návrh novely zákona o lesoch
Plnenie: Úloha je splnená. Predmetný zákon bol novelizovaný zákonom č. 360/2007 Z. z. ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona
č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiále a o zmene niektorých zákonov v znení
zákona č. 545/2004 Z. z.
Novela zákona o potravinách
Plnenie: Úloha je splnená. Zákon č.195/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov“ bol prijatý
v NR SR 20. 3. 2007 s účinnosťou od 1. 5. 2007.
Okrem Plánu legislatívnych úloh vlády vypracovalo MP SR tieto právne predpisy, ktoré boli
zverejnené v Zbierke zákonov:
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
Zákon č. 195/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 210/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení
a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 283/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 182/2005 Z. z. o vinohradníctve
a vinárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 295/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 360/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 326/2005 Z. o lesoch a o zmene zákona
č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
Zákon č. 523/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 111/1990 Zb. o štátnom podniku
v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov
k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory
v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka
Zákon č. 571/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991
Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení
niektorých zákonov

Ďalšie predpisy :
32 nariadení vlády SR
12 vyhlášok Ministerstva pôdohospodárstva SR
11 výnosov Ministerstva pôdohospodárstva SR
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4. 3 Programový rozpočet
Zákonom č. 681/2006 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2007 boli pre kapitolu
Ministerstva pôdohospodárstva SR stanovené záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov
nasledovne (v stĺpci skutočnosť k 31.12.2007 sú údaje bez mimorozpočtových prostriedkov):
Limity príjmov pre kapitolu
(v tis. Sk)
Príjmy celkom
príjmy ŠR
z toho príjmy z rozpočtu
EÚ

Schválený
rozpočet
7 742 698
218 685

Upravený
rozpočet
11 920 843
218 685

Skutočnosť k
31.12.2007
13 813 548
573 947

7 524 013

11 702 158

13 239 601

Zákonom č. 681/2006 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2007 boli pre kapitolu
Ministerstva pôdohospodárstva SR stanovené limity výdavkov nasledovne:
Limity výdavkov pre kapitolu (v tis.
Sk)
Výdavky celkom
z toho: - ŠR
v tom: - bežné výdavky
z toho bežné výdavky ŠR
z toho na spolufinancovanie
- kapitálové výdavky
z toho kapitálové výdavky ŠR
z toho na spolufinancovanie
- EÚ
v tom: - bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Schválený
rozpočet
18 142 700
10 618 687
9 798 403
3 511 135
6 287 268
820 284
159 800
660 484
7 524 013
5 925 894
1 598 119

Upravený
Skutočnosť k
rozpočet
31.12.2007
20 676 199
20 545 821
9 112 990
9 331 961
7 999 104
8 215 813
3 690 754
3 907 463
4 308 350
4 308 350
1 113 886
1 116 148
200 303
202 565
913 583
913 583
11 563 209
11 213 860
9 897 526
9 548 177
1 665 683
1 665 683

Podpory z EÚ v rámci spoločnej
poľnohospodárskej politiky
Plán rozvoja vidieka celkom
v tom: - výdavky EÚ celkom
z toho bežné výdavky
kapitálové výdavky
- spolufinancovanie zo ŠR celkom
z toho bežné výdavky
kapitálové výdavky
Program rozvoja vidieka (2007-2013)
v tom: - výdavky EÚ
- spolufinancovanie zo ŠR
Sektorový operačný program PRV
celkom
v tom: - výdavky EÚ celkom
z toho bežné výdavky
kapitálové výdavky

Schválený
rozpočet
1 347 897
961 599
701 476
260 123
386 298
236 040
150 258
0
0
0

Upravený
Skutočnosť k
rozpočet
31.12.2007
3 442 429
3 442 429
2 678 913
2 678 913
2 448 168
2 448 168
230 745
230 745
763 516
763 516
509 146
509 146
254 370
254 370
2 921 706
2 921 706
2 327 396
2 327 396
594 310
594 310

2 254 423
1 661 136
323 140
1 337 996
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2 544 749
1 791 190
356 252
1 434 938

2 544 749
1 791 190
356 252
1 434 938

- spolufinancovanie zo ŠR celkom
z toho bežné výdavky
kapitálové výdavky
Trhovoorientované výdavky celkom
v tom: - výdavky EÚ
- výdavky zo ŠR spolufinancovanie
Priame platby celkom
v tom: - výdavky z EÚ
- výdavky zo ŠR
Európsky sociálny fond
v tom: - výdavky z EÚ
- výdavky zo ŠR

593 287
83 061
510 226
0
0

753 559
94 347
659 213
581 857
567 500

753 559
94 347
659 213
232 508
218 151

0
10 869 445
4 901 278
5 968 167
0
0
0

14 357
7 291 604
4 196 812
3 094 792
2 796
1 398
1 398

14 357
7 291 604
4 196 812
3 094 792
2 796
1 398
1 398

Programová štruktúra rezortu pôdohospodárstva zostavená na rok 2007 ostala oproti
roku 2006 nezmenená a obsahovala tieto programy :
1.) 090 Tvorba, regulácia a implementácia politík
2.) 091 Podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a potravinárstva
3.) 08V Udržateľné lesné hospodárstvo
4.) 092 Rozvoj vidieka
5.) 08W Potravinová bezpečnosť, zdravie a ochrana zvierat a rastlín
V roku 2007 bolo v zmysle § 15 – 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy vykonaných celkom 716 rozpočtových opatrení. Z uvedeného počtu sa
prostredníctvom Ministerstva financií SR podľa § 17 a 18 hore uvedeného zákona zrealizovalo
52 opatrení, ktorými sa zmenili záväzné ukazovatele kapitoly. Ďalších 664 rozpočtových opatrení
kapitola zrealizovala podľa § 16 a tieto mali charakter tzv. vnútorných rozpočtových opatrení.
Prevažná časť rozpočtových opatrení súvisela s realizáciou opatrení PRV a SOP PaRV medzi
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a MP SR, ako konečným prijímateľom.
Na základe rozpočtových opatrení sa schválený rozpočet výdavkov v objeme 18 142 700
tis. Sk celkovo zvýšil o 9 915 488 tis. Sk a znížil o 7 381 989 tis. Sk na úroveň upraveného
rozpočtu v objeme 20 676 199 tis. Sk.
Z celkového
navýšenia rozpočtu výdavkov predstavujú najvýraznejšie zvýšenie
prostriedky prevodu z roku 2006 do roku 2007 v objeme 4 862 874 tis. Sk. Ďalšie navýšenie
výdavkov kapitoly súviselo so:
•
•
•
•

•
•

zabezpečením výdavkov na schválený Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 v objeme 4
022 300 tis. Sk
riešením medzirezortných programov v objeme 27 088 tis. Sk
realizáciou trhovo orientovaných výdavkov v novom programovom období v objeme
567 500 tis. Sk
zvýšením platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa a na zvýšenie platov
predstavených v politickej funkcii v zmysle uznesenia vlády SR č. 284/2001 (minister
a štátny tajomníci) a pracovníkov rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu
vrátane poistného podľa § 5 zákona č. 681/2006 Z.z. v objeme 48 885 tis. Sk
financovaním SOP PaRV v objeme 385 338 tis. Sk
riešenie následkov povodní v objeme 1 159 tis Sk
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•
•

zabezpečením benefičného kultúrneho podujatia „Hoj vlasť moja“ v objeme 200 tis. Sk
vrátenie poplatku – odvodu za drobenie pozemkov účastníkovi konania nadväzne na
rozhodnutie správy katastra v Dunajskej Strede v objeme 144 tis. Sk.

Zníženie rozpočtu výdavkov sa realizovalo najmä z dôvodu prevodu bežných
a kapitálových výdavkov do roku 2008 podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v objeme 6 548 592
tis. Sk a ďalej v súvislosti s:
•
•
•
•

priamymi platbami nadväzne na stanovenie rozpočtových stropov na schémy jednotlivých
platieb na plochu v zmysle Nariadenia Komisie (ES) č. 522/2007 a zmeny kurzu EUR/Sk
k termínu 29.9.2007 v objeme 820 854 tis. Sk
uznesením vlády SR č. 599/2007, z dôvodu delimitácie útvaru splnomocnenca vlády SR
pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na Ministerstvo životného prostredia
SR v objeme 9 165 tis. Sk
uznesením vlády SR č. 496/2007 na zabezpečenie oficiálnej účasti SR na výstave EXPO
Zaragoza 2008 v objeme 3 000 tis. Sk
zabezpečením hmotnej zainteresovanosti vodičov ministra – v objeme 378 tis. Sk.

Ostatné rozpočtové opatrenia nemali dopad na záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu,
jednalo sa len o presuny v rámci kategórií kapitoly.
Schválený rozpočet príjmov v roku 2007 predstavoval 7 742 698 tis. Sk. Rozpočtovými
opatreniami bol upravený na 11 920 841 tis. Sk. Navýšenie tejto kategórie súviselo najmä so
schváleným Programom rozvoja vidieka 2007 – 2013 v objeme 3 219 300 tis. Sk a s prevodom
finančných prostriedkov z roku 2006 do roku 2007 v objeme 2 612 999 tis. Sk. Ďalšie navýšenie
sa realizovalo v súvislosti s:
•
•
•

TOV v objeme 567 500 tis. Sk
projektmi SOP PaRV v objeme 208 362 tis. Sk
priamymi platbami na cukor v objeme 441 629 tis. Sk

Zníženie príjmov súviselo s priamymi platbami, z dôvodu stanovenia rozpočtových
stropov na schémy jednotlivých platieb na plochu v zmysle Nariadenia Komisie (ES) č. 522/2007
a zmeny kurzu EUR/Sk k termínu 29.9.2007 v objeme 785 473 tis. Sk a z dôvodu prevodu
finančných prostriedkov z roku 2007 do roku 2008 podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v objeme
2 086 172 tis. Sk.
Príjmy kapitoly
Príjmy rozpočtu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR na rok 2007 boli schválené
zákonom číslo 681 / 2006 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2007 v celkovej sume 7 742 698 tis.
Sk. V rámci rozpočtovej klasifikácie boli rozpočtované v dvoch hlavných kategóriách:
a) príjmy rozpočtových organizácií rezortu v celkovom objeme 218 685 tis. Sk
b) príjmy z rozpočtu Európskej únie v celkovom objeme 7 524 013 tis. Sk.
V priebehu roka bol pôvodný limit príjmov siedmymi rozpočtovými opatreniami
Ministerstva financií SR (č.1/2007, č.4/2007, č.32/2007, č. 33/2007, č. 34/2007, č. 41/2007, č.
44/2007) upravený ma sumu 11 920 843tis. Sk.
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Výdavky kapitoly
Čerpanie výdavkov sa v roku 2007 realizovalo v zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej
pokladnici v znení neskorších predpisov. Výdavky boli použité v rozsahu a na účely zákona
o štátnom rozpočte na rok 2007, s cieľom dodržať zásady účelnosti, hospodárnosti, účinnosti
a efektívnosti pri využití systému finančnej kontroly. Výdavky na bežný chod rezortu boli
mesačne čerpané rovnomerne, maximálne do výšky 1/10 upraveného rozpočtu.
Celkový pôvodný rozpočet výdavkov kapitoly MP SR predstavoval objem 18 142 700 tis.
Sk a v priebehu roka 2007 bol rozpočtovým opatreniami upravený na výšku 20 676 199 tis. Sk.
Čerpanie v objeme 20 545 821 tis. Sk predstavuje plnenie na 99,4 % k upravenému rozpočtu.
V čerpaní sú zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky v objeme 221 399 tis. Sk, pri ktorých sa
v zmysle metodiky výkazníctva rozpočet neuvádza. V roku 2006 boli výdavky realizované
v celkovom objeme 20 122 892 tis. Sk čo je o 2,1 % menej ako v roku 2007.

5. Hodnotenie vývoja ústredného orgánu štátnej správy
z hľadiska jeho organizačnej štruktúry a personálneho vybavenia

ako celku

Evidenčný počet zamestnancov MP SR k 31. 12. 2007 bol 356, z toho 46 riadiacich
zamestnancov.
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov
VŠ vzdelanie :
246
Stredné a nižšie : 110
V priebehu roku 2007 bolo prijatých 72 zamestnancov, pracovný pomer skončilo 90
zamestnancov.
Vzdelávacie aktivity zamestnancov - výdavky na vzdelávanie - 1 694 640,- Sk
počet osôb - 409
počet aktivít - 514

6. Hodnotenie vývoja organizácie z pohľadu výkonu činnosti a plnenia cieľov
a úloh
Spolupráca s inštitúciami
Dodávatelia výstupov:
Ústredné orgány štátnej správy
Ministerstvo životného prostredia SR,
Ministerstvo hospodárstva SR,
Ministerstvo zdravotníctva SR,
Štatistický úrad SR,
RADELA s.r.o. Bratislava,
Pôdohospodárska platobná agentúra ,
Vedecko-výskumná základňa rezortu MP SR ,
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
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Výskumný ústav potravinársky Bratislava
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava
Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo Nitra
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava
Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Potravinová komora Slovenska
Agroinštitút Nitra
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Nitra :
• Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
• Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra
• Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, Bratislava
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva
Štátne veterinárne a potravinové ústavy Košice, Bratislava, Dolný Kubín
Štátny veterinárny ústav Zvolen
Hydromeliorácie, š. p. Bratislava
Agentúra pre rozvoj vidieka - Nitra
Výskumný ústav zeleninársky, s. r. o. Nové Zámky
LIKO Bratislava a. s.
Výskumný ústav mliekárenský, a. s. Žilina
Stredisko ľudských práv, Bratislava
Výskumný ústav sociálnych vied, Bratislava
Národné lesnícke centrum Zvolen
Štátne lesy TANAP, Lesy SR š.p. a Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.,
Vojenské lesy a majetky, š.p.
Vysokoškolský lesnícky podnik
Školské správy lesov stredných odborných škôl
Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SR
Združenie obecných lesov SR
Únia diecéznych lesov na Slovensku
Únia potravinárov Slovenska
Združenie vlastníkov spoločenských a súkromných lesov Banskobystrického kraja
Rada združení vlastníkov neštátnych lesov
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky Rovinka
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava
Ústav informácií a prognóz školstva , Bratislava
Asociácia riaditeľov stredných odborných učilíšť
Združenie riaditeľov stredných odborných škôl a školských hospodárstiev
Slovenská akadémia vied v Bratislave
Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR v Bratislave
Združenie užívateľov a prevádzkovateľov závlah SR
Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska
Technická univerzita Zvolen, lesnícka fakulta, stredné a odborné lesnícke školy
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra,
Technická univerzita Bratislava,
Univerzita Komenského Bratislava
Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice
Krajské a obvodné lesné úrady
Krajské a obvodné pozemkové úrady
Odborné agentúry, mimovládne organizácie (napr. Katolícka charita, Bratislava) a iné.
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Medzinárodné organizácie: Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo,
Organizácia Spojených národov, Európska Únia, Organizácia pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj, Severoatlantická aliancia, Bioversity International, Svetový potravinový program, Rada
Európy, Ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe, Štatistický úrad Európskej Únie,
Program Organizácie Spojených národov pre životné prostredie, Svetová zdravotnícka
organizácia, Európske spoločenstvo a jeho agentúry a úrady, Európsky úrad pre potraviny,
Potravinový veterinárny úrad, Úrad pre nové odrody rastlín Európskej Únie, Fórum Organizácie
Spojených národov o lesoch, Rotterdamský dohovor k procedúre pre niektoré nebezpečné
chemikálie a pesticídy medzinárodnom obchode, Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín,
Medzinárodná asociácia pre skúšanie osív, Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu,
Medzinárodná organizácia práce.
Odberatelia výstupov:
Ústredné orgány štátnej správy
Kancelária prezidenta, Národná rada SR, vláda SR
Ministerstvo životného prostredia SR,
Ministerstvo hospodárstva SR,
Ministerstvo zdravotníctva SR,
Vedecko-výskumná základňa rezortu MP SR
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava
Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo Nitra
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava
Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Potravinová komora Slovenska
Pôdohospodárska platobná agentúra
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra
Štátne veterinárne a potravinové ústavy Košice, Bratislava, Dolný Kubín
Štátny veterinárny ústav Zvolen
Agentúra pre rozvoj vidieka – Nitra
Agroinštitút Nitra
Národné lesnícke centrum Zvolen
Štátne lesy TANAP, Lesy SR š.p. a Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.,
Vojenské lesy a majetky, š.p.
Vysokoškolský lesnícky podnik
Školské správy lesov stredných odborných škôl
Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SR
Združenie obecných lesov SR
Únia diecéznych lesov na Slovensku
Únia potravinárov Slovenska
Združenie vlastníkov spoločenských a súkromných lesov Banskobystrického kraja
Rada združení vlastníkov neštátnych lesov
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky Rovinka
Združenie výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR
Ovocinárska únia SR
Slovenská šľachtiteľská a semenárska asociácia
Slovenská zeleninárska únia
Slovenský cukrovarnícky spolok
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Slovenský zväz olejninárov
Slovenský zväz Poľnonákupu
Slovenský zväz záhradkárov - republikový výbor
Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov
Združenie pre rozvoj bezorbových technológií v rastlinnej výrobe
Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice
Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska
Zväz vinohradníkov Slovenska
Zväz výrobcov vína na Slovensku
Zväz záhradníkov Slovenska
Združenie užívateľov a prevádzkovateľov závlah Slovenskej republiky
Zemiakarenský zväz Slovenskej republiky
Štátne organizácie lesného hospodárstva
Samosprávne kraje
Stredné odborné školy pôdohospodárskeho zamerania
Asociácia riaditeľov stredných odborných učilíšť
Združenie riaditeľov stredných odborných škôl a školských hospodárstiev
Prvovýrobcovia a spracovatelia poľnohospodárskych produktov, lesníckej výroby a spracovania
lesných produktov
Fyzické a právnické osoby z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a
veterinárnych vied
Odbytové združenie pestovateľov tabaku
Krajské a obvodné pozemkové úrady.
Medzinárodné organizácie: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Organizácia
Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo, Štatistický úrad Európskej Únie, Svetový
potravinový program, Európske spoločenstvo a jeho agentúry a úrady,
Medzinárodná
organizácia na ochranu nových odrôd rastlín, Európska a stredozemská organizácia na ochranu
rastlín, Svetová organizácia pre zdravie zvierat, Medzinárodný úrad pre vinič a víno,
Medzinárodná asociácia pre skúšanie osív, Bioversity International

7. FAQ
FAQ ( frequently asked questions ) – najčastejšie kladené otázky
Odpovede na žiadosti v zmysle Zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám sú
zasielané žiadateľom podľa ich požiadaviek (e-mailom i doporučene), odpovede na otázky
v rámci Fóra ministra s zverejnené na internetovej stránke www.land.gov.sk.
V roku 2007 najčastejšie požadovala verejnosť informácie, týkajúce sa :
¾
¾
¾
¾

podpory mladým farmárom
dotácií
odpredaja pozemkov
reštitučných nárokov na pôdu
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¾
¾
¾
¾
¾
¾

nových zákonov – zákon o poľovníctve, poľnohospodárskej pôde
štátnej pomoci – nariadenie vlády SR č. 369/2007
závlah pôdy
činnosti obvodných a krajských lesných a pozemkových úradov
poskytovania podpôr občianskym združeniam, nadáciám
poskytovania finančných podpôr v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného
hospodárstva
¾ čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ
¾ priamych platieb

8. Údaje za prebiehajúci rok 2008
8. 1 Plán hlavných úloh a jeho plnenie k 15. 4. 2008
Prognóza a vízia vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva
a vidieka
Plnenie : Úloha je splnená. Materiál (č. m. UV – 7168/2008) bol predložený na rokovanie vlády
SR 27. 3. 2008. Dňa 9. 4. 2008 bol vzatý na vedomie na 91. schôdzi vlády SR.
Systém kontroly a auditu podpôr PRV SR 2007 – 2013
Plnenie : Po schválení materiálu vo vedení ministerstva dňa 7. 2. 2008 bolo zabezpečené
medzirezortné pripomienkové konanie. Materiál bol predložený na Úrad vlády SR a zaevidovaný
na rokovanie dňa 29. 4. 2008.
Akčný plán využívania biomasy.
Plnenie : Úloha je splnená. Uznesením vlády č. 383/2007 bolo ministrovi pôdohospodárstva
v spolupráci s ministrom hospodárstva uložené predložiť do 30. 9. 2007 Akčný plán využívania
biomasy. Listom č. 1623/2007-100 bola predsedovi vlády predložená žiadosť o odklad termínu
splnenia úlohy, ktorej vyhovel listom č. 7188-2/2007/KPV OSV a predĺžil termín na splnenie
úlohy do 30.11.2007. Dňa 6. decembra bol návrh stiahnutý z 29. porady vedenia ministerstva
z dôvodu dopracovania materiálu. Listom č. 8825-2/2007/KPV OSV predseda vlády posunul
termín na splnenie úlohy do 15. 2. 2008. Materiál bol predložený do vlády 15. 2. 2008
a schválený uznesením vlády č. 130 z 27. 2. 2008.
Okrem uvedených materiálov vyplývajúcich z Plánu práce vlády SR predložilo MP SR k 15. 4.
2008 nasledovné dôležité materiály(informácie) na rokovanie vlády, EK, aktivity v rámci
medzinárodnej spolupráce, ako aj materiály zverejnené na internetovej stránke MP SR :
Výhľad postavenia potravinárstva v národnom hospodárstve v r. 2008 - 2013
Plnenie: Úloha splnená. Materiál bol prerokovaný a schválený na 6. PVM dňa 7. 2. 2008 pod č.
457/2008-820.
Informácia o vybavovaní petícií a sťažností v rezorte pôdohospodárstva za rok 2007
Plnenie: Úloha je splnená. Informácia bola prerokovaná a schválená na 4. PVM dňa 24. 1. 2008.
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti sekcie kontroly MP SR vykonaných v roku 2007
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Plnenie: Úloha je splnená. Informácia bola prerokovaná a schválená na 10. PVM dňa 6. 3. 2008.
Informácia o priebehu a výsledkoch 34. zasadnutia konferencie Organizácie Spojených
národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO
Plnenie: Úloha je splnená. Informácia bola predložená v stanovenom termíne uznesením vlády
SR č.: 941/2007 zo 7. 11. 2007 a prerokovaná pod Č. m.: 1202/2008-100 na 86. schôdzi vlády
SR 5. 3. 2008 a vzatá na vedomie.
Národná správa o úradnej kontrole potravín v Slovenskej republike za rok 2007
Plnenie: Úloha je splnená. Správa bola schválená na 13. PVM dňa 3.4.2008.
Informácia o príprave národného rámca SK pre sformovanie všeobecných podmienok pre
environmentálne opatrenia riešené v operačných programoch organizácií výrobcov
Plnenie: Úloha sa plní priebežne. Materiál bol spracovaný bude predložený na rokovanie PVM
dňa 10.4.2008.
Návrh rozpočtu kapitoly MP SR na rok 2008, z dôvodu transformácie ŠPÚ na š.p. a na
základe platnej legislatívy, organizačne a finančne usporiadať prevádzku strediska
centrálnej evidencie hospodárskych zvierat
Plnenie: Úloha je splnená. Zmluva o poskytovaní služieb č. 786/2008-520 bola uzavretá na
základe § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi MP SR a PS SR, š.p. a bola podpísaná 16. 1.
2008.
Správa o činnosti podľa národného plánu kontroly v oblasti výživy zvierat
Plnenie : Úloha je splnená. Materiál bol predložený a schválený na 10. PVM dňa 6.3.2008 pod č.
1433/2008 – 520.
Vyhodnotenie monitoringu ozdravovacích programov
Plnenie : Úloha je splnená. Materiál bol predložený a schválený na 12. PVM dňa 27. 3. 2008 pod
č. 1433/2008 – 520.

8. 2 Plán legislatívnych úloh a jeho plnenie k 15. 4. 2008
Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 81/2007 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na
plochu
Plnenie : Úloha je splnená. Nariadenie vlády bolo uverejnené v Zbierke zákonov ako nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 50/2008 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou
jednotnej platby na plochu.
Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory na prvé zalesnenie
poľnohospodárskej pôdy
Plnenie: Úloha je splnená. Návrh nariadenia vlády bol schváleného uznesením vlády SR č.
233/2008 zo dňa 16. 4. 2008 na 92. rokovaní vlády SR.

34

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie
do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania
agroenvironmentálnych platieb
Plnenie: Úloha je splnená. Návrh nariadenia vlády bol schváleného uznesením vlády SR č.
229/2008 zo dňa 16. 4. 2008 na 92. rokovaní vlády SR.
Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania lesnícko - environmentálnej
platby
Plnenie: Úloha je splnená. Návrh nariadenia vlády bol schváleného uznesením vlády SR č.
235/2008 zo dňa 16. 4. 2008 na 92. rokovaní vlády SR.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania platieb na
opatrenie životné podmienky zvierat
Plnenie: Úloha je splnená. Návrh nariadenia vlády bol schváleného uznesením vlády SR č.
230/2008 zo dňa 16. 4. 2008 na 92. rokovaní vlády SR.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory
v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde
Plnenie: Úloha je splnená. Návrh nariadenia vlády bol schváleného uznesením vlády SR č.
232/2008 zo dňa 16. 4. 2008 na 92. rokovaní vlády SR.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory
v územiach európskeho významu na lesnom pozemku
Plnenie: Úloha je splnená. Návrh nariadenia vlády bol schváleného uznesením vlády SR č.
234/2008 zo dňa 16. 4. 2008 na 92. rokovaní vlády SR.
Okrem Plánu legislatívnych úloh vlády SR vypracovalo MP SR tieto právnej predpisy, ktoré
boli k 20. marcu 2008 zverejnené v Zbierke zákonov:
Zákon č. 78/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky
modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe
Ďalšie predpisy :
3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR
4 výnosy Ministerstva pôdohospodárstva SR.

8. 3 Programový rozpočet na rok 2008
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predložilo výboru Národnej rady
Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo na prerokovanie návrh rozpočtu kapitoly MP SR na
roky 2008 až 2010.
Návrh rozpočtu kapitoly MP SR na roky 2008 až 2010 bol vypracovaný v zmysle
ustanovení zákona NR SR číslo 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 11.10. 2007 uznesením číslo 867
schválila materiál „Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010“, ktorý definitívne
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stanovil limity príjmov a výdavkov pre rozpočtovú kapitolu MP SR na uvedené rozpočtové
obdobie nasledovne:
a) limit príjmov na rok 2008 vo výške 19 473 495 tis. Sk, z toho prostriedky štátneho
rozpočtu (ďalej „ŠR“) predstavujú 739 000 tis. Sk a prostriedky z rozpočtu Európskych
spoločenstiev 18 734 495 tis. Sk
b) limit výdavkov na rok 2008 vo výške 29 090 939 tis. Sk
MP SR spracovalo dokument „Návrh rozpočtu kapitoly MP SR na roky 2008 až 2010“
v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, ako aj podľa jednotlivých rozpočtových
programov. Súbežne s týmto materiálom je návrh rozpočtu spracovaný aj v RIS-e, a to v
moduloch programové rozpočtovanie (MPR), zostavenie rozpočtu (ZoRo) a register investícií
(RI).
Všetky rozpočtované výdavky kapitoly sú plne alokované a zapracované do programov,
podprogramov a prvkov v zmysle metodického pokynu MF SR č. 5238/2004 na usmernenie
programového rozpočtovania a v súlade s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2007 až 2009 č. MF/11459/2006-411.
Programová štruktúra rezortu pôdohospodárstva zostavená na rok 2008 ostala oproti roku
2007 nezmenená a obsahuje tieto programy :
1.
2.
3.
4.
5.

090 Tvorba, regulácia a implementácia politík
091 Podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a potravinárstva
08V Udržateľné lesné hospodárstvo
092 Rozvoj vidieka
08W Potravinová bezpečnosť, zdravie a ochrana zvierat a rastlín

Príjmy a výdavky kapitoly MP SR na rok 2008 sú rozpísané nasledovne :
1) príjmy kapitoly spolu
a) ukazovateľ ŠR
b) prostriedky z rozpočtu Európskych spoločenstiev

19 473 495 tis. Sk
739 000 tis. Sk
18 734 495 tis. Sk

2) výdavky kapitoly spolu
a) výdavky ŠR
b) prostriedky spolufinancovania zo ŠR
c) prostriedky EÚ

29 090 939 tis. Sk
3 574 111 tis. Sk
6 782 333 tis. Sk
18 734 495 tis. Sk

A. CHARAKTERISTIKA PRÍJMOV
V rozpočte kapitoly MP SR sú pre rok 2008 rozpočtované príjmy v celkovom objeme
19 473 495 tis. Sk, z toho:
prostriedky štátneho rozpočtu SR
739 000 tis. Sk
prostriedky z rozpočtu ES
18 734 495 tis. Sk
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Naplnenie stanoveného limitu príjmov za kapitolu MP SR bude zabezpečené príjmami
ministerstva a rozpočtovými organizáciami rezortu. Štruktúra príjmov štátneho rozpočtu na rok
2008 v kapitole MP SR je nasledovná:
- odvody za záber lesnej pôdy
- splátky úrokov z úverov poskytnutých bývalými
štátnymi podpornými fondmi
- príjmy z poplatkov za výkony špecifických veterinárnych úkonov
- príjmy z poplatkov za výkony špecifických fytosanitárnych úkonov
- odvody z produkcie cukru ( pri kurze 34 Sk/€ )
- kapitálové príjmy za predaj majetku
- príjmy z prenájmu majetku
- príjmy z predaja kapitálových aktív
- iné príjmy z podnikania

10 000 tis. Sk
8 700 tis. Sk
97 155 tis. Sk
52 500 tis. Sk
63 000 tis. Sk
200 tis. Sk
7 445 tis. Sk
300 000 tis. Sk
200 000 tis. Sk

Od roku 2005 plynú do rozpočtu kapitoly nové príjmy za odvody z produkcie cukru, ktoré
v roku 2008 predstavujú objem 63 000 tis. Sk. Uvedené príjmy sústreďuje
Pôdohospodárska platobná agentúra od výrobcov cukru v zmysle zákona č. 274/2006 Z. z.
o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, pričom 75 % týchto príjmov je príjmom EÚ
a zostávajúcich 25 % odvodov z produkcie cukru je príjmom štátneho rozpočtu SR a je určený na
kompenzáciu nákladov spojených s ich výberom.
Ďalšiu časť príjmov v rozpočte kapitoly MP SR predstavujú príjmy zo všeobecného
rozpočtu ES v objeme 18 734 495 tis. Sk. Ide o príjmy, ktoré budú v konečnom dôsledku kryť
výdavky z európskych poľnohospodárskych fondov. Z uvedeného objemu predstavujú príjmy
z Plánu rozvoja vidieka 2004 – 2006 objem 583 189 tis. Sk a príjmy zo Sektorového operačného
programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 - 2006 objem 1 797 668 tis. Sk. Príjmy
určené na financovanie priamych platieb sú rozpočtované v objeme 5 903 218 tis. Sk a príjmy
v rámci cukorného režimu v objeme 538 813 tis. Sk. Príjmy za trhovo – orientované výdavky
predstavujú objem 1 135 000 tis. Sk. Príjmy z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 sú
rozpočtované v objeme 8 776 607 tis. Sk.
B. CHARAKTERISTIKA VÝDAVKOV
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2008 sa pre kapitolu MP SR rozpočtujú v celkovom
objeme 29 090 939 tis. Sk. V limite výdavkov kapitoly sú rozpočtované aj prostriedky EÚ
a spolufinancovanie zo ŠR z nového programového obdobia 2007 – 2013 v objeme 11 191 900
tis. Sk.
Nad rámec hore uvedených výdavkov sú pre kapitolu MP SR rozpočtované aj výdavky
v kapitole Všeobecná pokladničná správa na projekty Prechodného fondu v celkovom objeme 28
598 tis. Sk a rezerva na energetické plodiny v objeme 74 475 tis. Sk.

Ing. Zdenka Kramplová
ministerka pôdohospodárstva SR
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