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1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sídlo organizácie:

Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1

Rezort:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Kontakt na organizáciu:

tel. č. 02/52733800,
e-mail:zelmira.milkova@apa.sk
http://www.apa.sk/

Forma hospodárenia:

rozpočtová organizácia

Generálny riaditeľ:

Ing. Jozef Nemšovský (do 10. 9. 2008)
Ing. Roman Serenčéš, PhD. (od 11. 9. 2008)

Členovia vedenia organizácie:
Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa: Ing. Antónia Maštenová (do 3. 4. 2008)
Ing. Martin Holomáň (od 1. 4. 2008)
Riaditeľka odboru vnútorného auditu:

Ing. Margita Bohumelová

Riaditeľ osobného úradu:

Ing. Dušan Mucha (do 12. 3. 2008)
Mgr. Michaela Lešková (zastupovanie do 12. 9. 2008)
Mgr. Zuzana Mikušová (zastupovanie do 17. 11. 2008)
Mgr. Ing. Tünde Szekeresová (od 18. 11. 2008)

Riaditeľ odboru vnútornej kontroly

Ing. Andrej Ebergenyi

Riaditeľ sekcie kontroly:

Ing. Daniel Rataj, PhD.

Riaditeľ sekcie projektových podpôr:

Ing. Ján Baršváry (do 24. 8. 2008)
Ing. Jaroslav Hlava (od 25. 8. 2008)

Riaditeľ sekcie priamych podpôr:

Ing. Tibor Guniš

Riaditeľ platobnej sekcie:

Ing. Tatiana Šilhánková

Riaditeľ sekcie organizácie trhu:

Ing. Henrieta Kožárová

Riaditeľ sekcie organizačného
a technického zabezpečenia:

Ing. Ladislav Vlčej

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej platobná agentúra alebo PPA) bola zriadená zákonom
č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania
v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o PPA) s účinnosťou
od 1. 12. 2003. Platobná agentúra ako rozpočtová organizácia je napojená na štátny rozpočet
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prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR (ďalej MP SR), je
orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Platobná agentúra má na zabezpečenie
výkonu svojich činností zriadené regionálne pracoviská (ďalej RP) – miesta prvého kontaktu
v rámci celého územia Slovenskej republiky. Z celkovo osemnástich regionálnych pracovísk je
osem na krajskej úrovni a desať na obvodnej úrovni (Príloha č. 1 - Zoznam regionálnych
pracovísk PPA).
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Hlavné činnosti PPA
Úlohy platobnej agentúry pre rok 2008 stanovil zákon č. 543/2007 Z. z. z 25. októbra 2007
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji
vidieka. Zákon upravuje pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva SR ako riadiaceho orgánu a
pôsobnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry ako výkonného orgánu pri poskytovaní
finančných prostriedkov z fondov EÚ ako aj podmienky poskytovania dotácií z prostriedkov
štátneho rozpočtu pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo.
V zmysle uvedeného zákona a súvisiacich platných právnych predpisov Európskej únie
a Slovenskej republiky v roku 2008 platobná agentúra zabezpečovala administratívnu činnosť pri
poskytovaní podpôr v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, rybnom
hospodárstve a pri rozvoji vidieka z prostriedkov fondov EÚ a štátneho rozpočtu a podpôr pre
pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo. Zároveň sa podieľala na príprave
programových dokumentov a ich implementácie na podmienky Slovenskej republiky.

2. Poslanie a strednodobý výhľad
2.1. Poslanie a prínos pre užívateľov
Pôdohospodárska platobná agentúra ako implementačný orgán štátnej správy pokračuje aj v roku
2009 v implementácii programov a schém podpôr pre oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva,
lesného a rybného hospodárstva ako i rozvoja vidieka na území Slovenskej republiky
poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z fondov EÚ
v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobení orgánov štátnej
správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka s účinnosťou od 1. januára
2008.
V novom programovacom období 2007 – 2013 Pôdohospodárska platobná agentúra bude
zabezpečovať:
• implementáciu opatrení osí 1 – 4 Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 –
2013;
• implementáciu opatrení Spoločnej poľnohospodárskej politiky;
• spoločnú politiku Rybného hospodárstva
• administráciu podpôr štátnej pomoci v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR.
2.2. Najdôležitejšie úlohy PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra v roku 2008 vykonávala nasledovné najdôležitejšie úlohy:
• rozhodovala o poskytovaní podpory a o poskytovaní dotácií a kontrolovala ich použitie
• sledovala, spracúvala a kontrolovala cenové a trhové informácie (cenový monitoring) a
príslušné informácie poskytovala Ministerstvu pôdohospodárstva SR, Ministerstvu financií
SR a Európskej Komisii
• vydávala povolenie na dovoz a vývoz výrobkov (licencie) a vyberala finančné zábezpeky,
rozhodovala o vrátení resp. prepadnutí finančnej zábezpeky alebo jej časti
• vyberala odvody z produkcie cukru a poplatky podľa osobitných predpisov a vymáhala
zadržané odvody z produkcie cukru
• prideľovala identifikačné číslo pôdnym blokom a dielom pôdnych blokov a viedla ich
evidenciu
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organizovala trh s poľnohospodárskymi výrobkami a potravinárskymi výrobkami
a ukladala povinnosť odstrániť z trhu určené množstvo výrobkov
spravovala prémie a národnú rezervu prémií
spravovala národné referenčné množstvo mlieka a individuálne referenčné množstvo
mlieka
predkladala Ministerstvu pôdohospodárstva SR plán kontrolnej činnosti na kalendárny rok
a informácie o vyhodnotení kontrolnej činnosti a nahlasovaní nezrovnalostí
zabezpečovala ďalšie činnosti a prípravu metodických postupov pre žiadateľov podľa
osobitných predpisov, ktoré predkladala pred zverejnením na schválenie Ministerstvu
pôdohospodárstvu SR
zabezpečovala ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov
zabezpečovala výkon vnútorného auditu v rámci poskytovaných dotácií zo štátneho
rozpočtu a podpory poskytovanej z rozpočtu Európskej únie na programy
v poľnohospodárstve a rozvoja vidieka podľa medzinárodných audítorských štandardov
spolupracovala s príslušnými štátnymi orgánmi, ktoré na žiadosť platobnej agentúry
poskytovali nevyhnutné informácie pre jej činnosť a poskytovala informácie nevyhnutné na
činnosť príslušných štátnych orgánov

V priebehu roka 2008 PPA pokračovala vo financovaní schválených projektov zo Sektorového
operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006 a Plánu rozvoja vidieka SR
2004-2006. Pôdohospodárska platobná agentúra v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva
SR v roku 2008 vydala výzvy na jednotlivé opatrenia z Programu rozvoja vidieka 2007-2013
a začala kontrahovanie a podpisovanie zmlúv pre jednotlivé výzvy.
V oblasti priamych platieb PPA v roku 2008 prijímala, kontrolovala a schvaľovala žiadosti
na jednotnú platbu na plochu, na doplnkové priame platby v zmysle nariadení vlády Slovenskej
republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve formou priamych platieb.
Na administrovanie a kontrolu žiadostí o poskytnutie priamych podpôr má Pôdohospodárska
platobná agentúra vytvorený Integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS), ktorý
zabezpečuje centralizáciu údajov o žiadateľoch a o forme poskytnutej podpory ako aj výkon
krížových kontrol. Platobná agentúra je na plnenie svojich činností oprávnená vyžadovať
od príslušných orgánov štátnej správy a od žiadateľov údaje pre IACS.
Pôdohospodárska platobná agentúra vykonáva predbežnú, priebežnú a následnú finančnú kontrolu
a vnútorný audit. Následnú finančnú kontrolu vykonávajú aj kontrolné orgány MP SR, MF SR,
Správy finančnej kontroly a kontrolné orgány ES (EK, OLAF, Európsky dvor audítorov).
2.3. Strednodobý výhľad PPA
Pre obdobie 2007 – 2013 pripravila Európska únia legislatívny rámec pre poskytovanie európskych
aj národných dotácií v súlade s prijatou reformou Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorú je
Slovenská republika povinná uplatňovať.
Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade so zákonom č. 543/2007 Z. z. z 25. októbra 2007
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
s účinnosťou od 1. januára 2008 naďalej zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s čerpaním
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a finančných prostriedkov národnej podpory.
Programovacie dokumenty schválené a platné pre nové programovacie obdobie 2007 – 2013:
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Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 schválený 4. decembra 2007
Základným rámcom Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 je Národný strategický plán SR 2007 2013, ktorý schválila vláda SR 6. decembra 2006 uznesením vlády č. 1016/2006. Program je
dokumentom národného charakteru, ktorého globálnym cieľom je multifunkčné
poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a udržateľný rozvoj vidieka, ktorý rámcovo definuje
oblasť záujmu z pohľadu multifunkčného poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného
hospodárstva a udržateľného rozvoja vidieka. Pri implementácií opatrení Programu vidieka
agentúra v spolupráci s riadiacim orgánom kladie dôraz na:
•
•
•
•

zlepšenie stavu životného prostredia a krajiny v zmysle zavádzania vhodných
poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov;
zlepšenie
konkurencieschopnosti
agropotravinárskeho
a
lesného
sektora
prostredníctvom zvyšovania efektívnosti a kvality výroby so zachovaním
princípov udržateľného rozvoja a princípov ekologizácie hospodárenia na vidieku;
skvalitnenie života vo vidieckych oblastiach a diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva
v rámci vytvárania nových pracovných príležitostí, vzdelávania a obnovy a rozvoja obcí,
čo prispeje k zníženiu regionálnych rozdielov vidieka na Slovensku.

PPA je zodpovedná za implementáciu a administráciu opatrení Programu rozvoja vidieka
2007 – 2013 SR v rámci jednotlivých osí:
OS 1:
OS 2:
OS 3.
OS 4:

Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Zlepšenie životného prostredia a krajiny
Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
LEADER
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Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 schválený 4. decembra 2007
Celkový cieľ operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 vychádza z Národného
strategického plánu rybného hospodárstva 2007 - 2013 schváleného Uznesením vlády SR č. 933
z 8. novembra 2006. Program bol schválený s cieľom riešiť silné a slabé stránky v súlade
so zásadami trvalo udržateľného rozvoja Spoločnej politiky rybného hospodárstva. Dopĺňa
stratégiu rozvoja vidieka, poľnohospodárskeho, potravinárskeho a lesníckeho sektora popísanú
v Národnom strategickom pláne pre rozvoj vidieka na programovacie obdobie 2007 – 2013
a rozvinutú v Programe rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013 spolufinancovaného
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka. Celkovo nadväzuje na Národný
strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013, z ktorého vychádzajú operačné programy
spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho
sociálneho fondu.
Medzi hlavné ciele OP Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 patria:
•
•

modernizácia, inovácia a reštrukturalizácia akvakultúry;
zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov spracujúcich produkty rybolovu a
akvakultúry s dôrazom na podporu spracovania domácej produkcie;
• rozvoj trhu v rámci sektora rybného hospodárstva
V r. 2008 PPA vydala príručku pre OP Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 a prvú výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Administrácia podpôr z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF)
Pôdohospodárska platobná agentúra administruje dotačné tituly spolufinancované z EPZF:
Podpory z EPZF administrované cez IACS:
•
•
•
•
•

jednotná platba na plochu
platba na pestovanie energetických plodín
osobitná platba cukor
osobitná platba na ovocie a zeleninu
prechodná platba na rajčiaky

Podpory EPZF Non – IACS
Obchodné mechanizmy:
•
•
•
•

dovozné a vývozné licencie
vývozné náhrady pre poľnohospodárske výrobky
vývozné náhrady pre spracované poľnohospodárske výrobky
zábezpeky (v licenčnom režime)

Regulácia trhu:
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intervenčný nákup
skladovanie
intervenčný predaj
mliečne kvóty
výrobné náhrady
reštrukturalizácia vinohradov

Podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
administrované cez IACS:
•
•
•
•
•
•
•

vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti (LFA)
agro-environmentálne platby
platba na územia európskeho významu
platba na opatrenie životné podmienky zvierat
platby na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
lesnícko-environmentálna platba
podpora na lesné pozemky v územiach európskeho významu

Podpory zo štátneho rozpočtu SR
Doplnkové priame platby:
•
•
•
•

podpora plodín pestovaných na ornej pôde (POP)
podpora na vybrané odrody tabaku
podpora na chmeľ
podpora na veľké dobytčie jednotky (VDJ)

Štátna pomoc:
• dotačné tituly podľa nariadenia vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných
opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov:
• dotačné tituly podľa výnosu MP SR č. 1438/2007-100 z 20. júna 2007 o poskytovaní dotácií
na zachovanie historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku
Plánované použitie finančných zdrojov
PPA vytvorila systém riadenia činností, ktorých cieľom je zabezpečenie efektívneho
a transparentného administrovania finančných schém realizovaných z fondov EÚ a národných
zdrojov. Všetky postupy administrovania finančných schém sú zakotvené v interných predpisoch
PPA.
Strategickým zámerom rezortu pôdohospodárstva je budovanie medzinárodne konkurencie
schopného, na spotrebiteľa orientovaného poľnohospodárskeho sektora a vytváranie
environmentálne udržateľného vidieckeho rázu prostredníctvom uplatňovania nástrojov a opatrení
spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (jednotne regulovaný trh, finančná solidarita, priame
platby, intervencie, vývozné náhrady) prostredníctvom PPA.
Uvedené ciele sú vyjadrené formou rozpočtu v tabuľke Rozpočet na roky 2007 - 2009 .
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Rozpočet na roky 2007 - 2009
Príjmy PPA
Ukazovateľ/rok

Zdroj

Refundácia výdavkov
25 % z výberu produkcie cukru do ŠR
Úhrn príjmov

EÚ
ŠR

Kód
zdroja

111

Výdavky PPA

v tis.Sk

v tis.Sk

v EUR

2007
schválený

2008
schválený

2009
schválený

7 524 013
14 400
7 538 413

18 734 495
63 000
18 797 495

533 258 050
597 491
533 855 541

v tis.Sk

v tis.Sk

v EUR

2007
schválený

2008
schválený

2009
schválený

Zdroj

Kód
zdroja

Výdavky na správu PPA
z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky

ŠR

111

420 046
400 046
20 000

385 053
375 053
10 000

13 474 277
13 142 338
331 939

Národné podpory

ŠR

111

380 000

0

0

1. programové obdobie

14 471 765

3 055 410

0

Európsky poľnohospodársky
usmerňovací a záručný fond
(EAGGF)

14 441 125

3 024 221

0

112

0

0

0

EÚ
ŠR

1131
1132

10 869 445
4 901 278
4 427 414

0
0
0

0
0

EÚ

1133

0

0

ŠR

1134

0

0

ŠR

1135

1 540 753

0

EÚ
EÚ

1141
1141

1 347 897
701 476
260 123

682 801
573 911
9 278

ŠR

1142

236 040

78 427

ŠR

1142

150 258

21 185

Ukazovateľ/rok

Trhovo orientované výdavky
Priame platby
Priame platby
Národné vyrovnávacie platby
Príspevok z prostriedkov PRV
(prostriedky EÚ)
Príspevok z prostriedkov PRV spolufinancovanie zo ŠR
Medziročný nárast pohľadávky voči
EÚ - spolufinancovanie zo ŠR
Rozvoj vidieka
PRV - bežné výdavky
PRV - kapitálové výdavky
PRV - bežné výdavky spolufinancovanie
PRV - kapitálové výdavky spolufinancovanie

EÚ

0
0
0

0
0
0
0
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Sektorový operačný program PaRV
SOP - bežné výdavky
SOP - kapitálové výdavky
SOP - bežné výdavky spolufinancovanie
SOP - kapitálové výdavky spolufinancovanie

Ukazovateľ/rok

11

EÚ
EÚ

1171
1171

2 223 783
323 140
1 316 306

ŠR

1172

83 061

117 326

ŠR

1172

501 276

447 716

Zdroj

Kód
zdroja

Finančný nástroj na usmerňovanie
rybolovu (FIFG)
FIFG - kapitálové výdavky
FIFG - kapitálové výdavky spolufinancovanie

2 341 420
419 898
1 356 480

0
0
0
0
0

v tis.Sk

v tis.Sk

v EUR

2007
schválený

2008
schválený

2009
schválený

30 640

31 189

0
0

EÚ

1181

21 690

21 290

ŠR

1182

8 950

9 899

2. programové obdobie

0

22 461 418

784 600 180

Európsky poľnohospodársky záručný
fond - EAGF

0

11 269 518

429 460 466

10 094 518
5 903 218

394 502 324
201 694 151

Priame platby
Priame platby (prostriedky EÚ)
Národné vyrovnávacie platby spolufinancovanie zo ŠR
Medziročný nárast pohľadávky voči
EÚ - spolufinancovanie zo ŠR
Ostatné priame platby (prostriedky
EÚ)
Medziročný nárast pohľadávky voči
EÚ /cukor - spolufinancovanie zo ŠR
Trhovo orientované výdavky
Trhovo orientované výdavky
(prostriedky EÚ)
Trhovo orientované výdavky spolufinancovanie zo ŠR

EÚ

11J1

0
0

ŠR

11J2

0

3 413 601

ŠR

11J3

0

191 432

EÚ

11J7

0

538 813

ŠR

11J8

0

47 454

0

1 175 000

EÚ

11J4

0

1 135 000

ŠR

11J5

0

40 000

0

11 191 900

0

8 776 607

Európsky poľnohospodársky fond
pre rozvoj vidieka EAFRD
Rozvoj vidieka (prostriedky EÚ)

EÚ

11K1

0

127 615 415
40 185 488
23 279 825
1 727 445
34 958 142
33 910 044
1 048 098

352 615 317
272 557 991
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Rozvoj vidieka - spolufinancovanie
zo ŠR
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ŠR

11K2

Európsky fond pre rybné
hospodárstvo EFF
Európsky fond pre rybné hosp.(prostr.
EÚ)
Európsky fond pre rybné hosp.(prostr.
ŠR)
Úhrn výdavkov

0

2 415 293

0

0

EÚ

11L1

0

0

ŠR

11L2

0

0

15 271 811

25 901 881

Pozn. V roku 2008 boli na zdroji 11J7 rozpočtované priame platby za cukor(prostriedky EÚ)

80 057 326

2 524 397

1 816 039
708 358
798 074 457
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3. Činnosti/produkty PPA a ich náklady
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) bola zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z.
o Pôdohospodárskej platobnej agentúr, o podpore podnikania v pôdohospodárstve, a o zmene
a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 12. 2003.
V súčasnosti PPA implementuje programy a schémy podpôr pre oblasť poľnohospodárstva,
lesného a rybného hospodárstva ako i rozvoj vidieka na území Slovenskej republiky poskytovaním
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z fondov EÚ v súlade
s platnými právnymi predpismi v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej
správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka s účinnosťou od 1. 8. 2008.
Udelenie akreditácie na poskytovanie podpôr z fondov EÚ bolo uskutočnené v zmysle
nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006.
3. 1. Priame podpory
Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory. Podmienky pre
poskytovanie priamych podpôr upravuje legislatíva ES a SR.
Priame podpory sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR a refundujú z rozpočtu EÚ, doplnkové
priame platby sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR. Všetky informácie, legislatívu, formuláre
a príručky na ich vypĺňanie uverejňuje PPA na internetovej stránke www.apa.sk v časti Sekcia
priamych podpôr.
Zoznam aktuálnych priamych podpôr
1. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF)
a) jednotná platba na plochu (SAPS),
b) platba na pestovanie energetických plodín
c) osobitná platba na cukor,
d) osobitná platba na ovocie a zeleninu
e) prechodná platba na rajčiaky
2. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
a) vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti (LFA)
b) agroenvironmentálne platby
c) platba na územia európskeho významu
d) platba na opatrenie životné podmienky zvierat
e) platby na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
f) lesnícko - environmentálna platba
g) podpora na lesné pozemky v územiach európskeho významu
3. zo štátneho rozpočtu SR - doplnkové priame platby
a) podpora plodín pestovaných na ornej pôde (POP)
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b) podpora na vybrané odrody tabaku
c) podpora na chmeľ
d) podpora na veľké dobytčie jednotky (VDJ)
Podmienky poskytovania priamych podpôr
Jednotná platba na plochu v zmysle nariadenia vlády SR č. 81/2007 Z. z. z 31. 1. 2007 o
podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu
v zn. n. p. sa poskytuje na plochu pôdy poľnohospodársky využívanej jedným žiadateľom
vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 hektár,
pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku jednej
kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3
hektára, ktorá bola k 30. 6. 2003 obhospodarovaná a udržiavaná v súlade s dobrými
poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami (príloha č. 1 nariadenia vlády SR č.
81/2007 Z. z. z 31. 1. 2007 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou
jednotnej platby v zn. n. p.).
Platba na pestovanie energetických plodín v zmysle nariadenia vlády SR č. 158/2007 Z. z. zo
14. 3. 2007 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na
pestovanie energetických plodín v zn. n. p. sa poskytne žiadateľovi na plochu energetických
plodín s výmerou najmenej 0,3 ha poľnohospodárskej pôdy v jednom diele pôdneho bloku.
Energetickými plodinami sú akékoľvek plodiny, ktoré sa použijú na výrobu produktov na
energetické účely a na ktoré má žiadateľ uzavretú zmluvu s prvým spracovateľom alebo
nákupcom energetických plodín zapísaným v zozname schválených prevádzkovateľov
(spracovateľov). Sadzba 45 eur/ha je zaručená pre celú EÚ na maximálnu plochu 2 milióny ha.
Osobitná platba na cukor v zmysle nariadenia vlády SR č. 82/2007 Z. z. z 31. 1. 2007 o
podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor sa
poskytne žiadateľovi na výmeru poľnohospodárskych pozemkov, na ktorej sa pestovala cukrová
repa v roku 2005. Veľkosť výmery poľnohospodárskych pozemkov sa určuje podľa zoznamu
poľnohospodárskych pozemkov, ktorý bol súčasťou žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku
2005. Osobitná platba na cukor sa poskytuje žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky poskytnutia
jednotnej platby na plochu. Žiadateľ je povinný predložiť zmluvu o dodávke cukrovej repy z
hospodárskeho roku 2005/2006 uzatvorenú podľa osobitného predpisu. Zmluva sa nepredkladá,
ak ju už raz agentúre žiadateľ predložil. Ak žiadateľ nepredložil v roku 2005 žiadosť o jednotnú
platbu na plochu, veľkosť výmery poľnohospodárskej pôdy sa určí ako podiel množstva
cukrovej repy uvedeného v zmluve z hospodárskeho roku 2005/2006 a referenčnej úrody 50
t/ha.
Osobitná platba na ovocie a zeleninu v zmysle nariadenia vlády SR č. 151/2008 zo 16. 4.
2008 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na
rajčiaky a osobitnej platby na ovocie a zeleninu sa poskytne na výmeru ovocia a zeleniny tomu
žiadateľovi, ktorý túto výmeru uviedol v roku 2007 v prílohe k jednotnej žiadosti - zozname
poľnohospodárskych pozemkov.
Prechodná platba na rajčiaky v zmysle nariadenia vlády SR č. 151/2008 zo 16. 4. 2008 o
podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky
a osobitnej platby na ovocie a zeleninu sa žiadateľovi poskytne na výmeru pestovaných
rajčiakov, najviac však na výmeru, ktorú má uvedenú v zmluve so schváleným prvým
spracovateľom. Zmluva musí okrem iného obsahovať najmenšie množstvo rajčiakov na
dodanie. Zmluvu môže uzatvoriť žiadateľ osobne alebo prostredníctvom odbytovej organizácie,
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ktorej je členom. Po zbere je žiadateľ povinný dodať prvému spracovateľovi najmenej
množstvo rajčiakov, ktoré zodpovedá násobku výmery rajčiakov a minimálnej úrody 20 t/ha.
Agroenvironmentálne platby sa v zmysle nariadenia vlády SR č.160/2008 Z. z. zo 16. 4. 2008
o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby
a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb poskytnú žiadateľovi na
opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy a na chov
a udržanie ohrozených druhov a plemien hospodárskych zvierat dlhodobo chovaných na území
Slovenska.
Žiadateľovi, ktorý požiada o agroenvironmentálnu platbu, možno platbu poskytnúť, ak má
zaradené plochy alebo dobytčie jednotky do opatrenia a ak sa zaviaže hospodáriť na celej
výmere pôdy poľnohospodárskeho podniku v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a
environmentálnymi podmienkami, absolvuje školiaci kurz zameraný na správne plnenie a
realizáciu záväzkov opatrenia do konca druhého roku, v ktorom záväzok začal plniť, dodržiava
určené zaťaženie (najviac 1,6 dobytčej jednotky na 1 ha obhospodarovanej plochy
poľnohospodárskeho podniku a najmenej 0,3 dobytčej jednotky prežúvavcov a koní) na 1 ha
trvalých trávnych porastov vedených v agroenvironmentálnom záväzku, dodržiava požiadavky
týkajúce sa používania hnojív, vedenia a uchovávania evidencie o množstve, druhu a čase
použitia hnojív podľa pozemkov a plodín podľa osobitného predpisu, dodržiava pri používaní
hnojív a hospodárskych hnojív podmienky ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z
poľnohospodárskych zdrojov dodržiava požiadavky týkajúce sa používania prípravkov na
ochranu rastlín vrátane vedenia podrobnej evidencie o spotrebe a o spôsobe aplikácie
prípravkov na ochranu rastlín a podmienky skladovania a manipulácie s prípravkami na ochranu
rastlín, nepoužíva kaly z čistiarní odpadových vôd a dnové sedimenty na celej výmere pôdy, s
ktorou vstupuje do záväzku, hospodári v súlade s určenými požiadavkami na hospodárenie na
celej výmere poľnohospodárskeho podniku.
Žiadateľovi sa umožňuje požiadať o transformáciu záväzku z PRV 2004-2006 do PRV 20072013. Cieľom agroenvironmentálneho opatrenia je realizovať poľnohospodárske výrobné
postupy zlučiteľné s ochranou a zlepšením životného prostredia, krajiny a prírodných zdrojov.
Platby na územia európskeho významu sa v zmysle nariadenia vlády SR č.147/2008 Z. z. zo
16. 4. 2008 o podmienkach poskytovania platby v územiach európskeho významu na
poľnohospodárskej pôde poskytnú žiadateľovi pri obhospodárení trvalých trávnych porastov
v územiach európskeho významu nachádzajúcich sa v 4. a 5. stupni ochrany.Žiadosť
o platbu môže podať žiadateľ, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť na ploche najmenej 1
ha poľnohospodárskej pôdy v území európskeho významu vedenej v evidencii pôdnych blokov
a dielov pôdnych blokov v druhu pozemku trvalý trávny porast. Táto výmera môže
predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou
najmenej 0,3 ha pôdy obhospodarovanej jedným žiadateľom, ktorý dodržiava na
poľnohospodárskej pôde dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky a zaviaže sa
čestným vyhlásením vykonávať poľnohospodársku činnosť v území európskeho významu
najmenej päť rokov od poskytnutia prvej platby. Cieľom opatrenia je pomôcť pri riešení
špecifického znevýhodnenia vyplývajúce z implementácie smernice pre sústavu NATURA
2000.
Platby na opatrenie životné podmienky zvierat sa v zmysle nariadenia vlády SR č. 155/2008
Z. z. zo 16. 4. 2008 o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky sa
poskytnú žiadateľovi, ktorý má zaradenú žiadosť do opatrenia podľa nariadenia vlády SR č.
245/2007 Z. z. z 23.5. 2007 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia životné
podmienky zvierat, vykonáva poľnohospodársku činnosť, dodržiava dobré poľnohospodárske
a environmentálne podmienky a základné požiadavky hospodárenia, zaviaže sa čestným
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vyhlásením dodržiavať päť ročný záväzok, má evidované zvieratá podľa § 1 ods. 2 písm. b) až
d) v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, zabezpečí najneskôr do konca druhého roku
záväzku vyškolenie zamestnanca, ktorý absolvuje akreditovaný školiaci kurz týkajúci sa
životných podmienok zvierat, a zároveň vyškolenie zamestnancov ku zvieratám zaradeným do
podopatrenia podľa § 1ods. 2 písm. b) bodu 2 a písm. c) a d) prostredníctvom akreditovaného
kurzu zameraného na špeciálnu starostlivosť o zvieratá. Účelom podpory je kompenzovať
poľnohospodárom náklady súvisiace s realizáciou chovných postupov, ktoré prispejú
k zlepšeniu pohody zvierat.
Platby na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy sa v zmysle nariadenia vlády SR č.
150/2008 Z. z. zo 16. 4. 2008 o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie
poľnohospodárskej pôdy poskytnú žiadateľovi na zalesnenie poľnohospodárskej pôdy.
Najmenšia podporovaná súvislá plocha poľnohospodárskej pôdy je 0,5 ha a maximálna výmera
na jedného žiadateľa nesmie prekročiť 10 ha. Celkovo sa ráta s podporou zalesnenia 600 ha
poľnohospodárskej pôdy. Platba na prvé zalesnenie sa poskytne na poľnohospodársku pôdu,
ktorá je vedená v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov a posledné dva roky bola
poľnohospodársky využívaná a ktorej kód bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky patrí
prevažujúcou výmerou do 6. až 9. skupiny. Žiadateľ môže požiadať o platbu na založenie
lesného porastu na poľnohospodárskej pôde, o platbu na udržiavanie zalesneného pozemku
a o platbu na pokrytie straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti.
Lesnícko-environmentálna platba sa v zmysle nariadenia vlády SR č.152/2008 Z. z. zo 16. 4.
2008 o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby poskytuje na lesné
pozemky vedené v evidencii lesných pozemkov. Opatrenie zahŕňa dve podopatrenia.
Podopatrenie Zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov možno realizovať na lesných
pozemkoch vo vyhlásených chránených vtáčích územiach, na ktorých sa nachádzajú hniezdne
lokality ohrozených druhov vtákov vyznačené Štátnou ochranou prírody SR, na lesných
pozemkoch, ak sa nachádzajú v územiach európskeho významu vyhlásených za chránené
územie alebo zónu chráneného územia, a nie sú zaradené do 5. stupňa ochrany a na lesných
pozemkoch nezaradených do súvislej európskej sústavy chránených území. Ohrozené druhy
vtákov sú uvedené v § 3 ods. 3 nariadenia vlády č. 152/2008 zo 16. 4. 2008 o podmienkach
poskytovania lesnícko-environmentálnej platby. Podopatrenie Ochrana biotopov vybraných
druhov vtákov možno realizovať na lesných pozemkoch vo vyhlásených chránených vtáčích
územiach, na ktorých sa nachádzajú Štátnou ochranou prírody SR vyznačené hniezdne lokality
vtákov. Celkovo sa ráta s podporou 310 tisíc ha lesných pozemkov.
Podpora na lesné pozemky v územiach európskeho významu sa v zmysle nariadenia vlády
SR č.146/2008 Z. z. zo 16. 4. 2008 o podmienkach poskytovania podpory v územiach
európskeho významu na lesnom pozemku poskytne vlastníkovi najmenej 1 ha lesného pozemku
vedeného v evidencii lesných pozemkov, ktorý sa zaviaže plniť podmienky nariadenia počas
piatich rokov. Lesný pozemok vedený v evidencii lesných pozemkov sa musí nachádzať
v území európskeho významu v piatom stupni ochrany, na ktorom platí zákaz zasiahnuť do
lesného porastu a poškodiť pôdny vegetačný kryt. Na platbu nemá nárok žiadateľ, pre ktorého
orgán ochrany prírody určil osobitné podmienky umožňujúce zásah do lesného porastu
a poškodenia pôdneho a vegetačného krytu. Ráta sa s podporou 30 tisíc ha lesných pozemkov
nachádzajúcich sa v územiach európskeho významu v piatom stupni ochrany.
Platba na plodiny v zmysle nariadenia vlády SR č. 159/2007 Z. z. zo 14. 3. 2007 o
podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných
priamych platieb v rastlinnej výrobe v zn. n. p. sa poskytne na plochu osiatu podporovanou
plodinou do 31. 5. príslušného kalendárneho roku na poľnohospodárskej parcele s výmerou nie
menšou ako 0,3 hektára.
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Platba na chmeľ v zmysle nariadenia vlády SR č. 159/2007 Z. z. zo 14. 3. 2007 o
podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných
priamych platieb v rastlinnej výrobe sa poskytne žiadateľovi na chmeľnicu evidovanú v
evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov k 31. 12. 2006, ak dosahuje výmeru
najmenej 0,3 hektára. Ak výmera chmeľníc uvedená v žiadostiach o platbu presiahne 305,13
hektára, každému žiadateľovi sa poskytne platba na priamo úmerne zníženú výmeru chmeľnice
podľa presiahnutej výmery.
Platba na vybrané odrody tabaku sa v zmysle nariadenia vlády SR č. 159/2007 zo 14. 3. 2007
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných
priamych platieb v rastlinnej výrobe v zn. n. p. poskytne žiadateľovi na odrody tabaku Virginia
a Burley na základe výšky jeho kvóty na tabak k 31. 12. 2005.
Platba na veľké dobytčie jednotky sa v zmysle nariadenia vlády SR č. 266/2007 Z. z. zo 6. 6.
2007 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej
priamej platby na veľké dobytčie jednotky v zn. n. p. poskytne najmenej na jednu veľkú
dobytčiu jednotku žiadateľovi, ktorý chová zvieratá uvedené v žiadosti najmenej počas troch
mesiacov od 30. 6. príslušného kalendárneho roka. Platba zahŕňa teľatá do 6 mesiacov, hovädzí
dobytok od 6 do 24 mesiacov, býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov, dojčiace kravy nad 24
mesiacov, ovce a kozy nad 12 mesiacov a individuálne referenčné množstvo mlieka.
3. 2. Spoločná organizácia trhu
V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky je možné poskytovať podpory v oblasti
spoločnej organizácie trhu čiže podpory pre trhové opatrenia: organizáciu trhu s rastlinnými a
živočíšnymi komoditami a podporu exportu.
Stručné informácie o jednotlivých podporách:
Obchodné mechanizmy
Vývozné náhrady pre poľnohospodárske výrobky - ide o vývozné náhrady na základné
poľnohospodárske výrobky. Vyrovnávajú rozdiel medzi vyššou cenovou hladinou na trhu
Spoločenstva a nižšou hladinou cien na svetovom trhu.V súčasnosti najväčší objem vývozov s
vývoznou náhradou predstavujú vývozy jednodňových kurčiat a mrazeného hydinového mäsa.
Suma vyplatených vývozných náhrad za prvý polrok 2008 predstavuje 9 517 445,74 Sk.
Vývozné náhrady pre spracované poľnohospodárske výrobky (Non Annex I.) - sú to
vývozné náhrady na základné výrobky a ich zložky odvodené od základných zložiek
poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú opatrenia spoločnej poľnohospodárskej
politiky a obsahujú významné množstvá poľnohospodárskych zložiek (tzv. základných
výrobkov). V skupine spracovaných poľnohospodárskych výrobkov je zahrnutá široká škála
tovarov od čokolády, detských výživ, pečiva, cukroviniek, nealkoholických nápojov až po
niektoré alkoholické nápoje a modifikovaný škrob. Najväčší objem vývozov tu predstavujú
vývozy čokolád a sprejovej šľahačky. Suma vyplatených vývozných náhrad za prvý polrok
2008 je 1 391 953,78 Sk.
Rastlinné komodity
Intervencie- nákup, skladovanie, predaj (obilniny, cukor) - ide o nástroj regulácie
vnútorného trhu krajín Európskej únie u vybraných komodít (obilnín, cukru) s pevne
stanovenou intervenčnou cenou pre celú EÚ.V súčasnosti období sa intervenčné opatrenia
nerealizujú. PPA má v intervenčných skladových zásobách len 34 000 ton cukru.Výrobné
náhrady (za cukor použitý v chemickom priemysle, v odvetví obilnín a ryže)Slúžia na podporu
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nepotravinárskeho využitia cukru a ďalších produktov v sektore cukru, predovšetkým na
spracovanie cukru v oblasti chemického a farmaceutického priemyslu. V súčasnosti sú sadzby
výrobných náhrad nulové.
Podpory v rámci reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu - ide o podpory pre
pestovateľov cukrovej repy a výrobcov cukru pri znížení kvóty resp. uzatvorení cukrovaru. K
30. 06. 2008 vyplatila PPA dodatočné platby pestovateľom v sume 327 038 594,10 Sk a
reštrukturalizačnú pomoc pre cukrovar (40 %) v sume 620 099 154,00 Sk. Súčasne sa k 30. 06.
2008 prijímali žiadosti o diverzifikačnú pomoc. Platby na diverzifikačnú pomoc pre
pestovateľov cukrovej repy sa budú vyplácať v závislosti od doručenia dokladov v septembri
2008 alebo v marci 2009. Na túto formu podpory je určený objem finančných prostriedkov 7
679 563,5 eur).
Platby pre pestovateľov zemiakov - platba je určená pestovateľom zemiakov na výrobu
škrobu, ktorí majú uzatvorené zmluvy so spracovateľským podnikom.
Výrobné prémie pre výrobcov zemiakového škrobu - ide o prémie pre výrobcov
zemiakového škrobu, ktorí majú uzatvorené zmluvy s pestovateľmi zemiakov.
Podpora spracovateľským podnikom na sušené krmivá – podpora sa vypláca schváleným
spracovateľským podnikom na sušené krmivo spracované z vlastnej produkcie alebo
z produkcie iných pestovateľov.
Podpora na chmeľ uznaným odbytovým organizáciám výrobcov a individuálnym
pestovateľom – podpora sa vypláca uznanýmodbytovým organizáciám výrobcov
a individuálnym pestovateľom na registrované plochy, z ktorých sa pozbierala úroda.
Ovocie a zelenina
Podpory pre skupiny výrobcov, podpory pre operačný program, podpory pre
spracovateľov rajčiakov a broskýň - tieto typy podpôr sa poskytujú schváleným a
registrovaným organizáciám výrobcov, nie priamo jednotlivýmh pestovateľom. Za prvý polrok
2008 PPA prijala a vyplatila podporu na 4 žiadosti na akčné plány v sume 2 799 099,50 Sk, 4
žiadosti na operačný program v sume 4 879 256,45 Sk a 1 žiadosť na spracované ovocie a
zeleninu v sume 11 338 224,29 Sk.
Víno a vinohrady
Podpora pri reštrukturalizácii a konverzii vinohradov - táto podpora sa týka odrodovej
premeny vrátane preštepenia, premiestnenia vinohradov a zlepšenia techniky správy
vinohradov. Na základe národného plánu reštrukturalizácie a konverzie vinohradov sa
predkladajú vypracované projekty na PPA. Za 1. polrok 2008 PPA prijala 26 žiadostí na
reštrukturalizáciu vinohradov a vyplatila na ne podporu v sume 25 425 624,01 Sk.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vypracovalo návrhy nariadení vlády SR o podmienkach
poskytovania podpory na opatrenia spoločnej organizácie trhu s vínom. Po schválení nariadení
vládou SR vydá PPA metodické pokyny na predkladanie žiadostí o tieto podpory.
Podpora pre osobitné použitie - táto podpora je stanovená pre použitie hrozna, hroznového
muštu, zahusteného muštu a rektifikovaného zahusteného muštu vyrobených v Spoločenstve na
účel výroby hroznovej šťavy a pre použitie zahusteného hroznového muštu a rektifikovaného
zahusteného hroznového muštu na zvýšenie obsahu alkoholu vo vinárskych výrobkoch.
Povinná destilácia vedľajších vinárskych výrobkov - spočíva v povinnosti výrobcov vína
dodať hroznové výlisky a vínny kal na destiláciu schválenému liehovarníkovi.
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Súkromné skladovanie stolového vína, hroznového muštu, zahusteného hroznového muštu
a rektifikovaného zahusteného hroznového muštu - na získanie tejto podpory je oprávnený
každý výrobca, ktorý má s PPA uzatvorenú zmluvu o skladovaní, kde sa zaviaže neuvádzať na
určitý čas do obehu výrobky, ktoré sú predmetom zmluvy o skladovaní.
Podpora spracovateľským podnikom na sušené krmivá - podpora sa vypláca schváleným
spracovateľským podnikom na sušené krmivo, ktoré spracovali sušené krmivo buď z vlastnej
produkcie alebo z produkcie pestovateľov. Za 1. polrok 2008 PPA prijala a vyplatila podporu na
16 žiadostí na preddavky na produkčnú podporu na sušené krmivá v sume 1 462 305,36 Sk.
Podpora na chmeľ uznaným OOV a individuálnym pestovateľom - podpora sa vypláca
uznaným odbytovým organizáciám výrobcov a individuálnym pestovateľom na registrované
plochy, z ktorých sa pozbierala úroda.
Živočíšne komodity:
Intervencie – nákup, skladovanie, predaj (maslo, sušené mlieko, hovädzie mäso) - slúži na
stabilizáciu cien na vnútornom trhu členského štátu. V súčasnosti sa nerealizuje.
Podpory spotreby mlieka v školských zariadeniach – školské mlieko - ide o podporu
konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov určených pre žiakov s povinnou školskou
dochádzkou v školách uvedených v osobitnom predpise. Podpora sa môže poskytnúť na
spracovateľsky ošetrené mlieko. Za 1. polrok 2008 PPA uhradila podporu v sume 11 221
350,90 Sk a do školského mliečneho programu bolo zapojených 917 škôl a predškolských
zariadení.
Podpory predaja masla za znížené ceny pri výrobe cestovín, zmrzliny a ďalších potravín ide o nepriamu formu podpory spotreby masla alebo smotany prostredníctvom zapracovania
týchto výrobkov do finálneho potravinárskeho výrobku.
Podpory použitia mlieka na kŕmne účely - podpora na zapracovanie sušeného odstredeného
mlieka do mliečnych kŕmnych zmesí.
Podpora nákupu masla neziskovými organizáciami - slúži na podporu nákupu masla
neziskovými organizáciami pre vlastnú spotrebu.
Súkromné skladovanie mliečnych výrobkov, masla, smotany, syrov, bravčového,
hovädzieho, ovčieho a kozieho mäsa - podpora určená na skladovanie uvedených komodít vo
vlastnom resp. prenajatom sklade (nie v sklade patriacom PPA). Doposiaľ mala PPA
uzatvorenú len jednu zmluvu o súkromnom skladovaní bravčového mäsa.
Príspevok do tendra na koncentrované maslo pre priamu spotrebu - príspevok je určený
pre výrobcov koncentrovaného masla, ktoré sa použije na priamu spotrebu v Spoločenstve
(reštauračné služby, hotely, nemocnice, atď.) za predpokladu, že toto maslo nebolo predmetom
intervenčného nákupu alebo skladovania.
Podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s
včelími produktmi - podpora pre včelárov, ktorí podávajú žiadosť prostredníctvom
občianskeho združenia pôsobiaceho na celoštátnej úrovni v SR v oblasti chovu včiel a
včelárstva. V 1. polroku 2008 PPA prijala dve žiadosti o túto podporu.
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4. Rozpočet organizácie
4.1 Celkový rozpočet PPA
Ministerstvo pôdohospodárstva SR (ďalej MP SR) listom č.515/2008 – 330 zo dňa 09. 01. 2008
rozpísalo Pôdohospodárskej platobnej agentúre ( ďalej PPA ) záväzné ukazovatele štátneho
rozpočtu na rok 2008 v súlade so zákonom NR SR č. 608/2007 o štátnom rozpočte zo dňa 4.
decembra 2007.
4.1. 1. Príjmy PPA
Príjmy PPA celkom boli v schválenom rozpočte na rok 2008 rozpísané MP SR vo výške
18 797 495 tis. SKK, z toho príjmy EÚ v objeme 18 734 495 tis. SKK a príjmy ŠR z produkcie
cukru v objeme 63 000 tis. SKK. Po vykonaní rozpočtových opatrení k 31. 12. 2008 predstavoval
upravený rozpočet príjmov PPA celkom výšku 12 165 462 tis. SKK. Podľa metodického
usmernenia MP SR k vykazovaniu výšky upraveného rozpočtu v údajoch účtovnej závierky za rok
2008 suma 12 165 462 tis. SKK nezahŕňa príjmy evidované na mimorozpočtovom zdroji 72
v čiastke 61 945 tis. SKK (čiastka 34 424 tis. SKK bola v nadväznosti na bod A.5. schváleného
uznesenia vlády SR č. 1039 z 5. 12. 2007 poukázaná z finančných zdrojov Slovenského
pozemkového fondu na mimorozpočtový účet PPA č. 7000116582/8180 účelovo na kompenzáciu
škôd v poľnohospodárstve spôsobených prírodnými katastrofami a nepriaznivými poveternostnými
udalosťami a čiastka 27 521 tis. SKK bola poukázaná z dôvodu úhrady tretej splátky odvodu za
nadbytočný cukor). V skutočne dosiahnutých príjmoch PPA za rok 2008 vo výške 11 733 098 tis.
SKK, sú započítané aj mimorozpočtové príjmy vo výške 61 945 tis. SKK.
Príjmy EÚ zo všeobecného rozpočtu Európskej únie boli v schválenom rozpočte PPA na rok
2008 rozpočtované v kategórii 340 Zahraničné transfery na položke 341 Prostriedky z rozpočtu EÚ
v objeme 18 734 495 tis. SKK. V priebehu roka 2008 boli v dôsledku realizovaných rozpočtových
opatrení z MP SR upravené k 31. 12. 2008 o 6 632 033 tis. SKK na úroveň 12 102 462 tis. SKK
a v objeme 11 609 118 tis. SKK prijaté z rozpočtu EÚ, t. j. plnenie na 95,9 %.
Príjmy EÚ z fondu EAGGF k 31. 12. 2008 dosiahli výšku 1 023 799 tis. SKK za
dofinancovanie SOP P-RV 2004-2006, čo predstavuje plnenie na 56,6 %, z fondu EAGF sumu
5 401 207 tis. SKK, t. j. plnenie na 92,7 %, z toho príjmy za priame platby zo zdroja J boli
v objeme 5 281 405 tis. SKK a príjmy v kategórii trhovo orientovaných výdavkov v objeme
119 144 tis. SKK (táto suma nezahŕňa čiastku 4 902 tis. SKK za prepadnuté zábezpeky
vykazované na položke EK 292), príjmy z fondu EAFRD za Program rozvoja vidieka 2007-2013
boli naplnené na zdroji 11K1 a 13K1 vo výške 5 168 430 tis. SKK, t. j. plnenie na 116,0 % a
príjmy z fondu FIFG boli naplnené vo výške 15 681 tis. SKK, t. j. na 100 %. Príjmy z fondu EFF
dosiahnuté neboli.
Prekročenie príjmov v kategórii priamych platieb vzniklo z dôvodu refundácie výdavkov na
energetické plodiny a osobitnú platbu na cukor, ktoré boli vyplatené v rámci nároku na priame
platby za rok 2007 a prekročenie v kategórii príjmov za Program rozvoja vidieka 2007-2013
vyplynulo z poskytnutia druhej zálohovej platby z EK.
Príjmy ŠR z produkcie cukru, rozpočtované na rok 2008 v čiastke 63 000 tis. SKK, boli k 31.
12. 2008 naplnené sumou 54 149 tis. SKK, z ktorej bola časť odvodu za kalendárny rok 2007 v
čiastke 36 307 tis. SKK prevedená na príjmový účet PPA dňa 18. 1. 2008 a časť odvodu za
kalendárny rok 2008 v čiastke 17 842 tis. SKK bola prevedená dňa 18. 3. 2008.
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Pôdohospodárska platobná agentúra vybrala od výrobcov cukru a izoglukózy v kalendárnom roku
2008 výrobný poplatok v celkovej výške: 71 368 398,20 SKK z toho: 59 313 274,50 SKK za
cukor a 12 055 123,70 SKK za izoglukózu.
Podľa rozhodnutia Rady 2007/436/ES, Euratom, o systéme vlastných zdrojov Európskych
spoločenstiev bol uskutočnený prevod 75 % čiastky (53 526 298,65 SKK) na účet MF SR v mene
EK a 25 % čiastky (17 842 099,55 SKK) na príjmový účet platobnej agentúry ako náklady spojené
s výberom.
Podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 a nariadenia Komisie (ES) č. 510/2008 bude časť
výrobného poplatku za výrobnú kvótu na cukor a izoglukózu za kalendárny rok 2008 uhradená
v roku 2009.
Celkový prehľad príjmov PPA za rok 2008 je uvedený v prílohe č. 3.
4. 1. 2. Výdavky PPA
MP SR rozpísalo schválený rozpočet na rok 2008 vo výdavkovej časti vo výške 25 901 881 tis.
SKK, z toho na prostriedky EÚ vo výške 18 734 495 tis. SKK, na prostriedky spolufinancovania
zo ŠR SR vo výške 6 782 333 tis. SKK a na prevádzku PPA vo výške 385 053 tis. SKK, v tom na
kapitálové výdavky v rozpise na prevádzku v čiastke 10 000 tis. SKK. V nadväznosti na
premietnuté rozpočtové opatrenia z nadúrovne v priebehu roka 2008 a viazanie rozpočtu r. 2008
predstavoval upravený rozpočet výdavkov PPA k 31. 12. 2008 objem 20 566 293 tis. SKK.
V upravenom rozpočte výdavkov k 31. 12. 2008 nie je zahrnutá čiastka 61 945 tis. SK, ktorá
predstavuje zvýšenie výdavkov z mimorozpočtového zdroja 72, z toho na štátnu pomoc
v programe 0900208 vo výške 34 424 tis. SKK na podpory na škody spôsobené nepriaznivými
poveternostnými udalosťami na poľnohospodárskych plodinách, v nadväznosti na uznesenie vlády
SR č. 1039 z 5. 12. 2007, a na pokrytie poplatkov – tretej splátky odvodov za nadbytočný cukor
vo výške 27 521 tis. SKK.
Čerpanie výdavkov PPA sa v roku 2008 realizovalo podľa zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej
pokladnici v znení neskorších predpisov, v rozsahu a na účely zákona o štátnom rozpočte na rok
2008 a k 31. 12. 2008 je vykázané vo výške 19 676 287 tis. SKK, t. j. na 95,7 % vo vzťahu
k upravenému rozpočtu. Vykazovaný zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov k 31. 12.
2008 vo výške 951 873 tis. SKK predstavuje zostatok finančných prostriedkov na zdroji EÚ 11J4
za trhovo orientované výdavky, ktoré nie sú predmetom viazania výdavkov EÚ.
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie boli výdavky PPA za rok 2008 čerpané v hlavnej
kategórii bežných výdavkov (600) a v hlavnej kategórii kapitálových výdavkov (700).
Čerpanie bežných výdavkov v hlavnej kategórii 600 sa realizovalo vo výške 17 461 777 tis. SKK,
v tom v kategórii mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610) v čiastke 164 194 tis. SKK,
v kategórii poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP (620) v čiastke 64 079 tis.
SKK, v kategórii tovary a služby (630) v čiastke 190 030 tis. SKK, v kategórii bežné transfery
(640) v čiastke 17 043 474 tis. SKK a čerpanie kapitálových výdavkov v hlavnej kategórii 700
vrátane čerpania v kategórii kapitálové transfery (720), bolo vo výške 2 214 510 tis. SKK.
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Limit výdavkov na mzdové prostriedky, upravený k 31. 12. 2008 vo výške 164 194 tis. SKK, bol
čerpaný za rok 2008 v sume 164 194 tis. SKK, t. j. na 100 %.
Výdavky na zabezpečenie prevádzky PPA rozpočtované v kategórii bežných a kapitálových
výdavkov sú podrobne komentované v časti rozpočet za správu PPA.
Celkový prehľad výdavkov PPA za rok 2008 je uvedený v prílohe č. 4.
Z hľadiska programovej štruktúry boli výdavky PPA roku 2008 alokované v schválenom
rozpočte na rok 2008 do štyroch programov, v upravenom rozpočte r. 2008 do piatich
nasledovných programov:
06G - Ľudské zdroje bol rozpočtovým opatrením rozpočtovaný aj čerpaný vo výške 748 tis.
SKK.
08V - Udržateľné lesné hospodárstvo – zámerom programu je zabezpečovať ekologickú stabilitu
krajiny a posilniť hospodársky a sociálny rozvoj regiónov a vidieka. V schválenom rozpočte bol
rozpočtovaný vo výške 139 727 tis. SKK a upravený i čerpaný vo výške 71 099 tis. SKK, z toho
na PRV 04-06 5 264 tis. SKK a na SOP P-RV 65 835 tis. SKK.
090- Tvorba, regulácia a implementácia politík – zámerom programu je poskytovanie služieb
obyvateľom a inštitúciám v súlade s princípmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Program bol spolu s prevádzkou rozpočtovaný v schválenom rozpočte vo výške 740 320 tis. SKK,
rozpočtovými opatreniami upravený na 617 875 tis. SKK a čerpaný vo výške 679 794 tis. SKK.
V rámci programu 090 boli čerpané prostriedky na národné podpory a štátnu pomoc v sume
248 915 tis. SKK, v tom z podprogramu 090 02 02 poskytla platobná agentúra národné podpory
v celkovej výške 81 200 tis. Sk, z toho bežné výdavky 80 000 000,- Sk a kapitálové výdavky
1 200 tis. Sk. V rámci podprogramu 090 02 08 boli poskytnuté štátne dotácie v celovej výške
167 715 tis. Sk, z toho na zdroji ŠR 111 spolu 133 291 tis. Sk a na zdroji ŠR 72 (mimorozpočtové
prostriedky) spolu 34 424 tis. SKK.
091- Podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a potravinárstva – zámerom vlády
je dosiahnuť medzinárodne konkurencieschopný, na spotrebiteľa orientovaný agro-potravinársky
sektor, vytvárajúci environmentálne udržateľný vidiecky ráz. V schválenom rozpočte PPA na rok
2008 vo výške 12 995 639 tis. SKK predstavoval najvyšší objem výdavkov. Rozpočtovými
opatreniami bol upravený na 13 867 199 tis. SKK a čerpaný vo výške 12 915 327 tis. SKK, z toho
na PRV 04-06 v čiastke 262 671 tis. SKK, na SOP P-RV 1 257 419 tis. SKK, na FIFG 22 402 tis.
SKK, na priame platby 11 158 688 tis. SKK a na TOV 214 147 tis. SKK.
Úlohy vyplývajúce z programu 091 Podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva
a potravinárstva pokiaľ ide o podprogram 09102 Podpora poľnohospodárskych činností – priame
platby, zabezpečovala v r. 2008 sekcia priamych podpôr. Úlohy z podprogramu 09104 Stabilizácia
trhu poľnohospodárskej produkcie zabezpečovala sekcia organizácie trhu.
092 – Rozvoj vidieka – vláda má zámer dosiahnuť životaschopné a ekologicky udržateľné
vidiecke prostredie, stabilizujúce existujúcu populáciu na vidieku prostredníctvom generovania
pracovných príležitostí a vyššej životnej úrovne. Schválený rozpočet vo výške 12 026 195 tis. SKK
bol upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 6 009 371 tis. SKK a čerpaný vo výške
6 009 320 tis. SKK, v tom na SOP 35 070 tis. SKK, PRV 04-06 370 872 tis. SKK, PRV 07-13
5 603 378 tis. SKK.
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(Pozn.: V čerpaní podprogramu 09202 sú vykázané v účtovnej evidencii omylom aj platby z prvku
0920205, ktoré boli realizované cez rozpočtové opatrenie a evidujú sa na podsúvahových účtoch,
v čerpaní z prvku 0920208 Technická pomoc je v účtovnej evidencii omylom vykázaná platba,
realizovaná na národnú sieť rozvoja vidieka z prvku 0920209.)
Pri programe 092 bolo cieľom na rok 2008 zabezpečiť zachovanie poľnohospodárstva
v znevýhodnených oblastiach na výmere 1,2 mil. ha poľnohospodárskej pôdy. Tento cieľ sa v roku
2008 splnil. Realizácia programu 092 sa začala v roku 2005, teda celková doba realizácie
programu sú 4 roky.
Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry je uvedený v prílohe č. 5.
Výdavky PPA na spoločné programy SR a EÚ zaradené do výdavkov ŠR SR a spolufinancovanie
zo ŠR SR
V schválenom rozpočte PPA na rok 2008 boli na výdavky na spoločné programy SR a EÚ
zaradené do výdavkov ŠR a na spolufinancovanie zo ŠR SR vyčlenené finančné prostriedky
v objeme 25 516 828 tis. SKK, z toho na prostriedky EÚ vo výške 18 734 495 tis. SKK
a prostriedky na spolufinancovanie vo výške 6 782 333 tis. SKK. Po vykonaní rozpočtových
opatrení k 31. 12. 2008 vrátane viazania rozpočtu r. 2008 podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov, predstavoval upravený rozpočet výdavkov fondov (okrem ESF)
spolu prostriedky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR SR v objeme 19 947 670 tis. SKK, z toho
prostriedky EÚ vo výške 11 597 777 tis. SKK a prostriedky spolufinancovania vo výške 8 349 893
tis. SKK.
V nasledovnom prehľade je členenie rozpočtových zdrojov v upravenom rozpočte PPA r. 2008
na fondy s uvedením finančných zdrojov aj na jednotlivé programové dokumenty a finančné
nástroje:
Výdavky fondov celkom (EÚ+ŠR) - upravený rozpočet r. 2008
z toho:
EÚ
Výdavky fondov celkom (EÚ+ŠR)

19 947 670 tis. SKK
ŠR - spolufinancovanie

11 597 777 tis. SKK

8 349 893 tis. SKK

1 272 422 tis. SKK
378 728 tis. SKK
928 118 tis. SKK

724 760 tis. SKK
260 130 tis. SKK
430 207 tis. SKK

výdavky z fondu FIFG
15 681 tis. SKK
- finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu

6 721 tis. SKK

výdavky z fondu EAGGF
- Plán rozvoja vidieka 2004-2006
- SOP P-RV 2004-2006

výdavky z fondu EAGF
- priame platby
- trhovo orientované výdavky

5 823 818 tis. SKK
4 688 818 tis. SKK
1 135 000 tis. SKK

6 500 889 tis. SKK
6 469 869 tis. SKK
31 020 tis. SKK

výdavky z fondu EAFRD
- Program rozvoja vidieka 2007-2013
výdavky z fondu EFF

4 451 432 tis. SKK

1 151 946 tis. SKK

0,00 SKK

0,00 SKK
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-Operačný program rybné hospodárstvo 2007-2013
Čerpanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR SR je vykázané k 31. 12. 2008 v účtovníctve
PPA spolu vo výške 18 995 746 tis. SKK, t. j. 95,2 %-né čerpanie. Prostriedky EÚ boli čerpané
v sume 10 645 863 tis. SKK. Ich čerpanie bolo ovplyvnené nedočerpaním prostriedkov TOV vo
výdavkovej časti rozpočtu zo zdroja 11J4 v čiastke 951 873 tis. SKK, ktorá nie je predmetom
viazania.
Čerpanie výdavkov fondov z rozpočtu EÚ bolo realizované za 1. programové obdobie pokiaľ ide o
prostriedky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR SR spolu vo výške 2 019 533 tis. SKK (v tom výdavky
EÚ 1 322 486 tis. SKK) z toho:
- z fondu EAGGF sa vykazovalo čerpanie vo výške 1 997 131 tis. SKK (v tom výdavky EÚ
vo výške 1 306 805 tis. SKK), z toho čerpanie na PRV 2004-2006 bolo vo výške 638 807 tis.
SKK (v tom výdavky EÚ v čiastke 378 687 tis. SKK) a na SOP2004-2006 bolo čerpanie vo
výške 1 358 324 tis. SKK (v tom výdavky EÚ v čiastke 928 118 tis. SKK),
- z fondu FIFG bolo čerpanie vo výške 22 402 tis. SKK (v tom výdavky EÚ v čiastke
15 681 tis. SKK).
Čerpanie výdavkov fondov z rozpočtu EÚ bolo realizované za 2. programové obdobie pokiaľ ide o
prostriedky EÚ a spolufinancovanie ŠR vo výške 16 976 213 tis. SKK (v tom výdavky EÚ
13 774 809 tis. SKK), z toho:
- z fondu EAGF sa vykazovalo čerpanie vo výške 11 372 835 tis. SKK (v tom výdavky EÚ
v čiastke 4 871 945 tis. SKK) z toho priame platby (PP) vo výške 11 158 687 tis. SKK (v
tom výdavky EÚ v čiastke 4 688 818 tis. SKK) a trhovo orientované výdavky vo výške
214 147 tis. SKK (v tom výdavky EÚ v čiastke 183 127 tis. SKK),
- z fondu EAFRD bolo čerpanie výdavkov realizované na Program rozvoja vidieka 2007-2013
vo výške 5 603 379 tis. SKK (v tom výdavky EÚ v čiastke 4 451 432 tis. SKK),
- z fondu EFF výdavky z Operačného programu rybné hospodárstvo 2007-2013 neboli
realizované.
Celková výška prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie
spoločných programov SR a EÚ z 1. a 2. programového obdobia, ktoré Pôdohospodárska platobná
agentúra nevyčerpala v rozpočtovom roku 2008 a podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. viazala
v rozpočte na r. 2008 s cieľom ich použitia v rozpočtovom roku 2009, predstavovala sumu
9 953 948 tis. SKK, z toho prostriedky EÚ vo výške 7 554 731 tis. SKK a prostriedky
spolufinancovania zo ŠR vo výške 2 399 217 tis. SKK.
Prehľad prostriedkov EÚ a ŠR na spoločné programy SR a EÚ je v tab. č. 2. V tabuľkách č. 2 a č.
3 sú uvedené údaje podľa skutočnosti z účtovníctva PPA k 31. 12. 2008 a nezahŕňajú platby
realizované prostredníctvom rozpočtového opatrenia za opatrenia PRV 2004 - 2006 č. 9 Pozemkové úpravy (prvok 0900603) a č. 13 - Technická pomoc (prvok 0920205) a za opatrenia
PRV 2007 - 2013 č. 125 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva (prvok 0920406) a č. 511 Technická pomoc (prvok 0920208).
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V prílohe č. 6 je uvedený číselník zdrojov, na ktorých boli rozpočtované finančné prostriedky
v rozpočte PPA v r. 2008.
4.2. Rozpočet na správu PPA
Rozpočet PPA na správu je časťou celkového rozpočtu PPA. Celkové výdavky na prevádzku PPA
rozpočtované na rok 2008 v sume 475 255, 00 tis. Sk boli čerpané na 99,98% z upraveného
rozpočtu, t.j. 475 177, 28 tis. Sk.
Čerpanie rozpočtovaných prostriedkov za rok 2008 podľa jednotlivých kategórii je nasledovné
(v tis. Sk)
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
k 31.12.2008

%
čerpania

Kategória

Zdroj

Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV - 610

111

174 194 000,00 164 194 000,00 164 194 000,00

100,00%

Poistné a príspevok do
poisťovní - 620

111

60 879 000,00

64 079 000,00

100,00%

Tovary a služby - 630

111

138 800 000,00 158 611 036,00 158 593 595,14

99,99%

Bežné transfery - 640

111

1 180 000,00

1 180 000,00

1 180 000,00

100,00%

Kapitálové výdavky 700

111

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00%

SPOLU:

111

375 063 000,00 388 064 036,00 388 046 595,14

Tovary a služby - 630
(ESF)

1361

0,00

352 359,00

352 359,00

100,00%

Tovary a služby - 630
(ESF)

1362

0,00

373 912,75

373 912,75

100,00%

Tovary a služby - 630
(ESF)

1161

0,00

21 553,75

21 553,75

100,00%

Kapitálové výdavky 700 (PRV)

1341

0,00

34 423 396,40

34 382 408,01

99,88%

Kapitálové výdavky 700 (PRV)

1342

0,00

9 178 119,00

9 167 935,83

99,89%

64 079 000,00

100,00%
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Kapitálové výdavky 700

1316

0,00

15 320 671,00

15 311 563,00

99,94%

Kapitálové výdavky 700

1317

0,00

0,00

0,00

0,00%

Tovary a služby - 630

72

0,00

27 520 949,74

27 520 949,74

100,00%

385 053 000,00 475 254 997,64 475 177 277,22

99,98%

SPOLU:

V roku 2008 boli vynaložené výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
vo výške 164 194, 00 tis. Sk, t.j. čerpanie na 100,00 %. Odmeny zamestnancov mimopracovného
pomeru boli čerpané vo výške 164, 43 tis. Sk.
Priemerný mesačný zárobok zamestnanca agentúry k 31.12.2008je 26 438 - Sk. (priemerný
mesačný zárobok zamestnanca je uvedený bez odmien). Výdavky na poistné a príspevok
zamestnávateľa do poisťovní a NÚP boli vo výške 64 079, 00 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie na
100, 00 %. Finančné prostriedky z technickej asistencie, ktoré boli použité na refundáciu miezd
a príspevkov do poisťovní oprávneným zamestnancom v roku 2008, boli vo výške 115 735, 6 tis.
Sk, z toho mzdy tvorili 89 919, 0 tis. Sk.
Významné nákupy
Objemovo najvýznamnejšie nákupy, ktoré boli zrealizované v roku 2008 z bežných a kapitálových
výdavkov sú uvedené v nasledovných prehľadoch:
Objemovo najvýznamnejšie nákupy realizované z bežných výdavkov
Názov položky
Účel použitia
Tovary a služby
Zdroje
111+1362+1361+72+1161
Energie
(RP 632001)

Poštové
a telekomunikačné
služby(RP 632003)
Všeobecný
materiál
(RP 633006)
Sofware

Suma
v tis.Sk
186 862,37
t.j. 99,99 %

Najväčšiu časť čerpania tvorila úhrada
výdavkov za Dobrovičovú 9 vo výške 5 759
600 Sk a zálohy za prevádzkové náklady za RP
PPA

13 727,00

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie na rozšírenie
prípojných miest KTI vrátane technického
vybavenia na základe zmluvy s Datacentrom
( 12 064 371,50 Sk)
Najväčšiu časť tvorilo čerpanie na kancelársky
materiál na základe zmluvy s ASC spol. s.r.o. (
5 813 900,40 Sk)

25 597,64

Licencie SAS Institute (2 993 638,88 Sk)

3 969,45

6 984,10
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Nákup pohonných hmôt od Slovnaft a.s.

3 753,09

Paušálne poplatky za servisnú podporu na
základe zmlúv so spoločnosťami AXA (9 676
870,50Sk), Lazar Consulting (13 419 868 Sk)

24 261,55

Nájomné budov
(RP 636001)

Najväčšiu časť čerpania tvorila úhrada
výdavkov za Dobrovičovu 9 vo výške
18 301 063 Sk

21 016,99

Všeobecné služby
(RP637004)

Najväčšiu časť čerpania tvorila úhrada
výdavkov za upratovacie služby a všeobecné
služby na Ú PPA a Dobrovičovej 9 vo výške
6 440 777 Sk , strážne služby vo výške
3 301 044,80 Sk a zhotovenie fotokópií vo
výške 1 653 338,70 Sk

16 547,98

Špeciálne služby
(RP 637005)

Najväčšiu časť čerpania tvorila úhrada
výdavkov za realizáciu delegovaných funkcií
PPA na základe zmluvy s VÚPOP vo výške
7 678 499,40 Sk
Najväčšiu časť čerpania tvoril poplatok za
nadlimitné
zásoby
cukru
vo
výške
27 520 949,74 Sk (mimorozpočtový zdroj 72)

11 801,56

Poplatky a Odvody
(RP 637012) zdroje
72+111

28 096,21

Zostávajúce bežné výdavky boli čerpané na cestovné náhrady a prevádzkové náklady (vodné,
stočné, telefónne poplatky, stravovanie, školenia, semináre atď).
Objemovo najvýznamnejšie nákupy realizované z kapitálových výdavkov
Názov položky

Účel použitia

Suma
v tis.Sk
58 861,91
t.j. 99,90 %

Software
(RP 711003)
zdroj 1316

V rámci krížového plnenia úhrada splátky
1.etapy systému IACS od spoločnosti Axa, a.s.

14 320.32

Software
(RP 711003)
zdroj 1341,1342

Úprava systému IACS pre implementáciu OSI 2
programu rozvoja vidieka 2007-2013 od
spoločnosti Axa, a.s.

12 294,03

Kapitálové výdavky
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Výpočtová technika
(RP 713002)
zdroj 1316

V rámci krížového plnenia obstaranie
komponentov od spoločnosti K+K

Výpočtová technika
(RP 713002)
zdroj 1341,1342

Nákup notebookov HP a počítačov od spoločnosti
FFC Group

Prevádzkové stroje,
prístroje a zariadenia
(RP 713004)
zdroj 1341,1342

Nákup osobných
áut
(RP 714001)
zdroj 1341,1342

PC

991,25

2 669,72

Nákup GPS prístrojov od spoločnosti Geotech

Nákup osobného automobilu VOLVO S80 od
spoločnosti T.O.P. Auto

981,75

1 620,00

4. 3. Zahraničné pracovné cesty zamestnancov PPA v roku 2008 - vyhodnotenie
Zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v roku 2008 uskutočnili približne 190
zahraničných pracovných ciest. Medzi pravidelné, tradičné podujatia patria stretnutia
predstaviteľov platobných agentúr. Séria konferencií platobných agentúr členských štátov EÚ
a konferencií platobných agentúr nových členských štátov sa venuje ich najaktuálnejším
problémom.
V r. 2008 sa delegácia PPA zúčastnila 23. Konferencie platobných agentúr členských štátov
EÚ, ktorá sa v máji 2008 konala v Ľubľane a zaoberala sa novými usmerneniami pre certifikáciu
platobných agentúr a inými legislatívnymi otázkami SPP. Slovenská delegácia ocenila prezentáciu
príkladov konkrétnych skúseností s vyhlásením o vierohodnosti založenom na efektívnom dohľade
systému riadenia a kontroly počas celého roka, objasnila si text vyhlásenia
o vierohodnosti, uvádzanie výhrad a ich dôvody. Prínosom stretnutia boli poznatky z konkrétnych
riešení rôznych typov zistených nezrovnalostí. Účastníci získali nové poznatky z implementácie
nariadení v programovacom období 2007 – 2013 a pre PPA boli zaujímavé informácie
o praktických skúsenostiach so zavedením elektronických služieb v Slovinsku. 24. Konferencia
platobných agentúr členských štátov EÚ, ktorá sa konala v Bordeaux v októbri 2008 bola venovaná
dosiahnutým výsledkom platobných agentúr v 1. roku programu EAFRD a bezpečnosti
informačných systémov. Prítomní získali informácie využiteľné pri stále aktuálnom probléme
zavádzania informačných systémov v PPA.
Účastníci 6. Konferencie platobných agentúr nových členských štátov EÚ, ktorá sa konala
vo februári 2008 vo Vilňuse, si vymenili skúsenosti o administrácii PRV 2007-2013, otázkach
akreditácie a vyhlásení o vierohodnosti (DAS), o implementácii krížového plnenia, získali nové
poznatky o nezrovnalostiach a spôsoboch ich predchádzania vrátane transparentnosti konania
verejných orgánov v iných členských štátoch a mali možnosť vymieňať si názory na elektronické
služby ako súčasť procesu zjednodušovania podpornej administratívy EU. Problematiky vyhlásenia
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o vierohodnosti sa týkala aj 2. konferencia, ktorú pre riaditeľov platobných agentúr
a koordinačných orgánov organizovala EK, a ktorá sa konala v Bruseli.
PPA sa tiež pravidelne zúčastňuje Konferencií riaditeľov odborov vnútorných auditov
pôdohospodárskych platobných agentúr. V októbri 2008 sa konferencia k problémom súvisiacich
s výkonom vnútorného auditu v platobných agentúrach členských štátov EÚ (AMADEUS) konala
v Edinburghu.
Zástupcovia PPA sa zúčastnili aj na medzinárodnej konferencii zameranej na Spoločnú
poľnohospodársku politiku. Témy boli zamerané na reformu a nové politické rámce pre nové
programovacie obdobie pre problematiku rozvoja vidieka, Európskej vidieckej politiky,
na demografický vývoj vidieka v Európe a konkurencieschopnosť, ziskovosť a vývoj v sektore
výroby bionafty.
PPA každoročne vysiela svojich zamestnancov na konferencie Panta Rhei, ktoré sa
venujú najmä informačnej bezpečnosti IT v platobných agentúrach. Získané informácie poskytujú
prehľad o ich využívaní a množstvo kontaktov na zástupcov iných ČŠ je možné využiť
pri implementácii nových riešení. V roku 2008 sa konali 2 konferencie, vo Visegráde
a v Amsterdame. Druhá z nich sa zameriavala na najnovšie informácie v oblasti bezpečného
prenosu informácií pre EK a tiež elektronickým podávaním žiadostí v jednotlivých členských
štátoch.
V dňoch 8. 10. -10. 10. 2008 sa v poľskom Krakove uskutočnilo stretnutie zástupcov
poľskej, maďarskej a slovenskej platobnej agentúry za účelom výmeny skúseností v oblasti
Národnej pomoci – de minimis a technických aspektov zahraničného obchodu a praktických
výpočtov sankcií na základe NK (ES) č. 800/1999 a NK (ES) č. 376/2008. Vzhľadom k tomu, že
technický míting bol prínosom v nadviazaní pracovných vzťahov a bol zhodnotený všetkými
účastníkmi stretnutia veľmi kladne, bolo dohodnuté, že budúce stretnutie za účelom výmeny
informácií a pracovných postupov vybraných tématických sa uskutoční na jar v roku 2009 na
Slovensku.
Väčšinu pracovných ciest predstavovali cesty s výlučne pracovným programom, ktoré mali
charakter konzultácií, technických rokovaní a školení. Odborné konzultácie k aktuálnym
problémom zavádzania IT systémov sa už tradične riešili s partnermi: Státní zamědělský
intervenční fond ČR (ďalej len SZIF), kde zástupcovia PPA prerokovávali otázky spolupráce so
SZIF pri implementácii IS SAP v PPA a s rakúskou agentúrou Agrarmarkt Austria (ďalej len
AMA), s ktorou PPA už dlhodobo intenzívne spolupracuje aj v iných oblastiach. Od AMA
zamestnanci PPA už tradične čerpajú skúsenosti a potrebné informácie o implementácii krížového
plnenia a oboznamujú sa s podrobnými postupmi pri vykonávaní kontroly na mieste na GAEC.
Niekoľkých pracovných ciest sa zúčastnili zamestnanci PPA v rámci projektu rakúskeho
ministerstva pôdohospodárstva „Posilnenie PPA vzhľadom na reformu SPP a implementácia
režimu jednotnej platby“ a mali tiež príležitosť zúčastniť sa na prezentácii implementovaného
systému SPS v Bavorsku pričom sa zoznámili so skúsenosťami získanými pri jeho zavádzaní.
Konzultácie k oblasti mliečnych kvót so zameraním na rizikovú analýzu sa uskutočnili so
zástupcami EK aj partnerskej agentúry SZIF. Okrem uvedených pracovných ciest PPA umožnila
svojim zamestnancom účasť na rôznych vzdelávacích a študijných aktivitách: školeniach,
expertných skupinách, seminároch a sympóziách – pravidelných aj mimoriadnych. Takým bola
študijná cesta v rámci projektu „Technická asistencia pre oblasť organizácie trhu a obchodných
mechanizmov so zameraním na vybrané komodity“ v Agrarmarkt Austria, návšteva sila a
certifikovaného laboratória vykonávajúceho analýzy výrobkov pre vývozné náhrady. Podobne aj
účasť na sympóziu Milchforum v Berlíne a výstave Salima. Delegáti z PPA sa tiež pravidelne
zúčastňujú medzinárodných sympózií o fondoch EÚ. Odborný charakter mali 8.GPS workshop –
k metodike kontroly prostredníctvom GPS, školenia pre používateľov IS Pre-IMS "modul 1848",
školenie k AMIS kvóte a školenie zamerané na prácu s aplikáciami SAS.
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Značnú časť z celkového počtu pracovných ciest tvorila účasť na zasadaniach riadiacich
výborov (ďalej len RV) v Bruseli. Zamestnanci PPA sa podľa odbornosti zúčastňujú
na pracovných rokovaniach a zasadaniach RV EK v Bruseli. Svojimi pripomienkami sa spoločne
so zamestnancami riadiaceho orgánu aktívne podieľajú na vypracovaní stanovísk a obhajobe
pozícií SR pri tvorbe legislatívy EÚ.

5. Personálne otázky
5. 1. Počet zamestnancov
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej aj „agentúra“) mala pre rok 2008 určený limit počtu
zamestnancov 592, z čoho štátna služba predstavovala 526 a verejná služba 66 osôb. Ďalej bolo
agentúre umožnené zvýšiť počet zamestnancov o 47 v rámci technickej pomoci. Podľa
štatistických údajov za rok 2008 mala agentúra prepočítaný stav zamestnancov 621 vrátane
zamestnancov technickej pomoci.
Pracovné miesta boli k 31. 12. 2008 obsadené 531 zamestnancami v štátnej službe, 63
zamestnancami vo verejnej službe a 35 zamestnancami prijatými v rámci technickej pomoci.
5. 2. Organizačná štruktúra
Podrobnosti o organizačnej štruktúre, pôsobnosti organizačných útvarov a ich vzájomných
vzťahoch, zásadách riadenia a zodpovednosti zamestnancov určuje organizačný poriadok agentúry.
Vnútorne sa agentúra člení na organizačné útvary, ktorými sú sekcia, odbor, oddelenie, referát
a v odôvodnených prípadoch môže generálny riaditeľ zriadiť aj iný špecializovaný organizačný
útvar. Organizačne sa člení na úsek generálneho riaditeľa, sekciu pre organizačné a technické
zabezpečenie, sekcie zabezpečujúce implementáciu podporných schém a poskytovanie dotácií
a regionálne pracoviská PPA.
5. 2. 1. Organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti GR
Osobitné začlenenie v organizačnej štruktúre platobnej agentúry majú organizačné útvary úseku
GR, ktoré gesčne vykonávajú prierezové funkcie a kompetencie na úrovni sekcie, resp. v rozsahu
vymedzenom v osobitnej časti organizačného poriadku, ktorých riadiaci zamestnanci – predstavení
sú v priamej riadiacej pôsobnosti GR.
110 kancelária GR
zabezpečuje organizačné a administratívne úlohy v rámci sekretariátu, masmediálnu politiku PPA,
styk verejnosti s PPA, vyhľadávanie a analyzovanie právnych predpisov EÚ a jej členských štátov,
vybavovanie žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a priebežný
monitoring platnej legislatívy EÚ/ES pre podporované opatrenia a komodity v rámci pôsobnosti
PPA, koordinuje činnosť a plnenie úloh vedúcich RP PPA,
120 osobný úrad
zabezpečuje plnenie úloh, ktoré PPA vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov podľa zákona
o štátnej službe, ako aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme, komplexne zabezpečuje personálnu a mzdovú agendu PPA a agendu týkajúcu
sa sociálnej problematiky zamestnancov,
130 odbor vnútornej kontroly
plní úlohy na úseku vnútornej kontroly činností orgánu štátnej správy a komplexne vybavuje
sťažnosti a petície doručené PPA, koordinuje úlohy k externým kontrolám, úlohy na úseku
následnej finančnej kontroly ako minimálne 5%-nú kontrolu celkových oprávnených výdavkov
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v rámci SOP P-RV, koordinuje agendu prevencie kriminality a akčného plánu pre problémy
s alkoholom,
140 odbor vnútorného auditu
zabezpečuje výkon vnútorného auditu v rámci poskytovaných dotácií zo štátneho rozpočtu
a podpory poskytovanej z rozpočtu Európskej únie na programy v poľnohospodárstve a rozvoja
vidieka podľa zásad medzinárodných audítorských štandardov; odbor vnútorného auditu má
nezávislé postavenie v rámci PPA a za svoju činnosť zodpovedá priamo generálnemu riaditeľovi.
5. 2. 2. Sekcie
200 sekcia organizačného a technického zabezpečenia zabezpečuje realizáciu politiky
informačnej bezpečnosti v rámci PPA, vykonáva a zodpovedá za funkcie komplexnej hospodárskej
správy, účtovníctva a rozpočtu prevádzky PPA, zabezpečuje podklady k návrhu rozpočtu
prevádzky PPA a čiastkové podklady pre zostavovanie záverečného účtu, ktoré predkladá
platobnej sekcii, zabezpečuje a realizuje verejné obstarávanie tovarov, služieb, prác a výkonov
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, zabezpečuje vytváranie hmotných a prevádzkových
podmienok pre zabezpečovanie úloh PPA, poskytuje právne služby, zabezpečuje vybavenie PPA
potrebným hardvérom a softvérom vrátane servisnej činnosti, činnosť a funkciu elektronického
spracovania informácií, ich ochranu a uchovávanie, zabezpečuje vypracovávanie návrhov
základných ORA a vykonávanie právneho dohľadu nad vydávanými ORA,
300 sekcia kontroly zabezpečuje koncepčnú činnosť a tvorbu materiálov rozhodujúcich
pre kontrolu efektívneho využívania prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu v rámci PPA,
zabezpečuje po metodickej a odbornej stránke výkon technickej služby/kontroly pre sekcie:
projektových podpôr, priamych podpôr a organizácie trhu, v súlade s relevantnými normami EÚ
a SR, zabezpečuje výkon kontroly externých inštitúcií za delegované kontrolné funkcie PPA,
zabezpečuje monitorovací proces v rámci sekcie kontroly, plní oznamovaciu povinnosť
v prípadoch predpísaných zákonom,
400 Sekcia projektových podpôr zabezpečuje proces prevzatia a kontroly žiadosti o poskytnutie
finančnej pomoci z programov SOP P-RV, projektovo orientovaných opatrení Plánu rozvoja
vidieka na roky 2004-2006 (ďalej len PRV 2004-2006), Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
(ďalej len PRV 2007-2013) a Operačného programu pre Rybné hospodárstvo (ďalej len OP RH) až
po podpísanie zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci, prípadne zamietnutie žiadosti, vrátane
overenia údajov uvedených v žiadosti. Sekcia zabezpečuje aj proces kontroly od dokumentov
prijatých k žiadosti o platbu až po autorizáciu platby a zabezpečuje procesy monitorovania.
500 Sekcia priamych podpôr realizuje procesy a opatrenia spojené s poskytovaním priamych
podpôr
z prostriedkov EPZF a EPFRV ako aj z prostriedkov ŠR, zabezpečuje spracovávanie
manuálov, príručiek,, žiadostí ich zmien a doplnkov vyplývajúcich z legislatívnych a technických
úprav poskytovania priamych podpôr a zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s implementáciou
tohto procesu do IACS.
600 platobná sekcia - realizuje platobný styk, uhrádza finančné prostriedky v prospech
konečných prijímateľov/žiadateľov schválených príslušnými sekciami PPA zo štátneho rozpočtu
SR a z fondov EÚ prostredníctvom Štátnej pokladnice, vedie účtovníctvo, zostavuje konsolidovanú
účtovnú uzávierku v zmysle zákona o účtovníctve SR a smerníc EK, vypracováva správy, hlásenia
a výkazy k uzávierke finančného roku EK, prípravu, správu a kontrolu plnenia rozpočtu PPA,
správu pohľadávok a záväzkov PPA voči konečným prijímateľom/žiadateľom finančných
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prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR a z fondov EÚ, rieši nezrovnalostí v zmysle platných
smerníc EK a právnych predpisov SR, metodicky usmerňuje odbornú agendu sekcie v nadväznosti
na legislatívne a právne predpisy SR, smernice a nariadenia EÚ, testuje a implementuje softvérové
aplikácie agendy sekcie, vedie bankové účty PPA v Štátnej pokladnici,
700 Sekcia organizácie trhu realizuje opatrenia spojené s organizovaním trhu, rozhoduje
o pridelení kvóty, administruje systém dovozných a vývozných licencií, uhrádza vývozné náhrady
a podpory na jednotlivé opatrenia v rámci organizácie trhu, vyberá výrobné poplatky z produkcie
cukru a vymáha zadržané odvody z produkcie cukru, spracováva trhové informácie za SR,
spolupracuje s príslušnými orgánmi colnej správy pri zabezpečení kontroly a informovanosti o
dovoze a vývoze poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov mimo územia Spoločenstva,
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s externými inštitúciami, na ktoré boli
delegované činnosti. Pri monitorovaní trhu a vypracovávaní cenového spravodajstva ATIS
spolupracuje s TIS v rámci EÚ a krajín SVE.
5. 2. 3. Regionálne pracoviská PPA
Ako miesta prvého kontaktu v určenom rozsahu zabezpečujú výkon vybraných činností, ktorými
sú príjem, registrácia a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie podpôr (ďalej len žiadosť).
Zamestnanci regionálnych pracovísk vykonávajú kontrolu na mieste, zabezpečujú informatívnu
činnosť pre žiadateľov o podporu v rámci miesta prvého kontaktu, zabezpečujú zber, kontrolu
a prvotné spracovanie údajov zo žiadostí, údajov o žiadateľoch podľa požiadaviek EK, MP SR
a vecne príslušných organizačných útvarov. Zabezpečujú poskytovanie informácií v súčinnosti
s kanceláriou GR v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Regionálne pracoviská sa
taktiež podieľajú na testovaní IS používaných v PPA, údaje z predkladaných žiadostí vkladajú do
IS pre spracovanie prijatých žiadostí a tieto údaje podľa potreby aktualizujú. Vykonávajú účtovné
a administratívne úkony podľa vnútorných predpisov PPA, spravujú určený majetok štátu v správe
PPA. Taktiež realizujú výkon činností podľa manuálov pre jednotlivé činnosti, metodických
usmernení vecne príslušných sekcií a podľa opisov činností štátnozamestnaneckých miest a
pracovnej náplne jednotlivých zamestnancov RP PPA. Okrem už uvádzaného zabezpečujú
archiváciu žiadostí a ďalších vybraných dokumentov v zmysle registratúrneho poriadku
a registratúrneho plánu PPA po dohode s príslušnými sekciami PPA a kanceláriou GR. Príslušným
sekciám PPA a kancelárii GR predkladajú návrhy na úpravy a dodatky manuálov a metodických
pokynov na administráciu všetkých typov opatrení a platieb. V určených okruhoch ďalej
zabezpečujú komunikáciu s externými inštitúciami vo vzťahu k tvorbe dátových zdrojov (napr.
aktualizácia LPIS – Land Parcel Information System). Zabezpečujú prípravu podkladov pre
auditorske kontroly EDA, kontroly Monitorovacieho výboru, Misie EK a pod. v rámci svojho
regiónu.
V neposlednom rade spolupracujú s regionálnymi stavovskými samosprávnymi organizáciami a
regionálnymi orgánmi verejnej správy.
Organizačná schéma PPA platná v roku 2008 je prílohou č.2 výročnej správy PPA za rok 2008.
5. 3. Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov
Starostlivosť o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov bola rámcovo určená plánom vzdelávania
na rok 2008. Predmetný plán bol zameraný najmä na rozvoj právneho vedomia zamestnancov
štúdiom legislatívy SR a EÚ, zručnosti zamestnancov vykonávajúcich diaľkový prieskum zeme
pomocou GPS a v nemalej miere na zlepšenie činnosti s finančnými prostriedkami EÚ a štátneho
rozpočtu. Zároveň bola pozornosť orientovaná na zamestnancov zabezpečujúcich bežnú
administratívu a obslužné činnosti.
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Plán vzdelávania zahŕňa osobitne požiadavky na školenia, kurzy a štúdium zamestnancov
s miestom výkonu práce v sídle agentúry (ďalej len „ústredie PPA“ ) a z jednotlivých regionálnych
pracovísk (ďalej len „ RP PPA“ ). Rozdielne požiadavky na vzdelávacie aktivity vychádzali najmä
z metodického usmernenia odborných sekcií, konkrétnych potrieb daného pracoviska ako aj
zamestnancov.
Počet vzdelávacích aktivít
Ústredie PPA: 149

Počet účastníkov
Ústredie PPA: 1037

RP PPA: 42

RP PPA: 1553

Na vzdelávanie bolo v roku 2008 vynaložených celkom 1 379 678,- Sk ( 45 796,92 €) vrátane
finančného príspevku 18 zamestnancom prehlbujúcim si kvalifikáciu štúdiom cudzieho jazyka.
Okrem vzdelávania organizovaného externými dodávateľmi, agentúra umožnila zamestnancom
prehlbovanie si kvalifikácie aj formou samovzdelávania, kde sa dôraz kládol na prehlbovanie si
vedomostí z oblasti zmeny legislatívy, nariadení a manuálov potrebných na výkon štátnej služby.
O zvyšovanie kvalifikácie prejavili zamestnanci záujem aj v priebehu roka 2008. Agentúra
uzatvorila dohodu podľa zákona o štátnej službe a poskytla úľavy 8 zamestnancom študujúcim
externe na vysokých školách a univerzitách. Agentúra podporovala aj individuálne aktivity na
zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie, ktoré sú v súlade s jej potrebami.
Získavanie a výber zamestnancov
Voľné štátnozamestnanecké miesta sa v roku 2008 obsadzovali najmä výberovým konaním.
Celkovo sa zrealizovalo 27 výberových konaní, z toho bolo 5 výberových konaní neúspešných.
Z celkového počtu 127 prihlásených uchádzačov sa na výberových konaniach zúčastnilo 78
uchádzačov, pričom v písomnej a ústnej časti vyhovelo celkovo 23 uchádzačov. Na miesta
predstaveného sa konalo celkovo 7 výberových konaní, z toho bolo 6 úspešných. Na jedno
výberové konanie sa neprihlásil žiadny uchádzač.

Nástupy a výstupy zamestnancov v roku 2008(spolu ŠS a výkon prác vo verejnom záujme)
Regionálne
pracoviská PPA

Ústredie PPA

Spolu

Nástupy

16

35

51

Výstupy

12

23

35

Počty zamestnancov v členení vzdelanostnej a kvalifikačnej štruktúry zamestnancov:
Vzdelanie

Ústredie PPA
RP PPA
Spolu
v%

Vysokoškolské

262
238
500
84,18

úplné
stredoškolské
vzdelanie
41
49
90
15,15

iné vzdelanie

Spolu

3
1
4
0,67

306
288
594
100
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Vzdelanie muži

Vysokoškolské

úplné
stredoškolské
vzdelanie

iné vzdelanie

Spolu

124
139
263
92,93

10
9
19
6,71

1
0
1
0,36

135
148
283
100

Vysokoškolské

úplné
stredoškolské
vzdelanie
31
40
71
22,83

iné vzdelanie

Spolu

2
1
3
0,96

171
140
311
100

Ústredie PPA
RP PPA
Spolu
v%

Vzdelanie ženy

34

Ústredie PPA
RP PPA
Spolu
v%

138
99
237
76,21

Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2008:
Veková štruktúra

muži

ženy

spolu

v%

do 25 rokov

10

9

19

3,20

od 26 rokov do 30 rokov

35

48

83

13,97

od 31 rokov do 35 rokov

33

37

70

11,78

od 36 rokov do 40 rokov

15

21

36

6,06

od 41 rokov do 45 rokov

13

43

56

9,43

od 46 rokov do 50 rokov

21

57

78

13,13

od 51 rokov do 55 rokov

58

58

116

19,53
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35

od 56 rokov do 60 rokov

67

37

104

17,51

nad 61 rokov

30

2

32

5,39

Celkový počet

282

312

594

100

Priemerný vek
zamestnancov

47

45

46

X

5. 4. Plány do budúcnosti
Agentúra tvorí sociálny program zameraný na zlepšovanie služobných, pracovných a životných
podmienok zamestnancov. Tento program ako výraz ocenenia práce zamestnancov a ich
prispievania k plneniu úloh zamestnávateľa sa tvorí s cieľom posilniť stabilizáciu zamestnancov
a zvýšiť atraktivitu zamestnávateľa pri získavaní kvalifikovaných zamestnancov. S týmto cieľom a
vzhľadom na obmedzené možnosti, ktoré poskytujú finančné prostriedky štátneho rozpočtu, sa
realizuje kolektívne vyjednávanie, ktoré je východiskom úspešnej realizácie sociálnej politiky.
Vzhľadom na vekovú štruktúru zamestnancov nás v najbližšom období čaká generačná výmena,
ktorej predchádza dôsledný výber zamestnancov. Našou snahou bude zamerať pozornosť na takých
potenciálnych uchádzačov o uvoľnené miesta, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady
a ovládať požadovaný cudzí jazyk a zároveň ich osloví činnosť agentúry, ktorá aplikuje právne
akty Európskeho spoločenstva. Ich osvojovanie si v rámci prehlbovania kvalifikácie vrátane
získavania komunikačných a iných zručností, by malo byť jednou z devíz zamestnancov agentúry.

5. 5. Sociálna politika
Sociálna politika zamestnancov vychádzala v prvom rade z kolektívnej zmluvy, ako rámcového
dokumentu. Zamestnancov v kolektívnom vyjednávaní zastupuje odborová organizácia
a kolektívna zmluva je základným východiskom rozvíjania starostlivosti o zamestnancov. S cieľom
regenerácie pracovnej sily bol v hodnotenom období zamestnancom poskytnutý príspevok zo
sociálneho fondu vo výške, ktorá zohľadňovala odpracované mesiace v kalendárnom roku. Ďalej sa
zamestnancom zo sociálneho fondu poskytol príspevok na stravu, nepeňažné dary pri životných
jubileách, sobáši a narodení dieťaťa. Dôraz sa kladie okrem obligatórnych výdavkov
na regeneráciu pracovnej sily aj na zdravotnú prevenciu. Zamestnanci môžu získať finančný
príspevok na absolvovanie preventívnej zdravotnej prehliadky s odporúčaným zameraním
na zisťovanie civilizačných kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, ktoré nie sú bežne
pokryté zdravotným poistením. V sociálnom fonde sa v súlade s príslušnými predpismi pamätá
aj na prípadné hraničné situácie v živote zamestnancov, kedy je možné pomôcť preklenúť krízovú
situáciu zamestnanca finančnou podporou. Predpokladáme, že aj tieto opatrenia prispejú
k stabilizácii kvalifikovaných a perspektívnych zamestnancov agentúry.
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6. Ciele a prehľad ich plnenia
Programové dokumenty financované prostredníctvom EAGGF, FIFG a EFF
6. 1. Sektorový operačný program - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (SOP P-RV)
Pôdohospodárska platobná agentúra, (ďalej len PPA), ako Sprostredkovateľský orgán Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky, už v roku 2008 nevyhlasovala žiadne výberové kolá na
predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo SOP P-RV.
Do 31. 12. 2008, v rámci 11 vyhlásených výberových kôl, bolo prijatých na regionálnych
pracoviskách PPA 3 062 projektov, z ktorých bolo 1 694 uzatvorených v celkovej výške
príspevku zo SOP P-RV v sume 9 723 820 tis. SKK, čo predstavovalo 99,96 % disponibilných
verejných výdavkov, t.j. výdavkov hradených zo zdrojov ES a ŠR SR. 1 368 projektov bolo
vyradených najmä z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. SOP-RV pokrýva celé územie
Slovenska s výnimkou bratislavského kraja.
SOP P-RV je financovaný z EAGGF s výnimkou dvoch opatrení týkajúcich sa akvakultúry
a spracovania rýb, ktoré sú spolufinancované z finančného nástroja na usmerňovanie rybolovu (t.j.
FIFG).
6. 1. 1. Implementácia SOP P-RV
PPA pokračovala v roku 2008 najmä vo vyplácaní verejných výdavkov prostredníctvom
predložených žiadostí o platbu. Za rok 2008 bolo vyplatených 1 784 835 tis. SKK z čoho
1 762 433 tis. SKK sa týkalo platieb spolufinancovaných z EAGGF a 22 402 tis. SKK platieb
spolufinancovaných z FIFG.
K 31. 12. 2008 boli uzavreté zmluvy na 1 694 projektov v celkovej výške verejných výdavkov
9 724 tis. SKK, čo predstavuje 99,96 % disponibilných zdrojov. Platby z verejných výdavkov do
konca roka 2008 dosiahli 96 % disponibilných zdrojov a na základe analýzy čerpania prostriedkov
PPA predpokladá, že v rámci tohto programu bude vyčerpaných 96,68 % prostriedkov
z disponibilných limitov stanovených v SKK.
Prehľad o uzatváraní zmlúv a čerpaní SOP P-RV podľa jednotlivých opatrení je v tabuľke č. 1.
Tabuľka č. 1: Uzatváranie zmlúv a čerpanie prostriedkov zo SOP P-RV k 31. 12. 2008 v tis. SKK
Výška verejných výdavkov celkom k 31.
12. 2008 v tis. SKK
SOP P-RV opatrenia
Limity
Zmluvy uzatvorené
Vyplatené sumy
na projekty
4 673 760
4 757 066
4 623 714
1.1 Investície do poľn. podnikov
2 364 249
2 372 695
2 295 621
1.2 Zlepšenie spracovania
153 754
150 690
142 861
2.1.1 Lesy - ziskové
309 732
309 709
288 462
2.1.2 Lesy - neziskové
43 592
43 589
41 979
2.2.1 Spracovanie rýb
55 700
55 026
51 644
2.2.2 Akvakultúra
1 008 260
1 007 827
986 080
2.3.1 Pozemkové úpravy
806 430
734 813
648 442
2.3.2 Diverzifikácia
92 673
84 630
48 817
2.4 Vzdelávanie
219 556
207 776
199 252
2.5 Technická pomoc
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9 727 705
99 292
9 628 413

9 723 820
98 615
9 625 205

9 326 871
93 623
9 233 248

6. 2. Plán rozvoja vidieka SR 2004-2006 (PRV 2004-2006) – projektové opatrenia
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ako rozpočtová organizácia zabezpečujúca
administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie
a s finančnými prostriedkami národných podpôr, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka, vyhlásila celkovo 9 výberových kôl na predkladania žiadostí o nenávratný
finančný príspevok z Plánu rozvoja vidieka, pričom posledné kolo bolo vyhlásené v roku 2006.
Do 31. 12. 2008 bolo celkovo prijatých na regionálnych pracoviskách PPA 2 444 projektov, z
ktorých bolo schválených 2 154 projektov v celkovej výške verejných výdavkov 9 699 487 tis.
SKK.
Horizontálne opatrenia, ktoré majú viacročný charakter, je možné realizovať na území celého
Slovenska a financovanie niektorých z týchto opatrení pokračuje aj z PRV 2007-2013. Ide
o opatrenia č. 4.1-Plnenie noriem Spoločenstva, č. 4.2-Poradenstvo, č. 5-Agroenvironment, č. 8Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy, č.11- Polosamozásobiteľské farmy a č. 12 – Odbytové
organizácie výrobcov. Ostatné opatrenia (okrem TA) sa týkajú len bratislavského kraja.
6. 2. 1. Implementácia PRV 2004-2006
V samotnom roku 2008 boli všetky aktivity zamerané na vyplatenie a ukončenie jednotlivých
projektov (okrem horizontálnych opatrení). Uzatváranie zmlúv sa v roku 2008 a týkalo len
opatrenia Technická pomoc.
Kumulatívne od začiatku čerpania k 31.12. 2008 bolo vyplatených 6 367 101 tis. SKK verejných
výdavkov, čo predstavuje 90 % disponibilných limitov na všetky projektové opatrenia. V roku
2008 bolo z tejto sumy vyplatených 863 271 tis. SKK. Financovanie opatrení Agroenvironment
,Odbytové organizácie výrobcov, Polosamozásobiteľské farmy a Zalesňovanie poľnohospodárskej
pôdy – vzhľadom na ich päť a viac ročný charakter – pokračuje z PRV 2007-2013. Z PRV 20042006 sa vyplácali finančné prostriedky na pokračujúce opatrenia podľa zmlúv uzatvorených ešte
v rámci predvstupového programu SAPARD, a to vzhľadom na ich viacročný charakter, ktorý
presahoval implementačné rámce programu SAPARD. Podrobnejšie údaje o limitoch, zmluvách
a realizovaných platbách sú uvedené v tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 2: Uzatváranie zmlúv a čerpanie prostriedkov PRV 2004-2006 k 31.12.2008 v tis. SKK
PRV SR 2004-2006 opatrenia

1 Investície do poľn. podnikov
2. Vzdelávanie
4.1 Plnenie noriem
4.2 Poradenstvo
5. Agroenvironment
6. Zlepšenie spracovania
7.2 Lesy neziskové

Limity

Výška verejných výdavkov celkom
k 31.12.2008 v tis. SKK
Zmluvy uzatvorené
na projekty

Vyplatené sumy

810 909

732 720

712 790

1 732

594

497

367 695

290 454

277 603

32 414

28 279

26 856

4 123 229
253 214

9 580 491
171 587

4 120 903
152 498

565

390

350
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25 060
53 463

35 699
53 166

10 345
52 989

3 056

3 056

3 001

69 829

93 110

38 589

12. OOV

427 362

516 891

205 121

13. Technická pomoc

549 651

486 976

453 685

Op. 1 SAPARD dofinancovanie
Op. 5 SAPARD dofinancovanie

6 718 180
52 510
235 958

11 993 414
45 180
235 958

6 055 226
43 898
235 715

Op. 7 SAPARD dofinancovanie

20 570

21 442

21 189

32 768
7 059 986

11 072
12 307 067

11 072
6 367 101

8. Zalesňovanie poľn. pôdy
9. Pozemkové úpravy
10. Diverzifikácia
11. Polosamozásob. farmy

Spolu PRV bez dofin. SAPARD

Op. 12 SAPARD dofinancovanie
Spolu PRV SR 2004-2006

6. 3. Program rozvoja vidieka SR 2007-20013 (PRV 2007-2013) – projektové opatrenia
PRV SR 2007-13 pokrýva celé územie SR a je implementovaný PPA najmä na základe
Nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV a
Nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006, ustanovujúce podrobné pravidlá implementácie
jednotlivých opatrení PRV.
S implementáciou tohto programu začala PPA v roku 2008, v priebehu ktorého bolo spolu
zverejnených 8 výziev na prijímanie projektov pre 14 opatrení PRV 2007-2013. Do 31. 12. 2008
bolo prijatých 4 601 projektov, z ktorých bolo 741 schválených v celkovej výške verejných
výdavkov 10 301 430 tis. SKK, čo predstavuje takmer 26 %-né uzatvorenie zmlúv z
disponibilných limitov pre projektové opatrenia (s výnimkou technickej pomoci). Do konca roka
2008 bolo zrealizovaných aj 18 platieb vo výške 400 874 tis. SKK verejných výdavkov.
Z PRV 2007-2013 sa financujú aj pokračujúce viacročné opatrenia podľa zmlúv uzatvorených
v rámci PRV 2004-2006. V roku 2008 bolo z PRV 2007-2013 v rámci
pokračujúceho
agroenvironmentálneho opatrenia vyplatených 2 011 989 tis. SKK verejných výdavkov a teda
celková vyplatená suma verejných výdavkov v roku 2008 potom predstavuje 2 412 863 tis. SKK.
Podrobnejšie údaje o počtoch prijatých projektov a vyplatených verejných výdavkov podľa
jednotlivých opatrení za rok 2008 sú v tabuľke č. 3.
Tabuľka č. 3 Uzatváranie zmlúv a čerpanie prostriedkov PRV 2007-2013 k 31.12.2008 v tis. SKK
Limity
Počet
Zmluvy uzatvorené Vyplatená
2007-2013
prijatých
na projekty
suma
v tis. SKK
projektov
k 31.12.2008
verejných
PRV SR 07-13 opatrenia
výdavkov
Výška
verejných v k 31.12.
počet
2008 tis.
výdavkov
SKK
v tis. SKK
1.1 Modernizácia fariem
1.2 Pridávanie hodnoty
do poľn. produktov...

12 546 549

2 001

359

4 916 826

93 409

6 145 704

276

97

3 479 177

136 973
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1.3 Infraštruktúra
týkajúca sa rozvoja...
1.4 Zvýšenie hosp.
hodnoty lesov
1.5 Odbytové organizácie
výrobcov
1.6 Odborné vzdelávanie
a inf. aktivity
1.7 Využívanie
poradenských služieb
2.1 Obnova potenciálu
lesného hospodárstva
3.1 Diverzifikácia smerom
k nepoľn. činnostiam
3.2.A Podpora činností v
oblasti vidieckeho CR časť A
3.2.B Podpora činností v
oblasti vidieckeho CR časť B
3.3 Vzdelávanie a
informovanie
3.4.1 Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj
obcí
3.5 Získavanie zručností,
oživovanie a vyk. stratégií
Os LEADER
SPOLU PRV 2007-2013
bez TA a pokr. opatrení
1.5.S OOV - pokrač.
projekty z PRV 04-06
1.8.S Polosamozásob.
farmy - pokrač. projekty
z PRV 04-06
2.2.S Agroenvironment pokrač. projekty z 04-06
2.3.S Zalesňov. poľn.
pôdy - pokrač. projekty
z PRV 04-06
Pokračujúce opatrenia
PRV 2004-2006 spolu
Spolu PRV 2007-2013 bez
TA

39

3 229 507

208

208

1 287 976

0

1 236 371

212

0

0

0

677 835

66

0

0

0

493 042

162

38

48 951

113

591 072

726

0

0

0

3 361 944

314

18

227 302

170 378

3 680 192

271

10

369 528

0

1 022 696

230

0

0

0

53 826

22

0

0

0

319 275

59

4

9 263

0

1 613 187

0

0

0

0

3 764 103

0

0

0

0

333 038

16

12

22 896

0

2 395 649

38

0

0

0

41 463 993

4 601

746

10 361 919

400 874

207 869

x

x

0

0

40 128

x

x

2 011 989

4 731 819

x

x

0

16 569

x

x

0

0

4 996 385

x

x

0

2 011 989

46 460 378

4 601

746

10 361 919

2 412 863
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6. 4. Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007-2013
OP RH pokrýva celé územie Slovenka a do 31. 12. 2008 bol vyhlásená 1 výzva na prijímanie
projektov v dvoch opatreniach. Spolu bolo prijatých 32 projektov a ani na jeden z nich nebola do
konca roka 2008 uzatvorená zmluva. Podrobnejšie údaje sú v tabuľke č. 4.
Tabuľka č. 4: Počet prijatých projektov podľa opatrení. z OP RH k 31. 12. 2008 v tis. SKK
Limity v tis.
Počet projektov v roku 2008
OP RH opatrenia
SKK
Prijaté
Schválené
308 488

2.1 Investície do akvakultúry

132 209

2.2 Investície do spracovania a
uvádzania na trh

30 563

3.1 Organizácie výrobcov

71 314

3.2 Podpora a rozvoj nových trhov

27 492

5.1 Technická pomoc

570 066

OP RH Spolu

23

0

9

0

0

0

0

0

0

0

23

0

6. 5. Štátna pomoc
V roku 2008 poskytla platobná agentúra z programu 0900208 Štátna pomoc – v súlade s
nariadením vlády SR č. 369/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, dotácie v nasledovnej
štruktúre:
Podporné opatrenia
podľa NV SR č. 369/2007
Z. z. v znení neskorších
predpisov

Počet
prijatých
žiadostí

Počet
zamietnutých
žiadostí

Oprávnené
požiadavky
žiadateľov
v Sk

Limit
rozpočtových
výdavkov
v Sk

Poskytnutá
štátna pomoc
v Sk

§ 2 - Dotácia na zabezpečenie
účasti chovateľov a
pestovateľov na výstavách

8

0

5 031 518

4 743 450

4 742 868

§ 2a - Dotácia na ocenenie
podniku

7

0

715 000

702 300

663 010

§ 3 - Dotácia pre chovateľov
a pestovateľov na účasť na
výstavách

11

1

1 068 548

833 000

833 000

§ 4 - Dotácia na založenie a
vedenie plemennej knihy a
plemenárskej evidencie

9

0

23 059 437

16 200 000

16 200 000
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§ 5 - Dotácia na kontrolu
úžitkovosti, testovanie a
odhad plemennej hodnoty
zvierat

3

0

91 833 035

46 993 900

46 993 900

§ 6 - Dotácia na
odstraňovanie a likvidáciu
živočíšnych vedľajších
produktov

3

1

78 962 930

13 000 000

10 646 026

§ 10 - Dotácia na včelstvá

49

0

1 722 250

1 323 046

1 323 046

§ 16 - Dotácia na platby
poistného v
poľnohospodárstve (živočíšna
výroba)

454

3

39 128 802

11 053 920

11 053 241

§ 16 - Dotácia na platby
poistného v
poľnohospodárstve (rastlinná
výroba)

624

10

107 660 282

17 620 188

17 620 188

§ 17 - Dotácia pre podnik na
účasť na výstavách

35

6

11 082 722

9 311 250

8 835 587

§ 23 - Dotácia na
rastlinolekársku starostlivosť
v lesoch

61

1

34 424 177

50 000 000

34 424 178

§ 27 - Dotácia na zachovanie
a ochranu genetických
zdrojov rýb

8

0

4 815 140

3 000 000

3 000 000

§ 29a - Dotácia na eradikáciu
a prevenciu ochorení zvierat a
rýb

249

4

11 386 343

15 000 000

11 379 802

1 521

26

410 890 184

189 781 054

167 714 846

SPOLU

Ďalej poskytla platobná agentúra z programu 0900202 Národné podpory, dotácie podľa výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1438/2007-100, na tieto podporné
opatrenia:
Podporné opatrenia
Dotácia Národnému žrebčínu „Topoľčianky“, š.p.
Zachovanie historicky významného genofondu plemien koní, a to
na lipicana, hucula, shagya-araba, arabského plnokrvníka,
§2 ods.1
písm. a)
slovenského teplokrvníka a činnosti spojené s chovom a testáciou
týchto koní
§2 ods.1
Rozvoj a zachovanie majetku štátu súvisiaceho s chovom historicky
písm. b)
významného genofondu plemien koní
Dotácia Závodisku, š.p.
§4 ods.1
Zabezpečenie dostihov a dostihovej prevádzky
písm. a)
§4 ods.1
Overenie a podpora výkonnosti koní v dostihoch
písm. b)
§4 ods.1
Rozvoj a zachovanie majetku štátu na zabezpečenie dostihov
písm. c)
a dostihovej prevádzky

Poskytnutá dotácia
v Sk

42 500 000

200 000

13 100 000
21 900 000
1 000 000
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§4 ods.1
písm. d)

Overenie a podpora výkonnosti koní v jazdeckých súťažiach
SPOLU

42

2 500 000
81 200 000

V súlade s ročným plánom kontrol vykonala platobná agentúra priebežné finančné kontroly
žiadostí o poskytnutie dotácie. Kontroly prebiehali na dvoch úrovniach. Na RP PPA sa kontrolou
overovalo dodržiavanie administratívnych postupov pri spracovaní žiadostí, overenie dokladovej
kompletnosti zložky žiadateľa a správnosti vykonania predbežnej finančnej kontroly a u žiadateľa
o dotáciu overenie úplnosti a preukázateľnosti účtovných a iných dokladov súvisiacich s
pripravovanou finančnou operáciou a dodržiavanie zmluvne dohodnutých podmienok.
Na základe zistených nedostatkov v jednom prípade Pôdohospodárska platobná agentúra
odstúpila od zmluvného vzťahu z dôvodu, že žiadateľ bol evidovaný v databáze dlžníkov voči
bývalému Štátnemu podpornému fondu pôdohospodárstva a potravinárstva SR. V prípade 12
kontrolovaných žiadostí o poskytnutie dotácie výška oprávnených nákladov pre výpočet
požadovanej dotácie nebola v súlade s legislatívnymi ustanoveniami napr. žiadateľ zaplatil prvú
splátku poistného pred podpísaním zmluvy s PPA, alebo žiadateľ neoznámil zníženie oprávnených
nákladov na základe úpravy výšky poistného vzhľadom na upresňovanie počtu zvierat pre
nasledujúce obdobie (hlavne pri poistení ošípaných a hydiny). Celková výška neuznaných
nákladov bola 2 811 392,50 Sk, čo vo finančnom vyjadrení nepriznaných dotácií predstavuje sumu
426 080 Sk. Uvedená suma sa použila na iné podporné opatrenia.
6. 6. Priame podpory
V roku 2008 mohli žiadatelia v systéme priamych podpôr a s tým spoločne administrovaných
opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (PRV 2007 – 2013) os 2, požiadať o finančné
prostriedky podľa platnej legislatívy ES a nariadení vlády SR,.
V roku 2008 bolo prijatých
15 729 žiadostí o jednotnú platbu na plochu,
12 823 žiadostí o podporu plodín na ornej pôde,
4 637 žiadostí o platbu v znevýhodnených oblastiach,
66 žiadostí o platbu na vybrané odrody tabaku,
10 žiadostí o podporu na chmeľ,
357 žiadostí o osobitnú platbu na cukor,
406 žiadostí o platbu na energetické plodiny,
30 žiadostí o prechodnú platbu na rajčiaky,
1 160 žiadostí o osobitnú platbu na ovocie a zeleninu,
2 597 žiadostí o platbu na veľké dobytčie jednotky,
483 žiadostí o platbu na opatrenie životné podmienky zvierat,
63 žiadostí o zaradenie opatrenia životné podmienky zvierat do tohto opatrenia,
11 žiadostí o platby v rámci súvislej európskej sústavy chránených
poľnohospodárskej pôde,
526 žiadostí o agroenvironmentálne platby,
83 žiadostí o agroenvironmentálne platby transformácia,
108 žiadostí o zaradenie do opatrenia agroenvironmentálne platby - zvieratá,
7 žiadostí o zaradenie do opatrenia prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy,
1 žiadosť o platbu na opatrenie prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy,
54 žiadostí o zaradenie do opatrenia lesnícko - environmentálne platby,

území

na
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53 žiadostí o platbu na opatrenie lesnícko - environmentálne platby (autorizovaných 40),
65 žiadostí o platby na opatrenie v oblastiach zaradených do súvislej európskej sústavy
chránených území na lesnom pozemku.
Výška jednotkovej platby na hektár, kilogram, príp. veľkú dobytčiu jednotku bola v roku 2008
stanovená nasledovne (Vestník MP SR čiastka 21/2008 ):
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednotná platba na plochu: 96,64 €/ha (2 928,06 Sk/ha)
Osobitná platba na cukor: 562,09 €/ha (17 031,36 Sk/ha)
Podpora plodín na ornej pôde: 55,64 €/ha (1 685,89 Sk/ha)
Podpora na chmeľ: 297,03 €/ha (9 000 Sk/ha)
Platba na vybrané odrody tabaku; odroda Burley 1,74 €/kg (52,72 Sk/kg); odroda Virginia
2,15 €/kg (65,15 Sk/kg)
Platba na pestovanie energetických plodín: 45 €/ha (1 363,50 Sk/ha)
Platba na veľkú dobytčiu jednotku: 139,24 €/VDJ (4 219 Sk/VDJ)
Platby určené na jednotlivé opatrenia spadajúce pod os 2 Programu rozvoja vidieka SR
2007 - 2013 sú stanovené na hektár a dobytčie jednotky podrobne pre všetky podopatrenia
(Vestník MP SR čiastka 1/2009).

Pri kontrole podmienok oprávnenosti nárokov v systéme priamych podpôr bola zabezpečená
spolupráca s Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), na ktorý boli
delegované niektoré činnosti – a to predovšetkým
zabezpečenie mapových podkladov
pre žiadateľov a výkon kontroly prostredníctvom diaľkového prieskumu zeme (satelitné snímanie
plôch).
Sekcia priamych podpôr zabezpečuje aj spoluprácu so Štátnym plemenárskym ústavom, ktorý je
zodpovedný za vedenie Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ), ako jednej
z najdôležitejších databáz údajov pre spracovanie žiadostí na veľké dobytčie jednotky.
Prehľad vyplatených finančných prostriedkov k 31. 12. 2008 na prijaté žiadosti v roku 2008

Forma priamej podpory
Jednotná platba na plochu
Podpora plodín na ornej pôde
Podpora na tabak
Podpora na chmeľ
Podpora na VDJ
Podpora na ZELO
Príspevok pre znevýhodnené oblasti a oblasti
s environmentálnymi obmedzeniami
Spolu

Vyplatené finančné prostriedky v Sk
5 062 786 939,04
1 591 177 906,18
93 787 923,42
2 267 372,64
1 722 799 744,82
14 530 783,61
2 937 852 398,72
11 425 203 058,43

V roku 2008 boli doplatené aj priame podpory na žiadosti prijaté v roku 2007 o jednotnú platbu na
plochu, o podporu plodín na ornej pôde, o podporu na pestovanie energetických plodín, o podporu
na tabak, o podporu za znevýhodnené podmienky a o podporu na veľké dobytčie jednotky
v celkovej sume 2 920 831 942 Sk.
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Činnosti, ktoré bude sekcia priamych podpôr v budúcnosti vykonávať
V oblasti priamych podpôr v roku 2009 sekcia zabezpečí prijímanie žiadostí, a následne ich
administráciu a kontrolu, ako aj schvaľovanie žiadostí o podpory: jednotná platba na plochu,
doplnková platba na plochu, osobitná platba na cukor, platba na chmeľ, podpora na pestovania
zeleniny a ovocia, prechodná podpora na rajčiaky, platba na energetické plodiny a platba na veľké
dobytčie jednotky.
V roku 2009 bude potrebné zabezpečiť výber ďalších žiadostí o zaradenie do opatrení osi 2 PRV
2007 - 2013 a tiež následné administrovanie a kontrolu žiadostí o platbu za znevýhodnené
podmienky v horských a ostatných oblastiach, agroenvironmentálne platby, opatrenia súvisiace so
životnými podmienkami zvierat a platby v rámci súvislej európskej sústavy chránených území na
poľnohospodárskej pôde.
Sekcia súčasne vyberie ďalšie žiadosti o zaradenie do opatrení a administruje žiadosti o platby za
opatrenia PRV 2007 – 2013, zamerané na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy (podpory
na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, podpory v oblastiach zaradených do súvislej
európskej sústavy chránených území na lesnom pozemku a lesnícko-environmentálne platby).
Úlohou sekcie priamych podpôr bude zabezpečenie úpravy manuálov, príprava a zadanie
špecifikácií na úpravy IACS za poskytované typy podpôr a stanovenie pracovných postupov
a procesov najmä z pohľadu krížového plnenia, ktoré zabezpečia kvalitnú administráciu,
spracovanie, kontrolu a v konečnom dôsledku schválenie podpôr na jednotlivé programy pomoci.
Ďalšou úlohou sekcie priamych podpôr bude pripraviť a aktualizovať údaje z IACS o žiadateľoch
a údaje uvádzané v žiadostiach podľa jednotlivých druhov podpôr, administrovaných v roku 2009,
s prihliadnutím na plnenie podmienok vyplývajúcich z krížového plnenia. Tieto údaje sú
poskytované z IACS pre potreby rizikovej analýzy ako aj určenia rizikových faktorov,
prostredníctvom ktorých sa vyberajú žiadosti o podporu na kontrolu na mieste.
6. 7. Opatrenia v oblasti organizácie trhu
Cenový monitoring
V roku 2008 sa v rámci odboru ATIS vykonávali nasledovné činnosti:
-

zber údajov od jednotlivých respondentov,
zasielanie hlásení na DG AGRI o cenách poľnohospodárskych komodít - za rok 2008 bolo
pre EK odoslaných 750 hlásení,
vydávanie správ o trhu s jednotlivými komoditami - za rok 2008 bolo vydaných 133 správ,
ktoré boli publikované na internetovej stránke PPA.

Odbor ATIS okrem základnej činnosti pripravoval podklady pre MP SR, MH SR na rokovania
vedenia MP SR, Cenovej rady v súvislosti s prípravou na zavedenie EUR z oblasti vývoja cien na
domácom trhu ako aj na trhoch v okolitých krajinách.
Odbor ATIS sa pravidelne zúčastňoval na oponentúrach situačných a výhľadových správ
vypracovávaných vo VÚEPP. Do niektorých situačných a výhľadových správ aj poskytoval údaje
o vývoji cien, čím pomáhal zvyšovať ich hodnotu.
Odbor ATIS sa aktívne zapájal do medzinárodnej výmeny informácií medzi TIS v krajinách EÚ,
organizovaných nemeckým úradom trhových a cenových informácií ZMP Berlín a do estónskeho
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projektu štvrťročného porovnávania vybraných spotrebiteľských cien v hlavných mestách krajín,
ktoré sa na projekte zúčastňujú.
Pre potreby odborných, záujmových organizácií a pre školstvo (odbor ATIS) vypracováva podľa
individuálnych požiadaviek prehľady o vývoji cien.
Obchodné mechanizmy - dovozné a vývozné licencie, zábezpeky, vývozné náhrady
V roku 2008 sa v rámci odboru obchodných mechanizmov zabezpečovalo administrovanie
nasledovných činností:
- registrácia vývozcov a dovozcov,
- registrácia výrobcov/vývozcov,
- registrácia receptúr,
- vydávanie vývozných a dovozných licencií a osvedčení s vopred stanovenou sadzbou
náhrady,
- vyberanie finančných zábezpek,
- vyplácanie vývozných náhrad za vývoz základných a spracovaných poľnohospodárskych
výrobkov a
- ostatné činnosti vyplývajúce zo zákona č. 543/2007 z 25. októbra 2007 o pôsobnosti
orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
Odbor obchodných mechanizmov sa okrem uvedených činností podieľal na poskytovaní údajov
a príprave podkladov pre MP SR, VÚEPP, CR SR a pre iné externé inštitúcie. Ďalej zabezpečoval
pravidelný monitoring legislatívy EÚ a SR a následné zapracovanie legislatívnych zmien do
manuálov a pracovných postupov v rámci odboru, poskytovanie informácií verejnosti, aktualizáciu
informácií na internetovej stránke, vypracovávanie pravidelných týždenných prehľadov činnosti
za jednotlivé opatrenia, riešenie operatívnych prípadov, ktoré sa vyskytli v priebehu roka, podieľal
sa na príprave podkladov pre vypracovanie procesného auditu a štúdie realizovateľnosti projektu
Centrálny elektronický priečinok Single Window, aktívne sa zúčastňoval na testovaní projektu
Európskej komisie ISAMM, vykonával činnosti súvisiace s úpravami informačného systému
IS AGIS z dôvodu legislatívnych zmien.
Legislatívny rámec pre obchodné mechanizmy:
-

-

-

nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá
uplatňovania vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky,
nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES)
č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité
poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha
I zmluvy a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad,
nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá
uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou
sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (v priebehu roka 2008 nahradené
nariadením Komisie (ES) č. 376/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania
systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou
náhrady pre poľnohospodárske výrobky),
nariadenie Komisie (ES) č. 2220/1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá
pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky,
Usmernenie ministra pôdohospodárstva SR na úseku štátnej správy udeľovania licencií na
dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov,
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Nariadenie vlády SR č. 80/2007 Z. z. o podmienkach vydávania licencií na dovoz a vývoz
poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov.

Od začiatku administrovania dovozných a vývozných licencií a zábezpek až po rok 2008 bolo
zaregistrovaných celkovo 283 subjektov, ktorým boli pridelené registračné čísla, z toho v roku
2008 bolo zaregistrovaných 31 subjektov.
V rámci registrácie výrobcov/vývozcov pre systém Non-Annex I bolo od zavedenia registrácie až
do roka 2008 vrátane zaregistrovaných celkovo 6 výrobcov/vývozcov, ktorým boli pridelené
registračné čísla, z toho v roku 2008 bol zaregistrovaný 1 výrobca/vývozca.
V rámci registrácie receptúr bolo od zavedenia registrácie až do roka 2008 vrátane
zaregistrovaných celkovo 108 receptúr, ktorým boli pridelené registračné čísla, z toho v roku 2008
bolo zaregistrovaných 22 receptúr.
Ostatné prehľady podľa jednotlivých činností v rámci obchodných mechanizmov sú uvedené
v tabuľkovej časti.
Zmeny, ktoré v roku 2008 ovplyvnili činnosť odboru obchodných mechanizmov
V priebehu roku 2008 boli zaznamenané zmeny legislatívy EÚ, ktoré ovplyvnili činnosti v oblasti
obchodných mechanizmov. Zmeny sa týkali hlavne administrovania vývozných a dovozných
licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady (vydávanie licencií a certifikátov)
a žiadostí o vývozné náhrady (zmeny v podmienkach definície pojmu „pôvod výrobku“
a vypľňanie tlačív – jednotný colný doklad a kontrolná kópia T5). V roku 2008 sa po nadobudnutí
účinnosti nariadení Komisie (ES) č. 947/2008 z 25. septembra 2008, č. 948/2008 z 25. septembra
2008 a č. 951/2008 z 25. septembra 2008 prestali poskytovať vývozné náhrady na vývoz bieleho a
surového cukru, sirupu a iných výrobkov zo sektoru cukru pri vývoze základných výrobkov
a tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I Zmluvy, čo malo dopad hlavne na administrovanie
žiadostí o vývoznú náhradu na spracované poľnohospodárske výrobky tzv. Non-Annex I výrobky.
Nariadenie Komisie (ES) č. 639/2008 pre spracované poľnohospodárske výrobky Non-Annex I
umožnilo vyvážať tovary s obsahom cukru a tiež vyplácať vývozné náhrady na cukor vydaním
osvedčení o náhrade s vopred stanovenou náhradou, ktorých platnosť bola predlžená do 30. 06.
2009.
Všetky zmeny boli priebežne zapracované do pracovných postupov a činnosti boli vykonávané
podľa platných noriem EÚ.
Prehľad legislatívy EÚ, ktoré mali vplyv na administrovanie obchodných mechanizmov v roku
2008:
- nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné
pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred
stanovenou sadzbou náhrady na poľnohospodárske výrobky,
- nariadenie Komisie (ES) č. 499/2008 zo 4. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 1501/95 a nariadenie (ES) č. 800/1999 v súvislosti s podmienkami poskytovania
vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky,
- nariadenie Komisie (ES) č. 159/2008 z 21. februára 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú
nariadenia (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 2090/2002 týkajúce sa fyzických kontrol
uskutočňovaných pri vývoze poľnohospodárskych produktov, ktoré boli kvalifikované pre
náhrady,
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nariadenie Komisie (ES) č. 514/2008 z 9. júna 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenie
(ES) č. 376/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných
a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady na
poľnohospodárske výrobky, ako aj nariadenia (ES) č. 1439/95, (ES) č. 245/2001, (ES) č.
2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 2014/2005,
(ES) č. 951/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1002/2007, (ES) č.
1580/2007 a (ES) č. 382/2008, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 1119/79,
nariadenie Komisie (ES) č. 1276/2008 zo 17. decembra 2008 o monitorovaní vývozu
poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytujú náhrady alebo iné sumy,
prostredníctvom fyzických kontrol,
nariadenie Komisie (ES) č. 639/2008 z 24. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 1043/2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so
systémom priznávajúcim vývozné náhrady za určité poľnohospodárske výrobky vyvážané
vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériami stanovovania
výšky týchto náhrad.

Z dôvodu vstupu SR do eurozóny sa upravili moduly IS AGIS pre obchodné mechanizmy na menu
Euro.
Rastlinné komodity
Obilie
V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (ES) Slovenská republika v kalendárnom roku
2008 za hospodársky rok 2007/2008 nerealizovala opatrenia vo forme verejného skladovania
obilnín dotovaného Európskym poľnohospodárskym záručným fondom. Intervenčný nákup sa
nerobil, a preto platobná agentúra v roku 2008 nemala v držbe žiadne intervenčné zásoby obilnín.
V rámci zrealizovaného intervenčného predaja obilnín (za rok 2006) na vývoz do tretích krajín
bola v apríli 2008 po doručení kompletnej dokumentácie zo strany vývozcu uvoľnená exportná
zábezpeka vývozcovi intervenčných obilnín, a tým boli vyrovnané všetky náležitosti týkajúce sa
vývozu intervenčných obilnín do tretích krajín.
Podľa platnej legislatívy EÚ sa na úseku štátnej správy organizácie trhu s obilninami začala
platobná agentúra od 01. 11. 2008 prijímať ponuky do intervenčného nákupu obilnín. Úlohou
intervenčného nákupu obilnín je odčerpanie prebytkov obilnín z voľného trhu EÚ a splnenie
funkcie “záchrannej siete“ pre držiteľov obilnín tým, že pokiaľ sa im nepodarí predať tovar na
voľnom trhu EÚ, môžu ho predať za intervenčnú cenu. Obilniny (pšenica obyčajná, pšenica tvrdá,
jačmeň, kukurica) v určenej kvalite v rozsahu podľa nariadenia Komisie (ES) č. 687/2008
a minimálnom množstve 80 ton pre pšenicu obyčajnú, jačmeň a kukuricu a 10 ton pre pšenicu
tvrdú, ponúkli na intervenčný nákup majitelia tovaru – držitelia, výrobcovia, obchodníci.
Ponuky obilnín na intervenčný nákup
Platobná agentúra prijala do 31. 12. 2008 na intervenčný nákup obilnín v hospodárskom roku
2008/2009 ponuky na 182 318,32 t obilnín v nasledovnom členení:
-

pšenica obyčajná : 4 945,00 t
jačmeň : 9 380,16 t
kukurica : 167 993,16 t
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Ponuky skladovacích kapacít na intervenčné skladovanie obilnín
Platobná agentúra do 31. 12. 2008 dostala 16 ponúk na zaradenie verejných skladov do zoznamu
intervenčných skladov s počtom ponúknutých skladov 32 a ponúknutou voľnou skladovacou
kapacitou 218 950 t.
Platobná agentúra v roku 2008 vykonala kontroly na mieste všetkých ponúk pšenice a jačmeňa, ak
v čase predloženia ponuky neboli obilniny uskladnené vo verejnom sklade a výberovým spôsobom
i ponuky kukurice.
K 31. 12. 2008 do zásob platobnej agentúry neboli prevzaté žiadne množstvá obilnín.
Energetické plodiny
Registrácia schválených prevádzkovateľov energetických plodín
V rámci poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických
plodín sa v máji 2008 prijímali zmluvy uzatvorené medzi žiadateľmi o platbu na pestovanie
energetických plodín a schválenými prevádzkovateľmi (nákupcami a prvými spracovateľmi).
Celkovo bolo uzatvorených 422 zmlúv.
V súlade s článkom 37 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 (v znení nariadenia Komisie č.
270/2007) sa v roku 2009 bude pokračovať v uplatňovaní systému schválených prevádzkovateľov
(nákupcov a prvých spracovateľov) v prípade schémy platby na pestovanie energetických plodín.
Z toho dôvodu v prvej polovici decembra prebehol proces registrácie nákupcov a spracovateľov
energetických plodín pre rok 2009.
K 15. 12. 2008 bol uverejnený vo Vestníku MP SR zoznam tých prevádzkovateľov, ktorí boli
schválení a zaregistrovaní a s ktorými budú môcť žiadatelia o platbu na energetické plodiny
uzatvárať zmluvy v roku 2009.
Celkovo bolo pre rok 2009 registrovaných 22 nákupcov a 17 spracovateľov energetických plodín.
Cukor
Úhrada skladovacích nákladov zmluvným skladovateľom intervenčného cukru
V rámci spoločnej organizácie trhu v sektore cukru je z EAGF financované verejné skladovanie
intervenčných zásob cukru.
Legislatívny rámec:
-

nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru - platné
pre cukor do 30. 9. 2008,
nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych
trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie
o jednotnej spoločnej organizácii trhov) – platné pre cukor od 1. októbra 2008,
nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES)
č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót,
nariadenie Komisie (ES) č. 884/2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES)
č. 1290/2005 pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme verejného
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skladovania EPZF a zaúčtovania operácií verejného skladovania platobnými agentúrami
členských štátov.
V kalendárnom roku 2008 bolo vyplatené skladné na základe faktúr vystavených skladovateľom
podľa Zmlúv o intervenčnom nákupe a skladovaní intervenčných zásob cukru vo výške: 587 520
EUR (26 892 895,20 SKK) s DPH, z toho DPH tvorí: 111 628,8 EUR (4 293 823,20 SKK).
Tradičné vlastné zdroje
Na pokrytie časti výdavkov EAGF ES slúžia odvody z produkcie cukru a izoglukózy, ktoré sú
uložené výrobcom v odvetví cukru.
Legislatívny rámec:
-

rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom z 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov
Európskych spoločenstiev,
nariadenie Rady (ES) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2000/597/ES,
Euratom o systéme vlastných zdrojov spoločenstiev v znení neskorších prepisov,
nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru - platné
pre cukor do 30. 9. 2008,
nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych
trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie
o jednotnej spoločnej organizácii trhov) – platné pre cukor od 1. októbra 2008,
uznesenie vlády SR č. 915 z 23. novembra 2005 k návrhu aktualizácie koncepcie systému
finančného riadenia vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike.

Pôdohospodárska platobná agentúra v kalendárnom roku 2008 vybrala od výrobcov cukru
a izoglukózy výrobný poplatok v celkovej výške: 2 106 691,8 EUR (71 368 398,20 SKK) z toho:
1 750 842 EUR (59 313 274,50 SKK) za cukor a 355 849,8 EUR (12 055 123,70 SKK) za
izoglukózu.
Podľa rozhodnutia Rady 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych
spoločenstiev bol uskutočnený prevod 75 % - nej čiastky 1 580 018,85 EUR (53 526 298,65 SKK)
na účet MF SR v mene EK a 25 % -nej čiastky 526 672,95 EUR (17 842 099,55 SKK) na príjmový
účet platobnej agentúry ako náklady spojené s výberom.
Sankcia za nadmerné zásoby cukru
Pôdohospodárska platobná agentúra v kalendárnom roku 2008 vyplatila tretiu splátku za vyčíslené
nadmerné zásoby bieleho cukru vo výške: 789 334,87 EUR (27 520 949,74 SKK), čo predstavuje
75 % celkovej čiastky, ktorú musí členský štát, resp. platobná agentúra, uhradiť na účet MF SR
v mene EK ako príjem ES. 25 % čiže 263 111,63 EUR (9 173 649,9 SKK) ostáva členskému štátu
ako náhrada za výdavky spojené s vymáhaním čiastok od jednotlivých operátorov, u ktorých boli
zistené nadmerné zásoby bieleho cukru.
Legislatívny rámec:
-

nariadenie Komisie (ES) č. 60/2004 zo 14. januára 2004, ktorým sa ustanovujú prechodné
opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru,
Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska.

VÝROČNÁ SPRÁVA PPA ZA ROK 2008

50

Reštrukturalizácia - dočasná reštrukturalizačná suma
Súčasťou EAGF je aj reštrukturalizačný fond, z ktorého sa financujú reštrukturalizačné opatrenia
pre cukrovarnícky priemysel z odvodu dočasných reštrukturalizačných súm.
Dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu sa riadi nasledovnými
nariadeniami:
-

nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre
reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky;
nariadenie Komisie (ES) č. 968/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá
implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre
reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu.

V kalendárnom roku 2008 Pôdohospodárska platobná agentúra vybrala a v celom rozsahu
previedla do reštrukturalizačného fondu čiastku v celkovej výške: 29 416 452,75 EUR (954 935
870,70 SKK).
Pomoc na reštrukturalizáciu:
Legislatívny rámec:
-

nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre
reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky;
nariadenie Komisie (ES) č. 968/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá
implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre
reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu.

V kalendárnom roku 2008 Pôdohospodárska platobná agentúra uskutočnila úhradu prvej splátky
reštrukturalizačnej pomoci podniku Eastern Sugar Slovensko, a.s. vo výške 60 % v celkovej výške
20 478 836 EUR (620 099 154,00 SKK), keďže boli splnené podmienky stanovené nariadením
Komisie (ES) č. 968/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady
(ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho
priemyslu.
Pomoc na diverzifikáciu v rámci reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu
Legislatívny rámec:
-

nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre
reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky;
nariadenie Komisie (ES) č. 968/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá
implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre
reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu,
nariadenie vlády č. 108/2008 Z. z. Slovenskej republiky z 12. marca 2008 o poskytovaní
pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho
priemyslu.
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Pôdohospodárska platobná agentúra v kalendárnom roku 2008 prijala 94 žiadostí o poskytnutie
pomoci na diverzifikáciu. Z týchto žiadostí jedna bola zamietnutá z dôvodu nesplnenia
stanovených podmienok. Okrem žiadosti boli žiadatelia povinní predložiť aj doklady o realizácii
diverzifikačných opatrení, a to do 15. augusta 2008 a 15. februára 2009.
V prvom termíne z celkovo prijatých 93 oprávnených žiadostí splnilo podmienky predloženia
dokladov o realizácii diverzifikačných opatrení 59 žiadateľov.
Vyplatená podpora sa týka 3 852 938,21 EUR (116 882 733,41 SKK).
Dodatočná pomoc v rámci reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu
Legislatívny rámec:
-

nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre
reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky;
nariadenie Komisie (ES) č. 968/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá
implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre
reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu.

V kalendárnom roku 2008 Pôdohospodárska platobná agentúra uhradila pestovateľom cukrovej
repy dodatočnú pomoc z reštrukturalizačného fondu z dôvodu ukončenia výroby cukrovaru Eastern
Sugar Slovensko, a.s. v celkovej výške 10 800 482 EUR (327 038 593,90 SKK).
Víno a vinohrady
Legislatívny rámec pred reformou:
-

nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom v znení neskorších
predpisov,
nariadenie Komisie (ES) č. 1227/2000 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie
nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom s ohľadom
na výrobný potenciál v znení neskorších predpisov,
nariadenie Komisie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania
nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový
mechanizmus,
zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov,
Usmernenie ministra pôdohospodárstva SR č. 26/2004 na úseku štátnej správy
o všeobecných pravidlách spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov,
Národný plán reštrukturalizácie vinohradov.

V roku 2008 došlo v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom k reforme legislatívnych predpisov
týkajúcich sa vinárskeho a vinohradníckeho sektora. V nadväznosti na túto reformu vstúpili
do platnosti nové legislatívne predpisy:
-

-

nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia
a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES)
č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 v znení neskorších
predpisov,
nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá
vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom,
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pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly
vo vinárskom sektore v znení neskorších predpisov,
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania
podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov,
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania
podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov.

Reštrukturalizácia vinohradov
Platobná agentúra v roku 2008 prijala 92 žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov.
Z uvedeného počtu bolo 70 žiadostí o podporu schválených. Celkovo bolo v roku 2008
vyplatených 2 339 577,61 EUR (73 522 661,44 SKK). V porovnaní s rokom 2007 SR vyplatila
väčšie množstvo finančných prostriedkov, keďže v roku 2008 došlo k zvýšeniu maximálnych súm
na jednotlivé opatrenia reštrukturalizácie, napr. na opatrenie zmena počtu krov sa pre mimo
bratislavský kraj maximálna výška podpory zvýšila zo 6 000 EUR/ha na 19 500 EUR/ha.
Použitie zahusteného hroznového muštu (obohatenie vinárskych výrobkov)
Platobná agentúra v roku 2008 prijala 2 žiadosti o podporu na obohatenie vinárskych výrobkov.
Obidve tieto žiadosti o podporu boli schválené a celkovo vyplatená podpora predstavuje
324 951,06 EUR (10 841 992,11 SKK).
Ostatné podpory
Okrem hore uvedených podpôr v roku 2008 začala administrácia nasledovných podporných
opatrení vinárskeho a vinohradníckeho sektora, ktoré budú vyplácané v roku 2009:
-

poistenie úrody,
propagácia na trhoch tretích krajín,
trvalé ukončenie výsadby vinohradov.

V rámci podpory na poistenie úrody bolo v roku 2008 podaných 12 žiadostí o podporu, v rámci
propagácie na trhoch tretích krajín bola podaná 1 žiadosť o podporu a na trvalé ukončenie výsadby
vinohradov bolo podaných 32 žiadostí o podporu.
Ovocie a zelenina
Legislatívny rámec pred reformou:
-

-

nariadenie Rady (ES) č. 2200/1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou
v znení neskorších predpisov,
nariadenie Rady (ES) č. 2201/1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami
zo spracovaného ovocia a zeleniny v znení neskorších predpisov,
nariadenie Rady (ES) č. 1182/2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor
ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia
(EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a
(ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96,
nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá
na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o systéme pomoci pre výrobky z ovocia a
zeleniny v znení neskorších predpisov,
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nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá
pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia
a zeleniny v znení neskorších predpisov.

V roku 2008 bola prijatá reforma v sektore ovocia a zeleniny. V nadväznosti na túto reformu
vstúpili do platnosti nasledovné právne predpisy:
-

nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych
trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie
o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v znení neskorších predpisov,
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 151/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania
podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky a osobitnej platby
na ovocie a zeleninu,
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2008 o podmienkach vykonávania niektorých
opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou,
národná stratégia SR pre operačné programy organizácií výrobcov v sektore ovocia
a zeleniny uverejnená na internetovej stránke MP SR,
národný rámec SR pre sformovanie všeobecných podmienok pre environmentálne
opatrenia riešené v operačných programoch v organizácií výrobcov (je súčasťou národnej
stratégie).

Operačné programy
Platobná agentúra v roku 2008 prijala 6 žiadostí o štvrťročnú platbu a 2 žiadosti o následnú platbu.
Vyplatených bolo celkovo 247 758,86 EUR (8 410 420,39 SKK).
Financovanie plánov na dosiahnutie uznania - akčných plánov
V roku 2008 boli podané a schválené 4 žiadosti o poskytnutie pomoci na financovanie akčných
plánov.
Vyplatené boli finančné prostriedky vo výške 81 286,46 EUR (2 799 099,50 SKK).
Ovocie a zelenina určené na spracovanie
Režim výrobnej podpory na spracované rajčiaky bol reformou v organizácii trhu zrušený a v rámci
prechodných podmienok trvajúcich do roku 2011 prešla podpora pre pestovateľov rajčiakov
určených na spracovanie na priame platby a to s možnosťou požiadať o prechodnú platbu na
rajčiaky a osobitnú platbu na ovocie a zeleninu. Platba na množstvo sa zmenila na platbu na hektár.
V roku 2008 bolo vyplatených celkovo 339 823,90 EUR (11 338 224,29 SKK) za žiadosť
o podporu na výrobnú podporu na rajčiaky určené na spracovanie podanú ešte v roku 2007.
Sušené krmivo
V rámci spoločnej organizácie trhu so sušenými krmivami je z fondu EAGF financovaná podpora
uznaným spracovateľským podnikom na spracovanie sušeného krmiva. Spoločná organizácia trhu
so sušenými krmivami je upravená dvoma základnými nariadeniami:
- nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych
trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie
o jednotnej spoločnej organizácii trhov);
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nariadenie Komisie (ES) č. 382/2005 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES)
č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušenými krmivami.

V roku 2008 bolo vydaných 32 rozhodnutí na preddavky podpory a 32 rozhodnutí na
doplatky podpory v rámci hospodárskeho roku 2007/2008. Hospodársky rok pre sušené krmivo
trvá od 1. apríla do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku.
V kalendárnom roku 2008 bola vyplatená podpora spracovateľským podnikom na sušené krmivo
vo výške: 96 255,43 EUR (3 243 778,44 SKK).
Zmeny v roku 2008, ktoré ovplyvnili činnosť odboru rastlinných komodít
V priebehu roka 2008 boli zaznamenané zmeny legislatívy ES, ktoré ovplyvnili činnosti v oblasti
rastlinných komodít v roku 2008. Všetky zmeny boli priebežne zapracované do pracovných
postupov a činnosti odboru rastlinných komodít boli vykonávané podľa platných noriem ES.
Z dôvodu vstupu SR do eurozóny sa upravili moduly IS AGIS pre rastlinné komodity na menu
EURo.
Živočíšne komodity
Mliečna kvóta
Pôdohospodárska platobná agentúra zadministrovala spolu 33 žiadostí o zmenu mliečnej kvóty.
Išlo prevažne o zmenu z kvóty priameho predaja na kvótu pre dodávky. Po ich spracovaní sme EK
požiadali o rozdelenie národnej kvóty na dodávky a priamy predaj v kvótovom roku 2008/2009.

Požiadavka Slovenskej republiky
na rozdelenie národných kvót na
dodávky a priamy predaj v
kvótovom roku 2008/2009

Národná
kvóta
pre dodávky
v tonách

Národná kvóta
pre priamy
predaj
v tonách

Národná kvóta
spolu
v tonách

1 049 485,430

12 118,330

1 061 603,760

Prehľad plnenia národnej kvóty mlieka v kvótových rokoch od vstupu Slovenskej republiky
do EÚ podľa definitívnych hlásení zasielaných Komisii:
Plnenie kvóty pre
dodávky

Plnenie kvóty pre
priamy predaj

Plnenie národnej
kvóty spolu

kvótový rok
2004/2005*
2005/2006*
2006/2007*
2007/2008*

v%
94,53
97,60
93,85
95,15

v%
69,98
44,10
78,46
78,17

v%
94,29
97,15
93,70
94,97

2008/2009**

91,28

84,51

91,21

Obdobie

* Dodávka nákupcom po korekcii na skutočne dodaný tuk a priamy predaj v prepočte výrobkov na mlieko.
** Podľa dostupných mesačných štatistických údajov o dodávke a priamom predaji od prvovýrobcov a na základe
odhadov PPA (vývoja do konca kvótového roku t. j. 31. 3. 2009)
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Národná kvóta mlieka nebola v predchádzajúcich kvótových rokoch prekročená
a Pôdohospodárska platobná agentúra výrobcom nestanovila príspevky za nadbytočné množstvá.
Nariadenie Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 o úpravách spoločnej poľnohospodárskej
politiky zmenením a doplnením nariadení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006,
(ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nariadení (EHS) č. 1883/78,
(EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č.
1182/2005 a (ES) č. 315/2007, v prílohe I. Vnútroštátne kvóty, stanovuje množstvá – národné
kvóty (v tonách) na 12 mesačné obdobie pre Slovenskú republiku nasledovne:
2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

1 093 771,416

1 104 709,130

1 115 756,221

1 115 756,221

K 31. 3. 2009 bolo evidovaných 739 výrobcov mlieka. Z toho 719 výrobcov má k 31.3.2009
pridelenú disponibilnú kvótu. Dodávkovú kvótu a kvótu priameho predaja má 162 výrobcov,
z toho len kvótu priameho predaja má 62 výrobcov. Aktuálne máme 54 schválených nákupcov
mlieka v kvótovom roku 2008/2009 a 51 z nich nakupuje.
V kvótovom roku 2008/2009 za neobchodovanie s mliekom (v kvótovom roku 2007/2008) aspoň
na 70 % spolu za dodávku aj priamy predaj, bolo od 30 výrobcov do národnej rezervy presunuté
množstvo 4 092 045 kg a zablokovaných 550 000 kg.
Na základe žiadosti boli v priebehu kvótového roku 2008/2009 z národnej rezervy pridelené nové
kvóty 50 začínajúcim výrobcom v množstve spolu 795 141 kg.
Pôdohospodárska platobná agentúra zvýšila 219 výrobcom individuálne kvóty z národnej rezervy,
v celkovom množstve 25 405 065 kg. Individuálne kvóty boli zvýšené všetkým žiadateľom
rovnako a to o 65 % z požadovaného množstva. Po pridelení a zvýšení mliečnych kvót zostalo
v národnej rezerve množstvo 2 029 014 kg kvóty na dodávky a 1 484 957 kg kvóty na priamy
predaj.
V priebehu kvótového roka 2008/2009 v súvislosti so správou mliečnych kvót bolo vydaných 393
rozhodnutí, z toho boli riešené 2 odvolania, pričom sme v 1 prípade vyhoveli. Ďalej bolo
vykonaných 113 kontrol na mieste, z toto u výrobcov mlieka 62 a u nákupcov mlieka vrátane
prepravy mlieka 51.
Školské mlieko
Mliečne výrobky dodané v projekte „školské mlieko“ do 30. júna 2008 boli uhradené podľa
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 412/2007 z 22. augusta 2007 o poskytovaní pomoci na
podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov
s povinnou školskou dochádzkou.
V školskom roku 2007/2008 sa do projektu „školské mlieko“ zapojili nasledovné mliekarne:
¾ Humenská mliekareň a.s., Humenné
¾ Milsy Bánovce a.s., Bánovce nad Bebravou
¾ Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok
Do projektu „školské mlieko“ sa v roku 2008 zapojilo celkovo 1001 školských a predškolských
zariadení.
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Intervenčný nákup masla a sušeného odstredeného mlieka
Podľa platnej legislatívy EÚ od 01. 03. 2008 do 31. 08. 2008 Komisia vyhlásila intervenčný nákup
masla a sušeného odstredeného mlieka. V rámci intervenčného obdobia (01. 03. - 31. 08. 2008)
Pôdohospodárskej platobnej agentúre neboli doručené žiadne ponuky na nákup, pretože trhové
ceny masla a taktiež aj sušeného odstredeného mlieka výrazne prevyšovali intervenčnú cenu masla
vo výške 221,75 EUR/100kg a intervenčnú cenu sušeného odstredeného mlieka vo výške 174,69
EUR/100kg. Z uvedeného dôvodu sa v roku 2008 neposkytla ani podpora v rámci intervenčného
skladovania a predaja masla.
Používanie kazeínu a kazeinátov
V roku 2008 boli udelené dve povolenia na používanie kazeínu a kazeinátov pri výrobe taveného
syra a výrobkov zo syra podľa Nariadenia Komisie (EHS) č. 1547/2006 stanovujúce podrobné
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2204/1990.
Podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2204/1990 a nariadenia Komisie (EHS) č.1547/2006 sa
uskutočnili 4 KNM na dodržanie použitého množstva kazeínu a kazeinátov pri výrobe syrov a 18
KNM na nepoužívanie kazeínu a kazeinátov pri výrobe syrov.
Za rok 2008 neboli zistené žiadne porušenia NR alebo NK (EÚ).
Opatrenia na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelárskymi produktmi
V roku 2008 bola v SR uplatnená podpora pre zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie
s včelárskymi produktmi podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení
spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité
poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov). Na podklade
Európskou komisiou schváleného národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského
včelárstva na roky 2008 až 2010 boli v roku 2008 na jednotlivé opatrenia vyplatené finančné
prostriedky v celkovej sume 24 966 402,70 SKK (50 % z rozpočtu SR a 50 % z rozpočtu EÚ).
Súkromné skladovanie masla
Do opatrenia súkromné skladovanie masla sa v roku 2008 nezapojil žiadny subjekt.
Súkromné skladovanie bravčového mäsa
V priebehu roku 2008 bol do súkromného skladovania bravčového mäsa zapojený len jeden
subjekt, ktorý skladoval 200 ton vo svojom sklade a na uvedené množstvo mu bola udelená pomoc.
K 31. 12. 2008 bola vyplatená podpora za súkromné skladovanie bravčového mäsa v celkovej
výške 2 596 186 SKK.
Výnimočné opatrenia na podporu trhu v sektore vajec a hydiny
Podpora v rámci výnimočných opatrení na podporu trhu v sektore vajec a hydiny sa nerealizovala.
Uznanie organizácií výrobcov v akvakultúre
V roku 2008 bol vypracovaný a schválený metodický postup pre uznanie organizácií výrobcov
v akvakultúre.
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Propagácia, spolufinancovanie poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a trhu
tretích krajín
V roku 2008 Európska únia schválila „Propagačný a informačný program na podporu spotreby
mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku“. Ku dňu 20.10.2008 bola podpísaná zmluva medzi
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a zmluvnými stranami Slovenským mliekarenským
zväzom a Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka. Realizácia uvedeného projektu začala dňom
podpísania zmluvy na dobu 3 rokov. Projekt je rozdelený na 3 fázy každá v trvaní jedného roka.
Financovanie jednotlivých aktivít projektu je rozdelené nasledovne: 50 % EÚ, 30 % členský štát a
20 % navrhujúce organizácie.
V období od 20. 10. 2008 do 31. 12. 2008 prebiehala administrácia uvedeného projektu a to podľa
Nariadenia Rady (ES) č. 2826/2000 a podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 1071/2005.
Od 20. 10. 2008 do 19. 01. 2009, teda v prvom štvrťroku kampane, sa uskutočnili prípravné práce a
tiež sa začali vyrábať rôzne informačné a propagačné predmety. Agentúra tieto predmety overila a
schválila ich výrobu a používanie podľa platných nariadení.
Zmeny v roku 2008, ktoré ovplyvnili činnosť odboru živočíšnych komodít
V priebehu roka 2008 boli zaznamenané zmeny legislatívy ES, ktoré ovplyvnili činnosti v oblasti
rastlinných komodít v roku 2008. Všetky zmeny boli priebežne zapracované do pracovných
postupov a činnosti odboru živočíšnych komodít boli vykonávané v súlade s platnými normami
ES.
Z dôvodu vstupu SR do eurozóny sa upravili moduly IS AGIS pre živočíšne komodity na menu
Euro.

7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2008
7. 1. Organizačné záležitosti
Platobná agentúra bola zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej
agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pôsobnosť platobnej agentúry následne upravovali zákony: s účinnosťou od l. januára 2007 zákon
č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a s účinnosťou od 1. januára
2008 zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Od 16. októbra 2006 je v platnosti nariadenie Komisie (ES)
č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia
Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania
EPZF a EPFRV. Orgánom, oprávneným vydávať a odoberať akreditáciu agentúry a vykonávať
úlohy pridelené týmto nariadením, je naďalej Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ktoré písomne
oznamuje Komisii výsledky svojho dohľadu nad platobnou agentúrou a určuje, či platobná
agentúra spĺňa akreditačné kritériá. Firma Deloitte Audit s.r.o. začala v septembri 2007 na základe
zmluvy s MP SR preskúmavať plnenie akreditačných kritérií Pôdohospodárskej platobnej
agentúry. Preskúmanie bolo ukončené v roku 2008. Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako
príslušný orgán rozhodlo na základe výsledkov preskúmania
o obnovení akreditácie
Pôdohospodárskej platobnej agentúry na nové programovacie obdobie 2007 – 2013. V priebehu
roku 2008 Deloitte Audit s.r.o. vykonala aj akreditačnú previerku osi 4 Programu rozvoja vidieka
SR 2007 – 2013 „LEADER“, výsledkom čoho bolo udelenie akreditácie na poskytovanie podpôr
v rámci tejto osi.
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Organizačná štruktúra PPA sa od zriadenia PPA priebežne menila a optimalizovala, aktualizovala
sa pôsobnosť niektorých organizačných útvarov, na základe rozhodnutí ministra pôdohospodárstva
SR, záverov kontrolných orgánov a audítorských orgánov. V súčasnosti je v platnosti Organizačný
poriadok PPA zo dňa 30 03. 2007 s účinnosťou od 01. 04. 2007, ktorý bol vydaný Rozhodnutím
GR PPA č. 21/2007 v znení dodatkov č. 1 (s účinnosťou od 16. 01. 2009), č. 2 (s účinnosťou od 01.
02. 2009), č. 3 (s účinnosťou od 01.03.2009) a č. 4 (s účinnosťou od 16. 03. 2009).
Organizačnú štruktúru platobnej agentúry upravuje štatút platobnej agentúry, ktorý schvaľuje
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Podrobnosti o organizačnej štruktúre upravuje
organizačný poriadok platobnej agentúry. Organizačná štruktúra sa od zriadenia agentúry
priebežne menila a optimalizovala, aktualizovala sa pôsobnosť niektorých organizačných útvarov,
na základe rozhodnutí ministra pôdohospodárstva SR do vydania zákona č. 543/2007 Z. z. a od
01.01.2008 na základe rozhodnutí generálneho riaditeľa, zohľadňujúc aj závery kontrolných
orgánov a audítorských orgánov. Od zriadenia platobnej agentúry bolo vydaných niekoľko
organizačných poriadkov, ktoré sa aktualizovali formou dodatkov. V roku 2008 bol v platnosti
Organizačný poriadok PPA, vydaný Rozhodnutím GR PPA č. 21/2007, zo dňa 30.03.2007,
s účinnosťou od 01.04.2007.
Organizačná schéma PPA platná v roku 2008 tvorí prílohu č. 2.
7. 2. Normotvorná činnosť
Normotvorná činnosť PPA bola zameraná na aktualizáciu organizačno-riadiacich aktov, najmä
na optimalizáciu procesných postupov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a predpismi EÚ/ES, s cieľom odstrániť aj prípadné rozpory v nich. Priebežne sa vydali ďalšie
vnútorné organizačno-riadiace akty PPA, a to vo forme rozhodnutí GR, príkazných listov GR,
služobných predpisov a smerníc, ktoré upravujú jednotlivé procesy, činnosti, pracovné postupy,
vzájomné vzťahy organizačných útvarov PPA pri zabezpečovaní procesov a výkonov, koordináciu,
rozsah oprávnení predstavených, práva a povinnosti a zodpovednosť zamestnancov. Formou
rozhodnutí GR sa vydávali metodické postupy a manuály vrátane ich aktualizácie formou dodatku.
Nadväzne na legislatívne zmeny v priebehu roka 2008 sa vydávali a aktualizovali organizačnoriadiace akty (ORA) v súlade so smernicou na tvorbu a vydávanie ORA. Osobitná pozornosť sa
venovala aktualizácii príslušných manuálov vydávaných rozhodnutiami GR. V roku 2008 bolo
vydaných celkom: 132 ORA, z toho 1 služobný predpis, 111 rozhodnutí GR – z toho 77 manuálov,
16 príkazných listov GR, 4 smernice. Zrušených bolo 18 ORA, k 31. 12. 2008 bolo platných
celkom 428 ORA. V rámci normotvornej činnosti za hodnotený rok sa takmer 60 % činnosti týkala
tvorby a aktualizácie manuálov na základe legislatívnych zmien predpisov EÚ/ES.
7. 3. Delegované právomoci
Delegovanie právomocí - na základe “Splnomocnenia o delegovaní právomocí“ zo dňa
09. 08. 2004 a jeho dodatkov MP SR ako riadiaci orgán, delegovalo na PPA ako
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, tieto právomoci:
- zabezpečenie prijímania a schvaľovania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku
(projektov) od KPP, zabezpečenie prijímania a spracovania žiadostí o platbu od KPP,
- uzatváranie zmlúv s KPP, vrátane stanovenia sankcií v prípade nesplnenia týchto
podmienok a pokiaľ je to potrebné, vydanie súhlasu so začatím práce. V prípade projektov,
kde je konečným prijímateľom MP SR, PPA uzatvára zmluvy s KPP vo vlastnom mene,
- zavedenie systému zhromažďovania spoľahlivých finančných a štatistických informácií
o vykonávaní pomoci pre potreby monitorovania a hodnotenia v spolupráci s RO,
- odovzdávanie týchto údajov RO a EK,
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overovanie reálnosti, oprávnenosti, správnosti, aktuálnosti a neprekrývania sa
nárokovaných výdavkov na každej úrovni implementačného systému,
overovanie spolufinancovania projektov zo zdrojov KPP a z ostatných národných zdrojov,
zabezpečenie toho, aby všetky subjekty zúčastňujúce sa na riadení a realizácii
štrukturálnych fondov viedli samostatný účtovný systém alebo vhodné kódové označenie
účtov v rámci svojho účtovníctva,
vypracovanie a predloženie správy o zistenej nezrovnalosti PO a RO v prípade jej zistenia
pri predbežnej kontrole,
zabezpečenie správnosti operácií financovaných zo štrukturálnych fondov, najmä realizácie
vnútorných kontrol v súlade s princípom riadneho finančného riadenia,
predkladanie vnútorných postupov vrátane akýchkoľvek ich zmien RO,
formálna kontrola žiadostí KPP,
kontrola fyzickej realizácie vybraných projektov (kontrola na mieste),
overovanie súladu žiadostí KPP o platbu so schémou štátnej pomoci, v prípade že projekt je
súčasťou schémy štátnej pomoci,
navrhovanie realokácie prostriedkov medzi opatreniami v rámci SOP – Pa RV a ich
predkladanie RO,
uchovávanie a dodržiavanie vnútorných postupov vrátane audit trailu, na každej úrovni
riadenia,
uchovávanie všetkých podkladov vzťahujúcich sa na výdavky a kontrolu pomoci ES
minimálne počas 5 rokov od zaplatenia záverečnej platby EK,
predbežné overovanie reálnosti, oprávnenosti, správnosti, aktuálnosti a neprekrývania sa
nárokovaných výdavkov KPP,
overovanie, či nárokované výdavky KPP zodpovedajú finančným tabuľkám v zmluve
s KPP,
predkladanie správ o výsledku vnútorného auditu SORO a správ o výsledku externého
auditu SORO RO,
predkladanie požadovaných informácií a dokumentácie PO podľa schválenej Koncepcie
finančného riadenia štrukturálnych fondov,
príprava výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa
usmernenia Riadiaceho orgánu pre Rámec podpory spoločenstva č. 11/2004 a po súhlase
RO ich zverejňovanie na internetovej stránke SORO,
zabezpečenie dodržiavania uznesení vlády SR č. 1173/2004, č. 96//2005, ustanovení
Usmernenia RO pre Rámec podpory Spoločenstva (MVaRR SR) č. 19/2004 a ich
prípadných novelizácií.

PPA časť svojich kontrolných činností delegovala, formou uzatvorenia dohôd o delegovaní
činnosti, na externé inštitúcie. V roku 2008 bola nanovo uzatvorená dohoda s VÚPOP
Bratislava, formou dodatku bola aktualizovaná dohoda s ÚKSÚP (dodatok č. 2 k „Dohode“
z r. 2006) . Na rok 2008 zostala v platnosti „Dohoda“ uzatvorená so ŠVPS v roku 2006 a
„Dohoda“ uzatvorená s CR SR v roku 2007.
V roku 2008 sa delegované inštitúcie podieľali na nasledovných kontrolách:
VÚPOP Bratislava
Kontrola oprávnenosti poberania dotácií ma plochu metódou DPZ
1. Aktualizácia a údržba LPIS;
2. Spracovanie a vyhodnotenie kontrol na mieste;
3. GIS – mapový server pre účely PPA;
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4. Príprava grafických podkladov pre priame platby;
5. Ostatné služby.
ÚKSÚP Bratislava
1. Evidencia, zhromažďovanie, spracovanie a poskytovanie informácií pri organizovaní trhu
s rastlinnými komoditami;
2. Kontrola splnenia podmienok, stanovených pre ekologické poľnohospodárstvo v rámci
opatrenia č. 5 PRV SR 2004 – 2006, u všetkých farmárov, registrovaných v systéme
ekologického poľnohospodárstva;
3. Výkon povinností koordinačného miesta SAPARD, PRV č.6;
4. Kontrola v rámci podpory reštrukturalizácie vinohradov;
5. Kontrola v rámci „Podpory na výrobu hroznovej šťavy“ a „Zvýšenie obsahu alkoholu
vo vinárskych výrobkoch“;
6. Kontrola v rámci ostatných podpôr v oblasti vinohradníctva a vinárstva;
7. Kontrola v rámci opatrenia PRV - znevýhodnené oblasti (LFA);
8. Kontrola v rámci podpory na sušené krmivá;
9. Výkon kontroly opatrenia Agroenvironmentálne platby v rámci osi 2 Programu rozvoja
vidieka 2007 – 2013.
ŠVPS Bratislava
A. Kontrola plnenia podmienok a laboratórne zisťovania v rámci opatrení v oblasti
organizácie trhu:
1. Uznávanie a registrácia odbytových organizácií výrobcov, uznanie/predbežné uznanie OV;
2. Poskytovanie finančných podpôr pre operačné fondy;
3. Stiahnutie výrobkov z trhu;
4. Podpora pre vybrané druhy ovocia a zeleniny určené na ďalšie spracovanie (rajčiaky,
broskyne a hrušky);
5. Intervenčný nákup a predaj cukru;
6. Vývozné náhrady pre poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky.
Colné riaditeľstvo SR
1. Konanie v oblasti
vývozných a dovozných licencií, vývozných náhrad, systému
spracovaných poľnohospodárskych výrobkov (NON ANNEX I);
2. Vykonávania následných kontrol
v rozsahu stanovenom v NR 4045/89
(od 01.01.2006 agenda delimitovaná z PPA na MP SR);
3. Poskytovanie informácií v súvislosti s prepustením poľnohospodárskych
a potravinárskych výrobkov do colného režimu „voľný obeh“;
4. Poskytovanie informácií pre denný, týždenný a mesačný monitoring uplatňovania
dovozných opatrení pre ovocie a zeleninu;
5. Hlásenia o nedodržanej kvalite poľnohospodárskych komodít pri dovoze.
7. 4. Kontrolná činnosť
Rozsah kontrolnej činnosti v oblasti priamych podpôr, projektových podpôr, trhových opatrení
a národných podpôr je determinovaný legislatívou EÚ a SR . Ďalšími zdrojmi pre stanovenie
výkonu kontroly sú odporúčania externých a interných kontrolných orgánov SR a EÚ, sťažnosti
podané na PPA, ako aj zistenia závažných nezrovnalostí pri výkone kontroly v bežnom roku.
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Sekcia kontroly v rámci kontrolných aktivít realizovaných PPA zabezpečovala výkon kontroly na
mieste – technickej služby - na vybranej vzorke žiadateľov resp. formou 100 %-nej kontroly
v súlade s ustanoveniami príslušných nariadení Európskej únie.
V roku 2008 boli vykonané tieto kontroly na mieste, zabezpečované sekciou kontroly PPA
a kontrolórmi RP a zamerané na kontrolu efektívneho využitia prostriedkov poskytnutých z fondov
EÚ - EAFRD, EAGF, programu SAPARD a zo štátneho rozpočtu SR:

Kontroly zamerané na oblasť:

Počet kontrol

priamych podpôr

2 545

projektových podpôr
trhových opatrení
SPOLU
Kontroly vykonané externými inštitúciami
Kontroly delegovaných činností

959
444
3 948
1 695
10

V oblasti kontrol priamych podpôr boli zabezpečované hlavne kontroly na mieste na SAPS a POP
u žiadateľov vybratých na základe výsledkov rizikovej analýzy.
V roku 2008 boli začaté kontroly na mieste projektov programovacieho obdobia PRV 2007 –
2013 a súčasne ku koncu roka bol zaznamenaný úbytok počtu kontrol zo SOP a PRV 2004-2006.
V počte kontrol projektových podpôr sú zahrnuté aj následné kontroly SAPARD a následné
kontroly zamerané na plnenia zmluvy a účelu projektu.
V rámci kontrol na mieste trhových opatrení prišlo k zvýšeniu ich počtu v porovnaní s
predchádzajúcim rokom. Zvýšenie počtu kontrol namieste bolo spôsobené najmä zaradením
kontrol na energetické plodiny.
V rámci kontrol delegovaných činností vykonala sekcia kontroly 5 sprievodných kontrol s
ÚKSÚP-om a VÚPOP-om, jednu následnú kontrolu ÚKSÚP-u a v každej externej inštitúcii
kontrolu plnenia „Dohody“.
7. 5. Projektové podpory
PPA venovala v oblasti projektových podpôr zvýšenú pozornosť realizácii platieb v SOP P-RV
a PRV 2004-2006 a v rámci PRV 2007-2013 bola maximálna pozornosť sústredená na prijímanie,
vyhodnocovanie a schvaľovanie projektov.
Skorou implementáciou programov SOP P-RV a PRV 2004-2006 si PPA vytvorila dobré
predpoklady na úspešné vyplatenie maximálne možných finančných prostriedkov do konca roka
2008. Celá činnosť bola orientovaná na konečného prijímateľa pomoci, ktorému sa aj
prostredníctvom projektovo orientovaných podpôr umožňovala reštrukturalizácia, príp.
diverzifikácia činností jeho podniku, zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti
poľnohospodárskej výroby, čo vplývalo na posilnenie multifunkčného poľnohospodárstva
a v neposlednom rade aj na trvalo udržateľný a vyrovnaný rozvoj vidieka.
Prostredníctvom projektovo orientovaných podpôr sú verejné zdroje alokované medzi samostatne
hospodáriacich roľníkov, poľnohospodárske/roľnícke družstva, spoločnosti s ručením
obmedzeným, akciové spoločnosti, či verejné inštitúcie a v prípade pozemkových úprav sú
konečným užívateľom obvodné pozemkové úrady a nepriamymi užívateľmi sú všetci vlastníci
pôdy na Slovensku.
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Na výsledky práce v tejto oblasti PPA mali v uplynulom roku (2008) rozhodujúci vplyv:
-

-

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ktoré v rámci programu SOP P-RV, PRV 2007-2013
a OP RH vystupuje ako riadiaci orgán, vzájomná spolupráca je upravená v rámci
Splnomocnenia o delegovaní právomocí. MP SR vystupuje aj ako platobný orgán pre PRV
2004-2006 a ako certifikačný orgán pre PRV 2007-2013,
Najvyšší kontrolný úrad SR ako certifikačný orgán pre záručnú sekciu EAGGF,
Ministerstvo financií SR ako platobný orgán pre SOP P-RV,
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré v rámci SOP vystupuje ako riadiaci
orgán pre CSF (Rámec podpory Spoločenstva).

Pri svojej činnosti PPA uzatvára zmluvy, v ktorých sú definované záväzky týkajúce
sa tzv. verejných výdavkov alebo verejných zdrojov. Tieto výdavky sú z rozpočtu EÚ a zo štátneho
rozpočtu SR. Výška jednotlivých spolufinancovaní závisí od programu jeho konkrétnych opatrení
a v prípade PRV 2004-2006 aj od miesta realizácie v cieli 1 alebo cieli 2 a v prípade PRV 20072013 od konvergenčného regiónu alebo ostatných regiónov.
7. 6. Priame podpory
V roku 2008 PPA administrovala, kontrolovala a v konečnom dôsledku schválila a poskytla
podpory žiadateľom, ktorí o tieto prostredníctvom príslušných žiadostí požiadali.
K administrovaným podporným schémam PPA pripravila a vytvorila všetky nevyhnutné
podmienky, ktoré predstavujú predovšetkým aktualizácia Integrovaného administratívneho
a kontrolného systému (IACS), príprava formulárov žiadostí a príloh, príprava príručiek pre
žiadateľov, ako aj celého postupu a stanovenia procesov administrovania a kontroly s cieľom
schválenia a následného vyplatenia finančných prostriedkov žiadateľom v súlade s legislatívou ES
a SR.
Platobná agentúra v roku 2008 po prijatí žiadostí a ich prepísaní do systému IACS vykonala
administratívne kontroly, krížové kontroly a kontroly na dodržiavanie špecifík jednotlivých
podporných schém. Následne prostredníctvom špecializovaného softvérového programu –
rizikovej analýzy, vykonala kontroly na mieste a kontroly prostredníctvom diaľkového prieskumu
zeme. Na základe výsledkov všetkých uvedených kontrol ako aj ostatných zistení došlo
k autorizácii (schvaľovaniu platieb) a stanoveniu výšky podpory jednotlivým žiadateľom podľa
jednotlivých podporných programov, na ktoré boli predložené žiadosti. V záverečnom procese
platobná agentúra vydávala rozhodnutia podľa Správneho poriadku a následne v niektorých
prípadoch riešila odvolania žiadateľov, ktorí neboli spokojní so stanovenou výškou podpory.
Po uskutočnení všetkých týchto úkonov platobná agentúra zabezpečila vyplatenie schválených
výšok podpôr na účty žiadateľov.
Platobná agentúra, ako orgán zriadený osobitným zákonom a akreditovaný Ministerstvom
pôdohospodárstva SR. s cieľom administrovania a kontroly oprávnenosti prideľovania finančných
prostriedkov z fondov ES do pôdohospodárstva aj činnosťou sekcie priamych podpôr, v roku 2008
aktívne plnila svoju jedinečnú úlohu organizácie zriadenej s týmto cieľom, rešpektujúc požiadavky
vyplývajúce z platnej legislatívy EÚ/ES, ako aj z národnej legislatívy.
Pri kontrole podmienok oprávnenosti nárokov v systéme priamych platieb, platobná agentúra úzko
spolupracovala s Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), na ktorý
delegovala niektoré činnosti (zabezpečenie mapových podkladov žiadateľom a kontrolu
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prostredníctvom diaľkového snímania plôch) a Štátnym plemenárskym ústavom, ktorý je
zodpovedný za vedenie Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ).
7. 7. Organizácia trhu
Platobná agentúra implementuje v plnej miere legislatívu EÚ a pravidlá na organizovanie trhu
s agrokomoditami platné v celej EÚ. Uplatnením niektorých opatrení v predchádzajúcom období
sa naštartovalo riešenie vzniknutých prebytkov v poľnohospodárstve a potravinárstve, ale na druhej
strane, niektoré opatrenia sa dostali do úzadia. Sekcia organizácie trhu zabezpečila dostupnosť
legislatívnych predpisov EÚ/ES pre širšiu verejnosť.
V roku 2008 sa pokračovalo v administrovaní nástrojov spoločnej organizácie trhu s jednotlivými
komoditami. Medzi hlavné činnosti sekcie organizácie trhu, realizované v roku 2008, je možné
zaradiť:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

administrovanie obchodných mechanizmov v členení na dovozné a vývozné
licencie, vývozné náhrady na poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske
výrobky vrátane správy zábezpek / prijímanie žiadostí o registráciu dovozcov
a vývozcov, registrácia vývozcov a dovozcov, prijímanie žiadostí o licencie,
administrovanie zábezpek súvisiacich s obchodnými mechanizmami a
s opatreniami na organizovanie trhu, vydávanie licencií na poľnohospodárske
výrobky, prijímanie a spracovávanie žiadostí o vývozné náhrady na
poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky,
administrovanie a správa systému kvót (mlieko, cukor), administrovanie opatrení
spojených s reguláciou trhu - intervenčný nákup, skladovanie a predaj rastlinných
a živočíšnych komodít (obilie, cukor, maslo, sušené odstredené mlieko), podpora
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou
(ďalej len „školské mlieko“), odvody z produkcie cukru, registrácia výrobcov cukru,
registrácia nákupcov a spracovateľov energetických plodín, priemyselného cukru,
registrácie organizácií výrobcov, spracovateľov, podpory na výrobky zo
spracovaných paradajok, operačné programy, akčné plány, podpory na
reštrukturalizáciu vinohradov, podpory na obohatenie vinárskych výrobkov,
podpory spracovateľským podnikom na sušené krmivo, reštrukturalizácia
cukrovarníckeho
priemyslu,
súkromné
skladovanie
(bravčové
mäso),
administrovanie činností spojených s mimoriadnymi opatreniami v sektore vajec
a hydiny,
cenový monitoring - spracovanie cenových a trhových informácií za komodity
rastlinného a živočíšneho pôvodu,
aktualizácia interných vykonávacích predpisov PPA - manuálov,
vytvorenie nových interných vykonávacích predpisov manuálov v súvislosti
so vznikom nových podporných programov,
aktualizácia metodických postupov, príručiek a informácií pre verejnosť,
zverejnených na internetovej stránke PPA v štruktúre všeobecné informácie
a informácie podľa jednotlivých komodít,
poskytovanie informácií pre verejnosť a riešenie operatívnych prípadov
podľa špecifikácie jednotlivých komodít,
pracovné rokovania s Národnou bankou Slovenska, s finančnými inštitúciami
o poskytovaní bankových záruk,
aktualizácia dohôd s externými inštitúciami o delegovaní činností,
spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy a s delegovanými inštitúciami.
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7. 8. platby
V roku 2008 platobnú sekciu tvorili nasledujúce odbory – odbor správy nezrovnalostí a dlhu,
odbor rozpočtu, odbor platieb, odbor účtovníctva, odbor implementácie IS a metodiky, odbor
výkazníctva EK – ktoré zabezpečovali odborný výkon zverenej agendy s celkovým počtom 41
pracovníkov.
V priebehu roku 2008 platobná sekcia okrem bežnej dennej prevádzky štandardnej agendy
zabezpečovala a riešila implementáciu integrovaného ekonomického informačného systému SAP
/IES SAP/, ktorá začala prebiehať v podmienkach Pôdohospodárskej platobnej agentúry /PPA/
v októbri roku 2007. Hlavným cieľom tejto implementácie bolo zabezpečenie kvalitnejšieho
spracovania dát z administratívnych výstupov PPA predovšetkým pre závierky finančných rokov
Generálneho direktoriátu pre poľnohospodárstvo EK/DG AGRI/ tak, ako sa PPA zaviazala v roku
2007 v Akčnom pláne, ktorého hlavnou úlohou bolo odstránenie nedostatkov zistených
a deklarovaných auditormi DG AGRI k závierke PPA za finančný rok 2006. Kým ku koncu roku
2007 boli implementačné práce v 1. fáze a boli zamerané na vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti
projektu a zabezpečenie realizácie platieb v decembri 2007 a prechod na postupné spracovanie dát
od 1.1.2008 už v novom IS, rok 2008 bol zameraný na implementáciu konkrétnych súčastí IES
SAP a to pre oblasť účtovníctva, platobného styku, výkazníctva a účtovania pre EK, rozpočtu,
skladového a materiálového hospodárstva, nezrovnalosti a dlhov/pohľadávok/, elektronického
spracovania dát programov RV, komunikačných rozhraní medzi novým IES SAP a ostatnými
informačnými systémami PPA - internými aj externými .
V priebehu roku 2008 boli postupne uvedené do užívania jednotlivé časti IES SAP – účtovná
evidencia pre fondy EÚ, prevádzku PPA, skladové a materiálové hospodárstvo, platobný styk so
Štátnou pokladnicou, zber dát pre účtovnú závierku EK, komunikačné rozhranie medzi IES SAP
a IS IACS a IS AGIS, komunikačné rozhranie medzi IES SAP a rozpočtovým IS /RIS/ MF SR,
nové komunikačné rozhranie s IS Štátnej pokladnice, čiastočne elektronický zber dát pre programy
RV. Po doplnení hardvérového vybavenia PPA bude môcť byť v ďalšom období dokončená
implementácia elektronického zberu dát pre programy Rozvoja vidieka /RV/, zberu kmeňových
dát o klientoch /tzv. BW a CRM modul/, výkazníctvo pre EK a nezrovnalosti.
Pre platobnú sekciu bol rok 2008 dôležitý aj v súvislosti s prechodom SR na novú menovú
jednotku Euro od 1. 1. 2009, pretože zabezpečovala tento prechod z pohľadu spracovania dát v IES
SAP. Všetky relevantné dáta boli k 1. 1. 2009 migrované do euro verzie IES SAP v rámci
Europrojektu, ktorý bol úspešne ukončený 31.3.2009.
Implementácia ďalších súčastí IES SAP bude znamenať nielen zjednodušenie zberu a spracovania
dát pre jednotlivé útvary platobnej sekcie , ale aj skvalitnenie a zrýchlenie niektorých pracovných
procesov administrujúcich sekcií, čo bude znamenať predovšetkým zlepšenie spokojnosti so
službami PPA zo strany klientov a plnenie úloh vyplývajúcich jednak z Akčného plánu a jednak
zo zistení interných a externých audítorov.
V spolupráci s osobným úradom PPA sa podarilo v priebehu roku 2008 personálne vybudovať
odbor výkazníctva EK a odbor rozpočtu, čo sa odzrkadlilo na zlepšených pracovných výstupoch
týchto odborov. Okrem odboru platieb, ktorý bol personálne dobudovaný v roku 2007, zostávajúce
odbory – účtovníctva, nezrovnalostí a dlhov a implementácie IS a metodiky - je potrebné
v nasledujúcom kalendárnom roku personálne dobudovať a zabezpečiť zvýšenie kvality ich
pracovných výstupov.
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7. 8. 1. správa nezrovnalostí a dlhov
Odbor správy nezrovnalostí a dlhov PPA (OSND) z dôvodu zabezpečenia ochrany finančných
záujmov ES a SR vedie Knihu dlžníkov PPA.
V rámci programu SAPARD k 31. 12. 2008 OSND eviduje výšku dlhu 14 639 950,07 Sk/
606 011,42 € (z toho prostriedky ES 13 692 525,00 Sk/ 454 508,56 € a prostriedky ŠR
4 564 175,00 Sk/ 151 502,85 €). Pohľadávky si agentúra uplatňuje v rámci vyhlásených konkurzov
na majetky dlžníkov u správcov konkurznej podstaty resp. realizáciou záložného práva.
V rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu k 31. 12. 2008 dlh predstavoval
sumu/istinu 64 081 312,26 Sk/ 2 127 109,88 € (z toho prostriedky ES 52 578 762,89 Sk/
1 745 295,19 € a prostriedky ŠR 11 502 549,37 Sk/ 381 814,69 €). Dôvodom pre zaradenie
príslušných subjektov do Knihy dlžníkov PPA bolo nedodržanie stanovených podmienok v rámci
jednotnej platby na plochu, podpory plodín na ornej pôde a opatrení č. 3, 5 a 14 v rámci Plánu
rozvoja vidieka v zmysle platnej legislatívy EÚ a SR. Pohľadávky si agentúra uplatňuje v rámci
vyhlásených konkurzov na majetky dlžníkov u správcov konkurznej podstaty a na základe výkonu
rozhodnutí, vydaných v správnom konaní. Pohľadávky vo výške 5 335 996,13 Sk/ 177 122,62 €
boli zaúčtované ako nevymožiteľné z dôvodu výmazu ex-offo príslušných subjektov.
V súlade s Koncepciou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov MF SR ako platobný
orgán vedie Knihu dlžníkov v zmysle platnej legislatívy EÚ. V zmysle uvedeného v Knihe
dlžníkov za Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka k 31. 12. 2008 stav
dlhu predstavoval sumu/istinu 1 091 000,00 Sk/ 36 214,57 € (z toho prostriedky ES 763 700,00
Sk/ 25 350,20 € a prostriedky ŠR 327 300,00 Sk/ 10 864,37 €). Vymáhanie neoprávnene použitých
a čerpaných finančných prostriedkov v súlade s platnou legislatívou SR zabezpečujú príslušné
Správy finančnej kontroly MF SR.
V rámci agendy o zistených nezrovnalostiach bolo k 31. 12. 2008 evidovaných 472 podozrení na
nezrovnalosť v celkovej sume 351 119 716,43 Sk/ 11 655 039,38 € (z toho prostriedky ES
281 834 846,65 Sk/ 9 355 203,04 € a prostriedky ŠR 69 284 869,78 Sk/ 2 299 836,34 €).
Prehľad podozrení na nezrovnalosť
Typ podpory

Počet
prípadov

Priame platby

454

Výška pohľadávky
ES / ŠR v Sk

Výška pohľadávky
ES / ŠR v €

%
vyjadrenie
počtu
prípadov

% vyjadrenie
finančných
prostriedkov

325 044 507,83 Sk

10 789 501,02 €

96,2%

92,6%

Plán rozvoja
vidieka (projekty)

8

2 914 984,01 Sk

96 759,74 €

1,7%

0,8%

Program SAPARD

4

21 454 400,00 Sk

712 155,61€

0,8%

6,1%

Trhové opatrenia

3

539 824,59 Sk

17 918,89 €

0,6%

0,2%

SOP PaRV

3

1 166 000,00 Sk

38 704,11 €

0,6%

0,3%

351 119 716,43 Sk

11 655 039,38 €

100,0%

100,0%

Spolu

472
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Prehľad riešenia nezrovnalostí, stav k 31.12.2008
Celkový
počet
prípadov

Počet

%

Počet

%

Počet

%

454

119

26,2%

209

46,0%

126

27,8%

Plán rozvoja vidieka (projekty)

8

6

75,0%

1

12,5%

1

12,5%

Program SAPARD

4

1

25,0%

1

25,0%

2

50,0%

Trhové opatrenia

3

3

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

SOP PaRV

3

1

33,3%

0

0,0%

2

66,7%

472

130

27,5%

211

44,7%

131

27,8%

Typ podpory

Priame platby

Spolu

Potvrdená nezr.

Nepotvrdená nezr.

Prípady v riešení

7. 8. 2. Realizácia platieb a zúčtovanie platieb
V priebehu roka 2008 realizovala platobná sekcia úhradu a zúčtovanie platieb - v zmysle platnej
legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie.
Odbor platieb zabezpečoval - po vykonaní finančnej kontroly - prevody finančných prostriedkov
EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (platby financované z poľnohospodárskych fondov,
štrukturálnych fondov a ŠR) prostredníctvom Štátnej pokladnice na účty príjemcov/konečných
prijímateľov.
V roku 2008 bolo celkovo zrealizovaných 42 980 platieb, čo predstavuje 15,8 % nárast oproti roku
2007.
Z hľadiska finančného objemu platieb došlo taktiež k nárastu o 19,6 % v porovnaní s rokom
2007.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad platieb – porovnanie roku 2008 a 2007.
Platby - porovnanie roku 2008 a 2007
2007

2008

Druh platby
Počet

Suma v Sk

počet

Suma v Sk

Medziročný
nárast/pokles
Suma
Počet
v Sk
v%
v%

Trhovo orientované
výdavky (TOV)

690

232 805 398,54

846

214 147 145,39

22,6

-8,0

Intervenčné opatrenia

416

774 055 807,40

183

1 090 913 376,51

-56,0

40,9

Zábezpeky
Priame platby
(PP)
Plán/Program rozvoja
vidieka (PRV)

474

77 351 579,29

326

41 202 847,95

-31,2

-46,7

31 430

10 432 096 910,21

37 472

14 376 117 214,02

19,2

37,8

2 069

3 069 252 802,32

1 738

3 004 810 401,35

-16,0

-2,1
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Štátna pomoc
(ŠP)
SOP PaRV EAGGFusmer.sekcia

1 087

272 582 767,00

1 509

250 381 598,00

38,8

-8,1

513

2 078 841 879,91

595

1 460 387 039,50

16,0

-29,7

12

35 108 142,24

11

22 401 719,84

-8,3

-36,2

425

385 691 257,37

300

302 046 364,02

-29,4

-21,7

0

0,00

0

0,00

0,0

0,0

37 116

17 357 786 544,28

42 980

20 762 407 706,58

15,8

19,6

SOP PaRV - FIFG
SOP PaRV predfinancovanie
SAPARD

Spolu
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V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad platieb vyplatených agentúrou za obdobie rokov 2004 –
2008 v členení podľa jednotlivých druhov platieb.
Prehľad vyplatených platieb za obdobie rokov 2004 – 2008
2004
Druh platby

počet

2005

Suma v Sk

počet

Suma v Sk

2006
počet

Suma v Sk

2007
počet

Suma v Sk

2008
počet

Suma v Sk

Trhovo
orientované
131

296 692 275,30

690

1 297 041 977,57

opatrenia

6

21 497 623,60

1059

2 533 967 623,97

Zábezpeky
Priame platby
(PP)
Plán/Program
rozvoja vidieka
(PRV)
Štátna pomoc
(ŠP)
SOP PaRV EAGGF-usmer.
sekcia
SOP PaRV FIFG
SOP PaRV –
predfinancovanie

0

0,00

694

70 368 271,56

641

10 835 7 324 831 676,23

12 086

9 244 306 402,85

17 912

výdavky (TOV)

470

933 172 436,97

690

232 805 398,54

846

214 147 145,39

1 584 3 348 523 051,01

416

774 055 807,40

183

1 090 913 376,51

474

77 351 579,29
10 432 096
910,21

Intervenčné

SAPARD
Spolu

8

41 685 887,20

282

682 207 028,02

1313

186 082 976,00

1 349

304 495 115,00

0

0,00

635

2 111 842 341,94

5

8 471 496,84

0

0,00

0

0,00

564 1 557 380 176,60

34
25 741 701,45
704 1 644 095 052,60

12 857 9 428 170 614,93

17 538 17 922537011,80

161 797 093,04
10 587 264
972,56

683 1 569 196 798,97
1 887

493 912 076,00

745 2 501 937 663,86

31 430

326
41 202 847,95
37
472 14 376 117 214,02

2 069 3 069 252 802,32

1 738

3 004 810 401,35

1 087

272 582 767,00

1 509

250 381 598,00

513 2 078 841 879,91

595

1 460 387 039,50

6

27 641 586,18

12

35 108 142,24

11

22 401 719,84

247

275 322 240,56
601 392 122,60

425

385 691 257,37
0,00

300

302 046 364,02
0,00

330

24 505 20 500160041,75

0

0

37 116 17 357786544,28 42980 20 762 407 706,58

7. 8. 3. Výkazníctvo EK
V priebehu roka 2008 pracovníci odboru výkazníctva EK zabezpečili včasné vypracovanie a
zaslanie pravidelných mesačných a štvrťročných hlásení pre DG AGRI a riadiaci orgán. Okrem
toho vypracovávali štatistiky, informácie a hlásenia na základe žiadostí MF SR, MP SR, NKÚ SR,
Úrad vlády SR.
Najdôležitejšou činnosťou odboru výkazníctva EK bolo však spracovanie závierky za príslušný
rok, ktorým je vymedzené obdobie od 16.10. roku n do 15. 10. roku n +1., z údajov
zaznamenaných na spoločnom dátovom súbore X-tabuľka a mesačné hlásenia o výške čerpaných
finančných prostriedkov z EÚ fondov (EPZF, EPFRV).
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Európska komisia uznala v apríli 2008 výsledky závierky PPA za finančný rok 2007 bez vznesenia
výhrad nielen voči výdavkom jednotlivých poľnohospodárskych fondov, ale akceptovala aj
deklarované tabuľky nezrovnalostí bez finančného dopadu voči PPA a teda SR.
Významnou zmenou oproti roku 2007 bolo pre odbor výkazníctva EK zavedenie nového
informačného systému SAP /IES SAP/, ktorý poskytuje komfortnejšiu prácu s dátami. Po prvýkrát
v roku 2008 bola väčšina dokumentov pre závierku za finančný rok /FY/ 2008 spracovaná z
výstupov z nového IES SAP. Napriek prvotným ťažkostiam s niektorými súčasťami závierky bola
spracovaná veľmi dobre, čo potvrdil v týchto dňoch aj audit DG AGRI, ktorý účtovnú závierku za
finančný rok 2008 schválil bez finančného dopadu voči PPA.
V priebehu roka 2008 sa pracovníci odboru výkazníctva EK zúčastňovali na pravidelných
rokovaniach Riadiaceho výboru poľnohospodárskych fondov v Bruseli. Účasťou na týchto
rokovaniach bol zabezpečený operatívny prenos najnovších informácií o pripravovaných alebo už
schválených zmenách v legislatíve EÚ a jej implementácii v nariadeniach a usmerneniach, ktorými
sa riadi aj práca PPA.
7. 9. Informačné aktivity PPA
•

Výber zo zoznamu uverejnených článkov a materiálov je uvedený v prílohe č. 8

•

Správa o komunikačných a propagačných aktivitách PPA za rok 2008 je uvedená v prílohe
č. 9

7. 10. Hodnotenie zo strany ústredného orgánu MP SR
Vyjadrenie riadiaceho orgánu je zvláštnou časťou VS PPA 2006. Je obsiahnuté v Stanovisku
riadiaceho orgánu k VS PPA 2008.

8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
8.1. Sekcia projektových podpôr
Medzi hlavných užívateľov patria najmä :
1. samotní koneční prijímatelia (žiadatelia), ktorí sú presne definovaní v príručke pre žiadateľa
a to v závislosti od konkrétneho programu a jeho opatrenia. V Príručke pre žiadateľa
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 sa
konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) označuje pojmom konečný prijímateľ, resp. žiadateľ,
a v Systéme finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa
konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) označuje pojmom príjemca.
V rámci projektovo orientovaných opatrení môžeme zadefinovať tieto
konečných prijímateľov:
•
•

hlavné skupiny

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe,
fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania
poľnohospodárskej prvovýroby, alebo spracovania lesných produktov ,

produktov

VÝROČNÁ SPRÁVA PPA ZA ROK 2008
•
•
•
•
•
•
•
•

69

MP SR, a to najmä v prípade projektov pozemkových úprav. Priamym konečným
užívateľom sú v tomto opatrení obvodné pozemkové úrady zodpovedné za pozemkové
úpravy a nepriamymi užívateľmi sú všetci vlastníci pôdy na Slovensku,
fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy,
inštitúcie pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania,
fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu a právnické osoby
združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu,
obce (nezaradené do pólov a obce bez štatútu mesta, nezaradené do pólov rastu),
občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov, ktorému bol udelený štatút miestnej akčnej skupiny,
fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu
a akvakultúry,
odbytové organizácie výrobcov.

2. organizácie, inštitúcie, ktoré využívajú výstupy a/alebo kontrolujú činnosť agentúry. Medzi
týchto hlavných užívateľov patrí najmä:
•
•
•
•
•
•

Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
Ministerstvo financií SR,
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva,
Európska komisia,
Kontrolné orgány SR a EÚ.

8. 2. Priame podpory
Medzi hlavné skupiny užívateľov patria predovšetkým samotní žiadatelia (farmári), ktorí
prostredníctvom platobnej agentúry požiadali o jednotlivé podporné programy v systéme priamych
podpôr.
V systéme priamych podpôr – predovšetkým jednotnej platby na plochu, podpory plodín na ornej
pôde, platby na energetické plodiny ako aj ostatných priamych platieb, sú to akékoľvek fyzické
alebo právnické osoby – t.j. podnikatelia aj nepodnikatelia s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky, alebo v prípade právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, osoby hospodáriace
na poľnohospodárskej pôde. Základnou požiadavkou na poskytnutie týchto podpôr uvedeným
skupinám užívateľov je, že pôda, na ktorú sa požaduje podpora, musí byť poľnohospodársky
využívaná, vedená v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov, musí mať veľkosť
najmenej 1 hektár (pričom tento 1 hektár môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdneho bloku
jednej kultúry - orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávnatý porast s výmerou najmenej 0,3
hektára). Užívatelia sú tiež povinní túto pôdu udržiavať v súlade s dobrými poľnohospodárskymi
a environmentálnymi podmienkami.
V prípade žiadosti o platbu na veľké dobytčie jednotky je žiadateľom len tá osoba, ktorá má tieto
zvieratá evidované v individuálnom registri vedenom v centrálnej evidencii zvierat. Žiadateľom
môže byť aj združenie chovateľov dojčiacich kráv a oviec a kôz s podmienkou, že jednotliví
chovatelia si sami nepodali žiadosť o platbu na veľké dobytčie jednotky a jednotliví členovia majú
tieto zvieratá evidované v individuálnom registri (farme) vedenom v centrálnej evidencii zvierat.
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V prípade platby v znevýhodnených oblastiach alebo platby na agroenvironmentálne opatrenia,
existujú určité obmedzenia v skupine konečných prijímateľov podpory (podmienka podnikania
v poľnohospodárskej prvovýrobe).
V prípade platieb na lesnícke opatrenia je žiadateľom predovšetkým vlastník lesných pozemkov,
alebo fyzická a právnická osoba, ktorá hospodári v lesoch vlastníka resp. vlastník
poľnohospodárskej pôdy určenej na zalesnenie. Žiadateľom nemôže byť právnická osoba, ktorá
spravuje lesné pozemky vo vlastníctve štátu. Poľnohospodárska pôda, na ktorú sa požaduje
podpora na prvé zalesnenie, musí byť posledné dva roky poľnohospodársky využívaná, vedená
v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov. Zalesniť sa môže najviac 10 ha a najmenej
0,5 ha poľnohospodárskej pôdy ktorej kód bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky patrí do 6-9
skupiny BPJ. Do opatrenia lesnícko-environmentálne platby
vstupuje žiadateľ, ktorý hospodári najmenej na 1 ha lesnej pôdy, Žiadosť o podporu v územiach
európskeho významu na lesnom pozemku môže podať žiadateľ, ktorý vlastní najmenej 1 ha
lesného pozemku.
Do druhej kategórie spadajú predovšetkým skupiny, resp. organizácie, ktoré pracujú s výstupmi,
ako aj kontrolujú činnosť platobnej agentúry, a to predovšetkým:
•
•
•
•
•
•

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (vypracovanie hodnotiacich správ,
analytické a štatistické účely)
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Štátny plemenársky ústav
Certifikačný orgán
Kontrolné orgány Európskej komisie.

8. 3. Organizácia trhu
Hlavnými skupinami užívateľov sú najmä fyzické alebo právnické osoby - samotní žiadatelia
o jednotlivé formy podpory, ktorí majú v predmete činnosti poľnohospodársku prvovýrobu, resp.
obchodovanie s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami s teritoriálnou pôsobnosťou na
území Slovenskej republiky resp. mimo územia Slovenskej republiky (v prípade vývozov do
tretích krajín).
Adresátmi výstupov platobnej agentúry v oblasti organizácie trhu pre inštitúcie sú najmä:
-

-

Orgány EÚ (napr. pravidelné hlásenia podľa jednotlivých nariadení),
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (napr. vypracovanie hodnotiacich
správ na analytické a štatistické účely, prehľady realizácie jednotlivých podporných
opatrení, podklady do Cenovej rady vytvorenej pri Úrade vlády v súvislosti so zavádzaním
eura);
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (napr. sledovanie cien vybraných
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, spolupráca pri vypracovaní analýz
rozdelenia marží v celej výrobno-odbytovej vertikále);
Ministerstvo financií Slovenskej republiky;
delegované inštitúcie – najmä CR SR, kde je PPA je zaviazaná kvoli zabráneniu
zneužívania licenčného systému a zabezpečeniu kontroly pri dovoze a vývoze poskytovať
informácie o vydaných dovozných a vývozných licenciách, ŠVPS SR, ÚKSUP;
výskumné ústavy;
kontrolné orgány;
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poľnohospodári, spracovateľské a obchodné organizácie, podnikatelia a širokú verejnosť;
školstvo;...

Výstupy poskytované pre MP SR v oblasti organizácie trhu sa využívajú najmä pri tvorbe
rámcových pozícií – mandátu, stanoviska pre zástupcu SR vo výbore EK.
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Príloha č. 1: Zoznam regionálnych pracovísk PPA

Č. Regionálne pracovisko

Telefóne číslo, fax a emailová adresa

1.

Bratislava
Krížna 52
821 08 Bratislava 2
Trnava
Vajanského nám. 22
917 01 Trnava
Nitra
Akademická ul. 4
949 01 Nitra

tel. 02/5710 7217
fax. 02/55424427
anton.zatopek@apa.sk
tel. 033/591 4919
fax. 033/5511544
pavol.janosik@apa.sk
tel. 037/640 9211
fax. 037/6523273
ladislav.lehocky@apa.sk

Žilina
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
Trenčín
Nám. Sv. Anny 7
911 50 Trenčín

tel. 041/701 0321
fax. 041/7233478
vincent.holubec@apa.sk
tel. 032/650 5517
fax. 032/6582691
anna.bosiakova@apa.sk

6.

Zvolen
Nám. SNP 50
960 01 Zvolen

tel. 045/524 2825
fax. 045/5332492
jozef.novak@apa.sk

7.

Košice
Popradská 78
041 82 Košice
Prešov
Masarykova 10
080 72 Prešov

tel. 055/641 1620
fax. 055/6425587
miroslav.novak@apa.sk
tel. 051/488 0712
fax. 051/7731371
matej.harcar@apa.sk

Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská streda
Komárno
Senný trh 4
945 01 Komárno
Nové Zámky
Svätoplukova 1
940 24 Nové Zámky
Levice
Dopravná 14
934 01 Levice
Lučenec
Podjavorinskej 19
984 01 Lučenec

tel. 031/590 1818
fax. 031/5501083
drahomir.vorlicek@apa.sk
tel. 035/790 8016
fax. 035/7731288
ladislav.guban@apa.sk
tel. 035/692 4013
fax. 035/6428008
milan.volf@apa.sk
tel. 036/635 5713
fax. 036/6225063
jan.tamaskovic@apa.sk
tel. 047/430 2512
fax. 047/4321531
jaroslava.kurcikova@apa.sk

2.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

VÝROČNÁ SPRÁVA PPA ZA ROK 2008

76

14. Rimavská Sobota
Hostinského 4
979 01 Rimavská Sobota
15. Dolný Kubín
Radlinského 1716/46
026 01 Dolný Kubín

tel. 047/551 1611
fax. 047/5621541
branislav.nociar@apa.sk
tel. 043/550 4013
fax. 043/5863294
jan.feja@apa.sk

16. Poprad
Partizánska 690/87
058 01 Poprad

tel. 052/418 0611
fax. 052/7724065
marian.sykora@apa.sk

17. Trebišov
Nám. Mieru 1
075 01 Trebišov

tel. 056/671 3016
fax. 056/6723942
jan.pavliscak@apa.sk

18. Michalovce
S. Chalupku 18
071 01 Michalovce

tel. 056/641 9213
fax. 056/6422153
michal.havrila@apa.sk

110
Kancelária GR

240
Odbor finančný

232
Oddelenie technického
zabezpečenia

231
Oddelenie systémov

230
Odbor
informačných systémov

220
Odbor
organizačno-právny

210
Odbor
správy majetku a prevádzky

202
Referát
krízového riadenia

201
Referát bezpečnosti

350
Odbor
rizikovej analýzy

340
Odbor
kontroly trhových opatrení

330
Odbor
kontroly projektových podpôr

440
Odbor
štátnej pomoci

430
Odbor
hodnotenia projektov

422
Oddelenie monitoringu
SOP a PRV

421
Oddelenie pre podporu IS

420
Odbor
monitoringu

413
Oddelenie záručného fondu

412
Oddelenie fondu rozvoja
vidieka

411
Oddelenie administratívnej
podpory autorizácie platieb

442
Oddelenie kontroly
štátnej pomoci

441
Oddelenie metodiky
a implementácie
štátnej pomoci

432
Oddelenie uzatvárania
zmlúv

431
Oddelenie metodiky
projektových podpôr

530
Odbor
lesníckych podpôr

520
Odbor
systému priamych podpôr

512
Oddelenie environment.
podpôr

511
Oddelenie priamych
podpôr

510
Odbor
priamych a environment.
podpôr

410
Odbor
autorizácie platieb

310
Odbor
delegovaných činností

320
Odbor
kontroly priamych podpôr

500
Sekcia
priamych podpôr

400
Sekcia
projektových podpôr

300
Sekcia
kontroly

130
Odbor vnútornej kontroly

120
Osobný úrad

660
Odbor
výkazníctva EK

650
Odbor metodiky
a implemetácie IS

640
Odbor
účtovníctva

630
Odbor
platieb

740
Odbor
živočíšnych komodít

730
Odbor
rastlinných komodít

720
Odbor
obchodných mechanizmov

710
Odbor
ATIS

610
Odbor
správy nezrovnalostí
a dlhov
620
Odbor
správy rozpočtu

700
Sekcia
organizácie trhu

142
Oddelenie plánov a metodiky auditov

141
Oddelenie realizácie auditov

600
Platobná
sekcia

132
Oddelenie následnej finančnej
kontroly

131
Odd. vnútornej kontroly, sťažností
a petícií

140
Odbor vnútorného auditu

742
Oddelenie pre mliečne
výrobky, mäso a hydinu

741
Oddelenie mliečnej
kvóty

733
Oddelenie cukru
a ostatných komodít

732
Oddelenie ovocia,
zeleniny a vína

731
Oddelenie obilnín
a škrobu

723
Oddelenie spracovaných
produktov

722
Oddelenie vývozných
náhrad

721
Oddelenie licencií
a správy zábezpek

712
Oddelenie živočíšnych
komodít

711
Oddelenie rastlinných
komodít

Príloha č. 2: Organizačná schéme PPA

200
Sekcia
organizačného a technického
zabezpečenia

801 Bratislava, 802 Trnava, 803 D. Streda, 804 Trenčín, 805 Nitra, 806 N. Zámky,
807 Komárno, 808 Levice, 809 Žilina, 810 D. Kubín, 811 Zvolen, 812 Lučenec, 813 R. Sobota,
814 Košice, 815 Trebišov, 816 Michalovce, 817 Prešov, 818 Poprad.

Regionálne pracoviská PPA

112
Oddelenie monitoringu legislatívy

111
Oddelenie vonkajších vzťahov

101
Sekretariát GR

100
Generálny riaditeľ PPA

VÝROČNÁ SPRÁVA PPA ZA ROK 2008
77

VÝROČNÁ SPRÁVA PPA ZA ROK 2008

78

Príloha č. 3
Celkový prehľad príjmov PPA za rok 2008

Názov:

Zdroj

Schválený
rozpočet príjmov
2008

Upravený
rozpočet príjmov
2008

Plnenie príjmov
za rok 2008

v SKK
%
plnenie
príjmov

1. programové obdobie

2 380 857 000,00

1 824 573 113,64

1 039 480 476,49

56,97

Európsky poľnohospodársky
usmerňovací a záručný fond EAGGF
v tom:

2 359 567 000,00

1 808 891 909,81

1 023 799 272,66

56,60

560 279 218,64
116 147 115,46

0,00

0,00

1141

583 189 000,00
583 189 000,00

0,00

0,00

1341

0

444 132 103,18

0,00

0,00

1171

1 776 378 000,00
1 776 378 000,00

1 248 612 691,17
1 079 808 842,84

1 023 799 272,66
857 478 541,39

81,99
79,41

1371

0,00

168 803 848,33

166 320 731,27

98,53

21 290 000,00

15 681 203,83

15 681 203,83

100,00

1181

21 290 000,00

13 751 413,71

13 751 413,71

100,00

1381

0,00

1 929 790,12

1 929 790,12

100,00

16 353 638 000,00 10 277 889 033,73 10 569 637 579,41

102,84

Plán rozvoja vidieka 2004-2006

Sektorový operačný program
2004-2006

Finančný nástroj na
usmerňovanie rybolovu – FIFG

2. programové obdobie
Európsky poľnohospodársky
záručný fond - EAGF
v tom:
Priame platby - spolu

7 577 031 000,00

5 823 818 127,05

5 401 207 111,20

92,74

11J

6 442 031 000,00

4 287 105 981,81

5 281 404 843,09

123,19

11J1

5 903 218 000,00

4 287 105 981,81

4 824 353 249,31

112,53

11J7

538 813 000,00

0,00

402 727 227,23

11J9

0,00

0,00

54 324 366,55

13J

0,00

401 712 145,24

657 972,24

0,16

13J1

0,00

657 972,24

657 972,24

100,00

13J7

0,00

401 054 173,00

0,00

0,00
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Trhovo orientované výdavky

11J4

1 135 000 000,00

1 135 000 000,00

119 144 295,87

10,50

8 776 607 000,00

4 454 070 906,68

5 168 430 468,21

116,04

11K1

8 776 607 000,00

3 766 621 931,14

5 168 430 468,21

137,22

13K1

0,00

687 448 975,54

0,00

0,00

11L1

0,00

0,00

0,00

Európsky poľnohospodársky
fond pre rozvoj vidieka –
EAFRD
v tom:
Program rozvoja vidieka 20072013

EFF– OP RH 07-13
Príjmy z rozpočtu EÚ
Príjmy z produkcie cukru

18 734 495 000,00 12 102 462 147,37 11 609 118 055,90
111

Iné
Mimorozpočtové príjmy
Príjmy z prijatých zábezpek na
licencie
Ostatné príjmy
Príjmy PPA spolu

79

72

63 000 000,00

63 000 000,00

54 149 139,11

0,00

0,00

69 830 821,55

0,00

0,00

61 945 127,74

0,00

0,00

6 371 508,02

0,00

0,00

1 514 185,79

18 797 495 000,00 12 165 462 147,37 11 733 098 016,56

95,92
85,95

96,45
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Príloha č. 4
Celkový prehľad výdavkov PPA za rok 2008

1. programové obdobie

3 055 410 000,00

v SKK
%
Upravený
čerpan
Čerpanie
rozpočet
výdavkov za rok
ia
výdavkov k
2008
výdav
31.12. 2008
kov
2 019 583 980,63 2 019 532 809,07 100,00

Európsky poľnohospodársky
usmerňovací a záručný fond EAGGF

3 024 221 000,00

1 997 182 260,79

1 997 131 089,23 100,00

1141
1341
1142
1342

682 801 000,00
583 189 000,00
0,00
99 612 000,00
0

638 858 054,43
100 777 451,91
277 950 751,72
21 374 497,04
238 755 353,76

638 806 882,87 99,99
100 777 451,91 100,00
277 909 763,33 99,99
21 374 497,04 100,00
238 745 170,59 100,00

1171
1371
1172
1372

2 341 420 000,00
1 776 378 000,00
0,00
565 042 000,00
0,00

1 358 324 206,36
773 989 512,88
154 128 101,81
411 751 901,06
18 454 690,61

1 358 324 206,36
773 989 512,88
154 128 101,81
411 751 901,06
18 454 690,61

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

1181
1381
1182
1382

31 189 000,00
21 290 000,00
0,00
9 899 000,00
0,00

22 401 719,84
13 751 413,71
1 929 790,12
6 592 761,20
127 754,81

22 401 719,84
13 751 413,71
1 929 790,12
6 592 761,20
127 754,81

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

22 461 418 000,00 17 928 085 861,87 16 976 213 129,46

94,69

Názov:

Zdroj

Plán rozvoja vidieka 20042006

Sektorový operačný program
2004-2006

Finančný nástroj na
usmerňovanie rybolovu –
FIFG

2. programové obdobie
Európsky poľnohospodársky
záručný fond - EAGF
Priame platby spolu
Priame platby zdroj EÚ
11J1
11J7

Schválený rozpočet
výdavkov 2008

11 269 518 000,00 12 324 707 279,30 11 372 834 546,89 92,28
10 094 518 000,00 11 158 687 401,50 11 158 687 401,50 100,00
6 442 031 000,00 4 688 818 127,05 4 688 818 127,05 100,00
5 903 218 000,00 4 287 105 981,81 4 287 105 981,81 100,00
538 813 000,00
0,00
0,00

13J1
13J7

0,00
0,00

657 972,24
401 054 173,00

657 972,24 100,00
401 054 173,00 100,00

11J2

3 652 487 000,00
3 413 601 000,00

6 469 869 274,45
3 005 773 613,58

6 469 869 274,45 100,00
3 005 773 613,58 100,00

Priame platby spolufinancovanie
ŠR
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11J3
11J8

191 432 000,00
47 454 000,00

191 432 000,00
0,00

191 432 000,00 100,00
0,00
0,00

13J2
13J3
13J8

0,00
0,00
0,00

2 268 916 301,41
905 282 765,99
98 464 593,47

2 268 916 301,41 100,00
905 282 765,99 100,00
98 464 593,47 100,00

11J4
11J5
13J5

1 175 000 000,00
1 135 000 000,00
40 000 000,00
0,00

1 166 019 877,80
1 135 000 000,00
0,00
31 019 877,80

214 147 145,39 18,37
183 127 267,59 16,13
0,00
31 019 877,80 100,00

11 191 900 000,00

5 603 378 582,57

5 603 378 582,57 100,00

8 776 607 000,00
0,00
2 415 293 000,00
0,00

3 763 983 112,14
687 448 975,54
995 460 672,48
156 485 822,41

3 763 983 112,14
687 448 975,54
995 460 672,48
156 485 822,41

0,00

0,00

0,00

Trhovo orientované výdavky

Európsky poľnohospodársky
fond pre rozvoj vidieka –
EAFRD
Program rozvoja vidieka 20072013
11K1
13K1
11K2
13K2
EFF – OP RH 07-13

11L1,11L2

Výdavky z prostriedkov EÚ
Výdavky spolufinancovania zo
ŠR
Výdavky EÚ +
spolufinancovanie ŠR
Národné podpory+Štátna
pomoc
Štátna pomoc
Prevádzka
Prevádzka
Prevádzka
Výdavky PPA spolu

81

18 734 495 000,00 11 597 777 236,88 10 645 863 516,08
6 782 333 000,00

8 349 892 605,62

0,00
0,00
385 053 000,00

214 490 668,00
0,00
388 085 589,75

91,79

8 349 882 422,45 100,00

25 516 828 000,00 19 947 669 842,50 18 995 745 938,53

111
72
111,1161
1316,1361,
1362
72

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

95,23

214 490 668,00 100,00
34 424 178,00
388 068 148,89 100,00

0,00
16 046 942,75
16 037 834,75
0,00
0,00
27 520 949,74
25 901 881 000,00 20 566 293 043,00 19 676 287 717,91

99,94
95,67
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Príloha č. 5
Prehľad čerpania výdavkov PPA za rok 2008 podľa programovej štruktúry
v SKK
Číslo
programu

Názov

Schválený ŠR
r. 2008

Výdavky ŠR spolu
Upravený ŠR
Čerpanie ŠR
r. 2008
k 31.12. 2008

%
plnenia

06G
Ľudské zdroje

0,00

747 825,50

747 825,50

100,00

Aktívna politika trhu práce
a zvýš. zamestnanosti

0,00

747 825,50

747 825,50

100,00

0,00

747 825,50

747 825,50

100,00

Udržateľné lesné
hospodárstvo

139 727 000,00

71 099 035,37

71 099 035,37

100,00

Podpora lesného hospodár.
zo štruktur. fondov

139 727 000,00

71 099 035,37

71 099 035,37

100,00

12 749 000,00

8 800 526,45

8 800 526,45

100,00

126 978 000,00

57 034 466,44

57 034 466,44

100,00

0,00

5 143 432,91

5 143 432,91

100,00

0,00

120 609,57

120 609,57

100,00

Tvorba, regulácia a
implementácia politík

740 320 000,00

617 875 375,00

679 793 953,88

110,02

Realizácia a administrácia
finančných schém

385 053 000,00

617 875 375,00

679 793 953,88

110,02

06G 0O

Stimulovanie a skvalitňovanie
vzdelávania pre potreby
06G 0O01
zamestnávateľov a
podnikateľov

08V

08V 01

Investície na zlepšenie a
08V 01 01 racionaliz. pest. a ochr. Lesa
(ziskové investície) podop.
2.1.1 SOP
Verejnoprospešné investície
08V 01 02 (neziskové investície)
SOP 2.1.2
Zalesňovanie
poľnohospodárskej pôdy (op.
08V 01 05 8 PRV)
Verejnoprospešné investície 08V 01 06 (neziskové investície)
op. 7.2 PRV
090

090 02
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Administrácia podporných
090 02 01 schém
Administrácia podporných
090 02 01 schém - zdroj 72
090 02 02 Národné podpory
090 02 08 Štátna pomoc
090 02 08 Štátna pomoc - zdroj 72
090 06
Pozemkové úpravy
Pozemkové úpravy (SOP
090 06 02 2.3.1)
090 06 03 Pozemkové úpravy (PRV)

83

385 053 000,00

403 384 707,00

403 358 158,14

99,99

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
81 200 000,00
133 290 668,00
0,00

27 520 949,74
81 200 000,00
133 290 668,00
34 424 178,00

100,00
100,00

355 267 000,00

0,00

0,00

0,00

353 461 000,00
1 806 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

091
Podpora konkurenciesch.
poľnohosp. a potrav.

12 995 639 000,00

13 867 199 323,78

12 915 326 591,37

93,14

1 520 090 324,64

100,00

091 01
Investície v
poľnohospodárstve a
potravinárstve

091 01 01

091 01 02
091 01 04

091 01 05

091 01 06

091 01 07

Investície do
poľnohospodárskych
podnikov
(op. 1.1 SOP)
Investície do
poľnohospodárskych
podnikov (op.1 PRV)
Zlepšenie spracovania a
predajnosti poľnohospodár.
produktov (op. 1.2 SOP)
Zlepšenie spracovania a
predajnosti poľnohospodár.
produktov (op. 6 PRV)
Diverzifikácia
poľnohospodárskych činností
(op. 2.3.2 SOP)
Diverzifikácia poľnohosp.
činností (op.10 PRV)

1 694 932 000,00

1 520 090 324,64

791 166 000,00

610 166 108,18

610 166 108,18

100,00

29 281 000,00

170 184 510,47

170 184 510,47

100,00

560 521 000,00

372 882 621,04

372 882 621,04

100,00

0,00

91 359 914,19

91 359 914,19

100,00

312 782 000,00

274 369 971,54

274 369 971,54

100,00

1 182 000,00

1 127 199,22

1 127 199,22

100,00

11 158 687 401,50

100,00

091 02
Podpora
poľnohospodárských
činností
(priame platby)
091 03

10 094 518000,00

11 158 687401,50
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Rybné hospodárstvo - FIFG
(op. 2.2 SOP)

84

31 189 000,00

22 401 719,84

22 401 719,84

100,00

13 188 000,00

10 271 059,17

10 271 059,17

100,00

18 001 000,00

12 130 660,67

12 130 660,67

100,00

1 175 000 000,00

1 166 019 877,80

214 147 145,39

18,37

Rozvoj vidieka

12 026 195 000,00

6 009 371 483,35

6 009 320 311,79

100,00

Podpora agrárneho rozvoja
vidieka

11 842 432 000,00

317 158 175,80

317 158 175,80

100,00

0,00

13 462 837,25

13 462 837,25

100,00

11 667 490 000,00

0,00

0,00

56 371 000,00

81 444 386,02

81 444 386,02

8 057 000,00

0,00

0,00

0,00

137 441 253,33

137 441 253,33

100,00

0,00

16 549 222,40

16 549 222,40

100,00

110 514 000,00

68 260 476,80

68 260 476,80

100,00

183 763 000,00

92 002 985,98

91 951 814,42

99,94

0,00
56 579 000,00
0,00
127 184 000,00

9 666 114,87
35 070 512,71
496 582,00
0,00

9 666 114,87
35 070 512,71
496 582,00
0,00

100,00
100,00
100,00

0,00

43 601 515,40
3 168 261,00

43 550 343,84
3 168 261,00

99,88
100,00

Spracov. rýb a prop. rybích
091 03 01 výrob. (podop. 2.2.1 SOP)
Akvakultúra (podop. 2.2.2
091 03 02 SOP)
091 04
Stabilizácia trhu
poľnohospodárskej
produkcie
(trhovo orientované výdavky
- TOV)
092

092 01

Znevýhodnené oblasti (op. 3
092 01 01 PRV)
Agro-enviromentálôna
092 01 02 podpora (op. 5 PRV)
Odbytové organizácie
092 01 03 výrobcov (op. 12 PRV)
Podpora zakladania
odbytových organizácií
092 01 04 výrobcov
(op. 12 SAPARD)
Plnenie noriem Spoločenstva
092 01 05 (op. 4.1 PRV)
Podpora
polosamozásobiteľských
092 01 06 fariem (op. 11 PRV)
Agro-enviromentálôna
092 01 08 podpora (op. 5 SAPARD)

100,00

092 02
Implementácia rámca
podpory
092 02 01
092 02 02
092 02 03
092 02 04

Poradenstvo (op. 4.2 PRV)
Vzdelávanie (SOP 2.4)
Vzdelávanie (op. 2 PRV)
Technická pomoc (SOP 2.5)
Technická pomoc (op.č.13
092 02 05 PRV)
092 02 08 Technická pomoc (op.č.511 )
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092 04
Zvýšenie konkurencie
schopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva

Odborné vzdelávanie a inf.
092 04 01 aktivity (op.č.111)
Modernizácia fariem
092 04 03 (op.č.121)
Pridávanie hodnoty do
poľnohosp.produktov a
produktov lesného
092 04 05 hospodárstva (op.č.123)

0,00

230 495 754,00

230 495 754,00

100,00

0,00

113 324,00

113 324,00

100,00

0,00

93 409 010,00

93 409 010,00

100,00

0,00

136 973 420,00

136 973 420,00

100,00

0,00 5 369 714 567,57

5 369 714 567,57

100,00

0,00

1 863 696 932,20

1 863 696 932,20

100,00

0,00

1 323 650 612,80

1 323 650 612,80

100,00

0,00

2 011 988 836,57

2 011 988 836,57

100,00

0,00

170 378 186,00

170 378 186,00

100,00

20 566 293 043,00

19 676 287 717,91

95,67

092 05
Zlepšenie životného
prostredia krajiny EAFRD
Znevýhodnené oblasti horské
092 05 01 (op. č. 211)
Znevýhodnené oblasti iné (op.
092 05 02 č. 212)
Agroenviromentálna platba
092 05 04 (op. č. 214)
Obnova potenciálu
092 05 09 les.hospodárstva (op.č. 226)
Výdavky celkom za PPA

25 901 881 000,00
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Príloha č.6
Kódy zdrojov v rozpočte PPA platné pre rok 2008 podľa finančného spravodajcu 3/2007
a Dodatku č.1 Finančného spravodajcu 11/2007
10 – Štátny rozpočet
Rozpočet kapitoly
111

Rozpočtové prostriedky kapitoly

114

Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)

1141 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)
1142 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF) - spolufinancovanie zo ŠR
117

Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond

1171 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia
sekcia (prostriedky EÚ)
1172 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia
sekcia – spolufinancovanie zo ŠR
118

Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu

1181 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu (prostriedky EÚ)
1182 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu - spolufinancovanie zo ŠR
11J

Európsky poľnohospodársky záručný fond – EAGF (2. programové obdobie)

11J1
11J2
11J3
11J4
11J5
11J7
11J8
11J9
11JA

Priame platby (prostriedky EÚ)
Národné vyrovnávacie platby – spolufinancovanie zo ŠR
Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ – spolufinancovanie zo ŠR
Trhovo orientované výdavky (prostriedky EÚ)
Trhovo orientované výdavky – spolufinancovanie zo ŠR
Priame platby /cukor (prostriedky EÚ)
Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ /cukor – spolufinancovanie zo ŠR
Priame platby/ energetické plodiny (prostriedky EU)
Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ/energetické plodiny – spolufinancovanie zo
ŠR

11K

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – EAFRD (2. programové
obdobie)

11K1 Rozvoj vidieka (prostriedky EÚ)
11K2 Rozvoj vidieka – spolufinancovanie zo ŠR
11L

Európsky fond pre rybné hospodárstvo – (2. programové obdobie)
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11L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ)
11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo – spolufinancovanie zo ŠR
13

Zdroje z predchádzajúcich rokov

131

zo štátneho rozpočtu

1316 zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006)
1317 zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007)
134

Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)

1341 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)
1342 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF) - spolufinancovanie zo ŠR
136
1361 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)
1362 Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR
137

Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond

1371 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia
sekcia (prostriedky EÚ)
1372 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia
sekcia - spolufinancovanie zo ŠR
138

Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu

1381 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu (prostriedky EÚ)
1382 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu - spolufinancovanie zo ŠR
13J

Európsky poľnohospodársky záručný fond – EAGF (2. programové obdobie)

13J1
13J2
13J3
13J5
13J7
13J8

Priame platby (prostriedky EÚ)
Národné vyrovnávacie platby – spolufinancovanie zo ŠR
Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ – spolufinancovanie zo ŠR
Trhovo orientované výdavky – spolufinancovanie zo ŠR
Priame platby/cukor (prostriedky EÚ)
Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ/cukor – spolufinancovanie zo ŠR

13K

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – EAFRD
(2. programové obdobie)

13K1 Rozvoj vidieka (prostriedky EÚ)
13K2 Rozvoj vidieka – spolufinancovanie zo ŠR
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Príloha č. 7
Prehľad vydaných dovozných licencií v roku 2008
KOMODITA

Víno
Čistý lieh s obs. alk. nad
80%
Ryža (bez kvóty)
Pohánka lúpaná
Pšenica
Jačmeň
Ovsenná múka
Cesnak kvota
Cesnak sušený,mrazený
Banány
Biely Cukor
Hydinové mäso v slanom
náleve
Proso
Jablká
Krmivá pre zvieratá
Zvyšky zo spracovanej
kukurice
Kukurica
Konzervované huby
Spolu za rok 2008

MERNÁ
POČET
ŽIADANÉ
POČET
VYDANÉ
JEDNOTKA ŽIADOSTÍ MNOŽSTVO VYDANÝCH MNOŽSTVO
SPOLU
LICENCIÍ
SPOLU
hl
51
2 455,90
51
2 455,90
hl
t
t
t
t
t
kg
kg
kg
t

2
23
1
3
1
1
13
7
19
10

5 700,00
1 066,21
99,00
1 125,00
100,00
5,00
3 693 701,00
110 900,00
919 489,00
7 026 485,00

2
23
1
3
1
1
13
7
19
10

5 700,00
1 066,21
99,00
1 125,00
100,00
5,00
294 894,00
110 900,00
919 489,00
7 026 485,00

kg
t
t
t

1
1
3
11

1 324 284,00
22,00
298,00
594,40

1
1
3
11

20 034,00
22,00
298,00
594,40

t
t
kg

2
7
3
159

200,00
2 648,00
3 488 054,00

2
7
3
159

200,00
2 648,00
1 996 985,00

Prehľad vydaných vývozných licencií v roku 2008
KOMODITA

Cukor
Ražné otruby
Pšeničné otruby
Slad nepražený
Slad pražený
Jačmeň
Raž
Pšenica
Múka zo pšenice
Kukuričný škrob
Kŕmna múka
Kukurica
Zvyšky zo spracovania
kukurice
Maltodextrín
Izoglukóza

MERNÁ
POČET
ŽIADANÉ
POČET
VYDANÉ
JEDNOTKA ŽIADOSTÍ MNOŽSTVO VYDANÝCH MNOŽSTVO
SPOLU
LICENCIÍ
SPOLU
kg
1
31 900,00
1
31 900,00
t
16
835,00
16
835,00
t
15
2 306,00
15
2 306,00
t
29
10 700,00
29
10 700,00
t
4
58,00
4
58,00
t
2
300,00
2
300,00
t
1
100,00
1
100,00
t
15
964,00
15
964,00
t
7
2 285,00
7
2 285,00
t
21
1 237,00
21
1 237,00
t
9
384,00
9
384,00
t
2
120,00
2
120,00
t
t
t

5
23
16

500,00
1 403,00
8 637,00

5
23
16

500,00
1 403,00
8 637,00
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t
t

Glukóza
Glukóz.sirup
Ovos
Spolu za rok 2008

89
1
7
35
209

50,00
499,50
1 355,25

1
7
35
209

50,00
499,50
1 355,25

Prehľad vydaných vývozných licencií s vopred stanovenou sadzbou náhrady v roku 2008
KOMODITA

Bravčové mäso
Trvanlivé mäsové výrobky
Slepačie vajíčka
Mrazená hydina
Hydina
Spolu za rok 2008

MERNÁ
POČET
ŽIADANÉ
POČET
VYDANÉ
JEDNOTKA ŽIADOSTÍ MNOŽSTVO VYDANÝCH MNOŽSTVO
SPOLU
LICENCIÍ
SPOLU
t
1
90
1
90
t
6
111
6
111
ks
2
140000
2
140000
t
12
2404
12
2404
ks
136
10 479 533,00
136
10 744 650,00
157
157

Aktuálny stav účtu zábezpek podľa výpisov z účtu zo štátnej pokladnice k 31. 12. 2008:

36 938 072,02 SKK

Prehľad vyplatených vývozných náhrad pre poľnohospodárske výrobky za rok 2008

KOMODITA
Suchá saláma
(kg)
Slepačie vajcia
(ks)
Jednodňové
kurčatá (ks)
Maltpdextrín v
prášku (kg)
Maldexel tekutý
(kg)
Kukuričný
škrob (kg)
Morčacie vajcia
(ks)
Jablká (kg)
Mrazená
hydina (kg)
Glukózový
sirup (kg)
Nové Akkawi (t)
Citróny (kg)
Broskyne (kg)

KN kód
1601 00 91
9120
0407 00 19
9000
0105 11 99
9000
1702 90 50
9100
1702 90 50
9900
1108 12 00
9200
0407 00 11
9000
0808 10 80
9100
0207 12 10
9900
1702 40 10
9100
0406 90 88
9500
0805 50 10
9100
0809 30 90
9100

POČET VYVEZENÉ POČET
ŽIADO MNOŽSTVO ZAMIETNUTÝSTÍ
SPOLU
CH ŽIADOSTÍ

MNOŽSTVO,
NA KTORÉ
VÝŠKA
BOLA
VYPLATENÁ VYPLATEN
EJ VN v SKK
VN

7

126 300,00

0

169 280,00

1 005 147,22

4

282 000,00

0

282 000,00

86 564,53

194

10 157 590,00

5

17 035 590,00

5 949 967,58

0

0,00

15

460 500,00

365 323,70

0

0,00

9

459 380,00

351 607,60

2

19 354,00

9

197 126,00

133 033,29

0

0,00

1

0,00

0,00

4

72 375,00

1

74 343,00

54 381,18

65

1 326 960,00

0

1 322 760,00

22 614 107,34

0

0,00

21

0,00

0,00

0

0,00

0

49,14

489 678,73

0

0,00

2

6 478,00

10 778,74

0

0,00

0

55 986,00

22 812,66
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Pomaranče (kg)
Hrozno stolové
(kg)
Izoglukóza v
tekutom stave
(kg)
Nektarinky (kg)
Suchá saláma tepelne
upravená (kg)
Mrazená
hydina 65%
(kg)
SPOLU za rok
2008

0805 10 20
9100
0806 10 10
9100

90

0

0,00

1

0,00

0,00

0

0,00

0

57 400,00

25 039,02

0

0,00

11

0,00

0,00

0

0,00

0

152 463,00

61 974,97

1601 00 91
9130

0

0,00

0

819,00

4 362,37

0207 12 90
9190

37

668 336,90

0

607 620,68

10 135 875,27

1702 60 10
9000
0809 30 10
9100

313

75

41 310 654,20

Prehľad vyplatených vývozných náhrad na spracované poľnohospodárske výrobky za rok 2008 –
Malý vývozca

KN kód
tovaru

TOVAR

MNOŽSTVO,
NA KTORÉ
VYVEZENÉ POČET
BOLA
VÝŠKA
POČET MNOŽSTVO ZAMIETNUTÝCH VYPLATENÁ VYPLATENEJ
SPOLU
ŽIADOSTÍ
VN v SKK
ŽIADOSTÍ
VN

M-Joy
Hazeln./Alm./Crunchy 18063210
FT Milka 3TAT 35g,
18063100
3x35g

11

100 578,00

89 143,53

922 939,95

2

41 697,00

48 915,84

487 848,12

Milka Stars Cornfl. &
18069019
Peanuts

0

4 704,00

7 104,08

79 970,37

Milka Lila Stars
Rais./Hazeln.

18069031

5

33 197,00

37 146,96

346 198,55

M-JOY
Alpinemilk/Caramel

18063290

1

35 426,00

36 168,76

333 159,18

M4 Meggle
HR/Laura/Milbona

19019099

5

21 500,00

2 842,00

40 753,07

Creme Patisserie
1L,500ml,10L

21069098

17

287 882,00

16 230,95

105 324,67

Cukrovinky
neobsahujú. kakao

17049061

3

15 916,00

8 845,16

25 203,23

SPOLU za rok 2008

44

2

2

2 341 397,14

Prehľad vyplatených vývozných náhrad na spracované poľnohospodárske výrobky za rok 2008 –
Vývoz na základe osvedčenia o vývoznej náhrade

TOVAR

KN kód
tovaru

POČET
VYVEZENÉ ZAMIETNPOČET MNOŽSTVO
UTÝCH
ŽIADOSTÍ
SPOLU
ŽIADOSTÍ

MNOŽSTVO,
NA KTORÉ
BOLA
VYPLATENÁ
VN

VÝŠKA
VYPLATENE
J VN v SKK
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M-JOY
Wholenuts/Crunchy cereal 18063210

31

416 434,00

54 961,21

1 225 633,37

18063100

28

287 077,00

119 632,33

845 337,09

18069019

17

76 396,00

15 811,00

96 700,60

43

268 463,00

53 121,98

416 649,97

12

116 082,00

51 888,72

371 934,35

18

313 860,00

16 641,36

80 701,11

FT Milka 3TAT 35g, 3x35g
Milka Stars Cornfl. &
Peanuts
Milka Lila Stars
Rais./Hazel.
MJ.
Almon./caram./milk/Alpine
Creme patiseerie 1L

18069031
18063290
21069098

SPOLU rok 2008

149

17

1

18

3 036 956,49

V roku 2008 bolo vydaných 10 osvedčení o vývoznej náhrade v celkovej sume 172 000,- EUR.

Prehľad zaregistrovaných receptúr za rok 2008
Podané
žiadosti

Registrované receptúry

Zamietnuté žiadosti

18

22

3

Sumár za rok 2008

Prehľad vyplatených podpôr na rastlinné komodity
PODPORA

POČET
VYPLATENÝCH
ŽIADOSTÍ

VÝŠKA
VYPLATENEJ
PODPORY V SKK

VÝŠKA
VYPLATENEJ
PODPORY V EUR

Reštrukturalizácia vinohradov
Obohatenie vinárskych výrobkov
Financovanie operačných programov
Financovanie akčných plánov
Výrobná podpora na rajčiaky
Pomoc na diverzifikáciu
Dodatočná platba pestovateľom
Reštrukturalizačná pomoc
Produkčná podpora sušeného krmiva

41
2
8
4
1

73 522 661,44
10 841 992,11
8 410 420,39
2 799 099,50
11 338 224,29

2 339 577,61
324 951,06
247 758,86
81 286,46
339 823,90

59
99
1
32

116 882 733,41
327 038 594,10
620 099 154,10
3 243 778,46

3 852 938,21
10 800 482,00
20 478 836,00
96 255,43

Náklady na intervenčné skladovanie
KOMODITA

MNOŽSTVO
(t)

34 000,00

Cukor

VÝŠKA
SKLADOVACÍCH
NÁKLADOV V
SKK (bez DPH)
22 599 072,00

VÝŠKA
SKLADOVACÍCH
NÁKLADOV V EUR
(bez DPH)
587 520,00

Výber výrobného poplatku za cukor a izoglukózu
KOMODITA VÝROBNÁ
KVÓTA

Cukor
Izoglukóza
SPOLU

145 903,50
59 308,30

VÝŠKA
VÝROBNÉHO
POPLATKU
(Eur/t)
12
6

VÝŠKA
VÝROBNÉHO
POPLATKU V
SKK
59 313 274,50
12 055 123,70
71 368 398,20

VÝŠKA VÝROBNÉHO
POPLATKU V EUR

1 750 842,00
355 849,80
2 106 691,80
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Výber dočasnej reštrukturalizačnej sumy za cukor a izoglukózu
KOMODITA VÝROBNÁ
KVÓTA

145 903,50
59 308,30

Cukor
Izoglukóza
SPOLU

VÝŠKA
KRÁTENIE
VÝŠKA
DOČASNEJ
V%
DOČASNEJ
REŠTRUKT.
REŠTRUKT.
SUMY (Eur/t)
SUMY
V SKK
173,8
4,32
788 027 101,85
86,9
0,00
166 908 768,85
954 935 870,70

VÝŠKA
DOČASNEJ
REŠTRUKT.
SUMY V EUR
24 262 561,48
5 153 891,27
29 416 452,75

Nadbytočné zásoby
KOMODITA

MNOŽSTVO
(t)

VÝŠKA TRETEJ
SPLÁTKY
POKUTY V SKK

VÝŠKA TRETEJ
SPLÁTKY POKUTY
V EUR

8 428,00

36 694 599,65

1 052 446,50

Cukor
Obilniny - ponuky do intervencie

Stav ponúknutých obilnín do intervencie v hospodárskom roku 2008/2009
Obdobie 1.11.2008Pšenica
Jačmeň
Kukurica
Spolu
31.12.2008
(t)
(t)
(t)
(t)
Spolu
4 945,0
9 380,16
167 993,16
182 318,32

Intervenčné sklady obilnín
Počet skladov, zaradených do zoznamu intervenčných skladov k 31. 12. 2008
Počet subjektov ponúkajúcich
Počet
Ponúknutá voľná kapacita skladov (t)
skladové kapacity
ponúknutých
skladov
16

32

218 950

Energetické plodiny
ROK 2008

ROK 2009

Nákupcovia
42

Spracovatelia
18

Spolu: 60
Počet zmlúv: 422

Nákupcovia
22

Spracovatelia
17
Spolu: 39
Počet zmlúv: -

Sušené krmivá

PRODUKČNÁ PODPORA
SPOLU doplatky 2007/2008
SPOLU za rok 2008

Počet
žiadostí

Množstvo (t)

Sadzba

PODPORA v SKK

2 916,83

13,2 €/t

1 297 511,39
3 243 778,46
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Výdavky za rok 2008
Výrobok

Množstvo v
kg

Národná
podpora v
SKK

Podpora z EU
v SKK

Podpora v SKK
spolu

tepelne ošetrené
398 024,65
3 198 424,46
2 059 881,19
5 258 305,65
polotučné mlieko
neochutené 1 l
z toho za rok 2007*
265 179,78
1 827 642,74
1 261 470,67
3 089 113,41
tepelne ošetrené
347 599,47
3 178 799,60
1 868 102,23
5 046 901,83
polotučné mlieko
neochutené 1 l UHT
z toho za rok 2007*
186 484,15
1 585 864,74
886 053,63
2 471 918,37
jogurt biely z plnotučného
9 987,44
79 560,00
61 805,42
141 365,42
mlieka
z toho za rok 2007*
7 009,34
53 409,02
43 663,27
97 072,29
tepelne ošetrené
44 659,15
604 849,68
245 342,48
850 192,16
polotučné mlieko
ochutené 200 ml
z toho za rok 2007*
17 769,77
240 668,19
84 049,85
324 718,04
tepelne ošetrené
925,97
9 360,39
5 644,08
15 004,47
polotučné mlieko
ochutené 250 ml UHT
z toho za rok 2007*
0
0
0
0
tepelne ošetrené
886 723,04
7 897 773,21
5 480 940,03
13 378 713,24
plnotučné mlieko
neochutené 1 l
z toho za rok 2007*
643 460,07
5 570 756,23
3 998 175,72
9 568 931,95
tepelne ošetrené
341 600,07
2 868 134,24
2 116 164,51
4 984 298,75
plnotučné mlieko
neochutené 1 l UHT
z toho za rok 2007*
254 923,46
2 055 562,04
1 587 843,31
3 643 405,35
* výrobky dodané do škôl v roku 2007, ale pomoc zúčtovaná a uhradená v súlade s Nariadením
Rady (ES) č. 2707/2000 v roku 2008

Výdavky na opatrenia na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s
včelárskymi produktmi za rok 2008:
Národná podpora
Podpora EU
Spolu SKK
(SKK)
(SKK)
10 849 749,85
10 849 749,85
21 699 499,70
1 633 451,50
1 633 451,50
3 266 903,00
spolu:
12 483 201,35
12 483 201,35
24 966 402,70

VÝROČNÁ SPRÁVA PPA ZA ROK 2008

94

Výdavky na opatrenia na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s
včelárskymi produktmi za rok 2008 podľa opatrení:
opatrenie
suma SKK
9 534 070,90
technická pomoc včelárom a členom včelárskych združení
8 099 887,60
kontrola varroázy
1 253 330,20
racionalizácia kočovania včelstiev
2 320 420,00
úhrada nákladov na analýzu medu
2 173 782,00
obnova včelstiev
1 584 912,00
spolupráca so špecializovanými inštitúciami
Celková suma
24 966 402,70
Na hospodársky rok 2009 (obdobie od 01. 09. 2008 do 31. 08. 2009) bola schválená podpora:
podpora (SKK)
podpora (EUR)
26 627 993,00
883 887,43
3 291 101,00
109 244,55
Spolu
29 919 094,00
993 131,98
(spolufinancovanie: 50 % EÚ, 50 % SR)
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Príloha č. 8

Výber zo zoznamu uverejnených článkov a materiálov v tlači, internete a
besied elektronických médiách – s celoslovenským pokrytím za 1.január 31.december 2008
( ďalšie články vyšli a vychádzajú v rámci regionóv a regionálneho vysielania TV, SRo)
Noviny-názov
Dátum Médium
TS TA3, hlavné
17.1.
správy, 18.40
2008
TS Markíza,
17.1.
Televízne noviny
2008
dnes, 19 00
STV 1, Správy
17.1.
STV, 19. 30
2008

Titulok článku
SMK: Platobná agentúra bola politicky zneužitá
Firma poslanca Mariána Záhumenského údajne
dostala štátnu dotáciu na základe falošnej zmluvy

Strana
Monitoring
str. 5,6
Monitoring
str.6,7

Zsolt Simon: Pôdohospodárska platobná agentúra je Monitoring
zmanipulovaná
str. 7,8

17.1.
2008

TS JOJ, Noviny,
19.30

Poslanec NR M. Záhumenský sa súdi s exministrom Monitoring
Z. Simonom
str.8,9

18.1.
2008

Simon otvoril kauzu tabak

Monitoring
str. 3,4

18.1
2008

Hospodárske
noviny
str. 4
Plus jeden deň
str. 2

Záhumenský podvádzal?

Monitoring
str. 4

18.1.
2008

Sme
str.2

Simon: Záhumenský má problém

Monitoring
str. 9,10

18.1.
2008

TS TA3 hlavné
správy, 18.40

Platobná agentúra nereaguje na obvinenia Simona

Monitoring
str. 3,4

18.1.
2008

Roľnícke noviny,
č.3, str.5

Na priame platby ešte čaká 200 žiadateľov

Monitoring
str. 25

18.1.
2008

Roľnícke noviny,
č.3, str. 1,2

PRV: Karty sú rozdané

Monitoring
str. 20

25.1.
2008

SRo, rádio FM,
správy, 17.00

Plán rozvoja vidieka je podľa poslanca NR SR Zs.
Simona

Monitoring
str. 19, 20

28.1.
2008

TS TA 3, hlavné
správy, 18.40

Farmári na Kysuciach mali získať dotácie
podvodom

Monitoring
str. 3

1.2.
2008

Roľnícke noviny
č.5, str.5

Zs. Simon: Nárok na úspech asi nemá každý

Monitoring
str. 3, 4

2.2.
2008

TS Markíza,
Televízne noviny
dnes, 19.00

Ministerka Kramplová potvrdila, že Marián
Záhumenský dostával štátne dotácie na základe
neplatných zmlúv

Monitoring
str. 7, 8
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10.2.
2008

www.atlas.sk,
Ekonomika

Poľnohospodári môžu získať 2,5 miliardy eur

Monitoring
str. 7

18.2.
2008

Žilinské noviny
č. str. 35

Poľnohospodári sa k peniazom dostanú skôr

Monitoring
str. 8, 9

20.2.
2008

Sme
str. 7

Bez webu ryby dotované nebudú

Monitoring
str. 3, 4

20.2.
2008

Roľnícke noviny
č. 12, str.5

Nádej vkladajú do zákona

Monitoring
str.13, 14

22.2
2008

Roľnícke noviny
č.8, str.7

Sú roľníci klamármi?

Monitoring
str. 5

27.2.
2008

Pravda
str. 6

Majiteľ môže za živý vtáčí les získať podporu z
eurofondov

Monitoring
str. 7

29.2.
2008

SRo, Dobré ráno
Slovensko, 8.36

Monitoring
str. 19, 20

29.2.
2008

TS Markíza
Televízne noviny
dnes, 19 00
Petržalské noviny
č.5, str.6

Národný program rozvoja vidieka na roky 2007 až
2013 pre Slovensko sa konečne dostal k
poľnohospodárom
Odborníci varujú, že naši žiaci sa stravujú príliš
nezdravo
Mliečny automat

Monitoring
str. 5

7.3.
2008

Monitoring
str. 30

12.3.
2008

www.eTrend.sk

Ministri schválili nariadenie o pomoci
cukrovarníctvu

Monitoring
str. 7, 8

15.3.
2008

TS JOJ, Noviny
19.30

Ovce ako čierne duše

Monitoring
str. 31

17.3.
2008

Benefit
č.2, str.1

Podporia zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Monitoring
Str.13

19.3
2008

EurActiv

Príjemcovia poľnoplatieb musia byť verejní

Informácia
pre portál

20.3.
2008

Roľnícke noviny
č.12, str.6

Peňazí bolo síce viac, ale...

Monitoring
str. 13, 14

25.3.
2008

Pravda
str. 14

Únia prikázala zverejniť farmárske podpory

Monitoring
str. 16, 17

16.4
2008

Sme, príloha
Financie, str.5

Ako sa dajú získať záruky pri financovaní

2.5.
2008

Roľnícke noviny
č.18, str.5

Musia to stihnúť za deväť dní

Monitoring
str. 11, 12,
13
Monitoring
str. 21

2.5.
2008

Roľnícke noviny
č.18, str.12

Les nemožno vyrúbať len tak

Monitoring
str. 11, 12

5.
2008

Euroregióny
mesačník

Rozhovor s novým GR PPA

Euroregióny,
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str.13 - 16

23.5.
2008

Roľnícke noviny
č.21, str.10

Dobré idey prinesú peniaze

Monitoring
str. 9, 10

2.6.
2008

Hospodárske
noviny, str.24

469 miliónov na poľnohospodárov

Monitoring
str. 15

13.6.
2008

Farmár č. 4
str.66

Prispôsobenie sa trhovým podmienkam

Monitoring
str. 17

19.6.
2008

Farmár č.6
str.36, 37

Pozemkové úpravy

Monitoring
str. 10, 11

3.7.
2008

Farmár č.10
str.40, 41

Počasie bez kontroly

Monitoring
str. 5

18.7.
2008

Roľnícke noviny,
č.29, str.3

Úhrada za škody bude asi až v januári

Monitoring
str. 10

14.8.
2008

Reakcia predsedu vlády R. Fica na najnovší vývoj
udalostí, ktoré sa týkajú ministerky
pôdohospodárstva Zdenky Kramplovej
Zdenka Kramplová odchádza z postu ministerky

Monitoring
str. 38

15.8.
2008

TS TA3
Tlačová
konferencia10 min
TS TA3
Tlačová
konferencia 14 00
Hospodárske
noviny str.2

Za chyby sa ospravedlňujem

Monitoring
str. 7

15.8.
2008

Hospodárske
noviny str.1, 2

Kramplovej zlomil väz aj tender

Monitoring
str. 6

15.8.
2008

Plus jeden deň
str. 2, 3

Urbániho skupinka?

Monitoring
str. 20

15.8.
2008

Pravda
str. 1, 4

Mečiar hodil Kramplovú cez palubu

Monitoring
str. 16

19.8.
2008

SRo Regina 10 00 Zástupcovia poľnohospodárskych samospráv
S rádiom Regina
v Maduniciach rokovali o aktuálnych otázkach
rezortu
TS TA3,
Zdroje pre MP SR vo výške 862 miliónov eur
Ekonomika, 17.30

Monitoring
str.12, 13

Sme
str.1

Kramplová sa nemala ponáhľať

Monitoring
str. 4

20.8.
2008

Sme
str. 2

Dotácie pre poľnohospodárov neboli ohrozené

Monitoring
str. 4

21.8.
2008

Farmár č.17
str. 18 - 20

Zdenka Kramplová: Nechcela poslúchať

Monitoring
str. 19- 21

21.8.
2008

Farmár č.17
str.63

Poradenské služby

Monitoring
str. 21

14.8.
2008

19.8.
2008
20.8.
2008

Monitoring
str. 10

Monitoring
Str.12
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25.8
2008

Trenčianske
noviny č.34 str.2

Farmári rátajú škody na stovky miliónov

Monitoring
str. 33

25.8
2008

TASR, SITA,
ČTK,

H. Kožárová: Informačné dni PPA

Informácia
pre agentúry

26.8.
2008

SRo Regina
10 00

Pôdohospodárska platobná agentúra organizuje pre
verejnosť informačné dni

Monitoring
str. 9, 10

27.8.
2008

TASR

Pôdohospodárska platobná agentúra vyrazila
s informáciami do regiónov

2.9.
2008

Nový čas
str. 6

Prichytený úradník si polepší

Informácia
pre
agentúru
Monitoring
str. 4, 5

4.9.
2008

Farmár č.19
str. 47

Kľúčom k úspechu sú informácie

Monitoring
str. 4

4.9.
2008

Oravské noviny
č.35 str.7

Oravci na Agrokomplexe 2008 v Nitre

Monitoring
str. 4, 5

4.9.
2008

Farmár č. 19
str. 6

Farmári sa dočkajú peňazí

Monitoring
str. 2

5.9.
2008

Roľnícke noviny
č. 36 str. 5

Prvé zmluvy sú už podpísané

Monitoring
str. 8

5.9.
2008

Roľnícke noviny
č. 36 str. 5

A „zlato“ zberajú zo zeme

Monitoring
str. 15, 16

9.
2008

TopAGRO

Výmenný kurz je určovaný podľa legislatívy ES

Článok pre
časopis

9.
2008

Parlamentný
kuriér

Agropotravinárskysektor a stabilizácia vidieka
(rozhovor s GR PPA)

Rozhovor
pre časopis

19.9.
2008

Roľnícke noviny
č.38 str.1, 5

Musia aj chcú

Monitoring
str. 3, 4

22.9
2008

www.polnoinfo

Priority nového generálneho riaditeľa PPA

Informácia
pre portál

24.9.
2008

Do škôl sa vracia mliečny program

Monitoring
str. 12, 13

3.10.
2008

TS Markíza
Televízne noviny
dnes 19 00
Pravda
str.4

Kramplovej obchod za stámilióny bol nezákonný

Monitoring
str.3

16.10
2008

Farmár č. 25
str. 61

Dobrá úroda znižuje ceny

Monitoring
str. 18

16.10
2008

Farmár č.25
str.61

Menšia úroda

Monitoring
str. 26

24.10.
2008

Roľnícke noviny
č.43 str.2

Únia obnovila dovozné clá

Monitoring
str. 18, 19
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24.10.
2008

TS TA3 správy
13.30

Poľnohospodári žiadajú riešiť problémy na trhu s
obilím

Monitoring
str. 11

24.10.
2008

TS TA3 správy

SPPK vyzýva vládu, aby riešila trh s obilninami

Monitoring
str. 11

31.10.
2008

Roľnícke noviny
Č.44 str.6

Intervenčný nákup kukurice

Monitoring
str. 7

7.11.
2008

Roľnícke noviny
č.45, str.5

Intervenčné nákupy

Monitoring
str.13

14. 11.
2008

Sme
str.24

Mlieko z automatu deťom chutí

Monitoring
str. 6, 7

23.11.
2008

TS TA3 Rozhovor Žiaci na základných školách budú dostávať ovocie a Monitoring
16 00
zeleninu
str. 8 – 12

24.11.
2008

Novohradské
noviny č.47, str.4

Juh Novohradu sa dokázal spojiť v spoločnom
združení

Monitoring
str. 4, 5

24.11.
2008

Novohradské
noviny č.47, str.4

Partnerstvo nemá zmysel len pre fondy

Monitoring
str. 6

1.12.
2008

TASR

Päť rokov od založenie PPA

1.12.
2008

www.polnoinfo

PPA ma prvé okrúhle narodeniny

Informácia
poslaná do
agentúr
Informácia
pre portál

11.12.
2008

Farmár č.33
str. 24 - 25

Naskočia do rozbehnutého

Monitoring
str. 7

11.12.
20087

Farmár č.33
str. 48, 49

Vajíčka i mlieko priamo od chovateľa

Monitoring
str. 10 - 12

11.12.
2008

Žurnál č.50
str. 76 - 80

Piť ho či nepiť?

Monitoring
str. 17 - 19

18.12.
2008

Farmár č.34-35
str. 92 - 94

Ceny stále padajú – a s nimi aj poľnohospodári

Monitoring
str. 11, 12

23.12.
2008

TS TA3 správy
13.30

Agrosektor v roku 2008

Monitoring
str. 5 - 10

23.12.
2008

Instore č.12
str. 42, 43

Mlieko do škôl

Monitoring
str. 17, 18

28.12.
2008

STV 1
Projekt brzdí spor o pozemky
Správy STV 19.30

Monitoring
29, 30

29.12.
2008

Sme
str.3

Monitoring
str. 10 - 12

Kauzám chýba koncovka
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Príloha č. 9

Správa o komunikačných a propagačných aktivitách
PPA k 31. 12. 2008
Zákonom č.473/2003 Z. z. z 24. 10. 2003 o Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len PPA),
o podpore v pôdohospodárstve vznikla 01. 12. 2003 PPA ako rozpočtová organizácia MP SR.
Na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1159/2000 z 30. 05. 2000 o opatreniach pre informovanosť
a publicitu, ktoré majú vykonávať členské štáty a nariadenia Komisie (ES) č. 1260/1999 zo dňa 21.
06. 1999, podľa článku 34(1) (h) sa uvádza, že riadiaci orgán (ďalej len RO) zodpovedný za
realizáciu balíka štrukturálnej pomoci je zodpovedný za súlad s požiadavkami o informovanosti
a publicite. Podľa týchto nariadení PPA sa spolupodieľala na vykonávaní kampaní tak, že mala
vypracovaný „Strategický komunikačný plán“, ktorý vychádzal z plánu RO v tomto prípade MP
SR - sekcie európskych záležitostí.
Preto na informačných a propagačných aktivitách, ktoré organizoval RO a bola z jeho strany
požiadavka účasti zástupcu PPA, vychádzajúc zo Strategického komunikačného plánu,
bolo povinnosťou PPA spolupracovať. V období 01. 01. 2007 – 01. 12. 2008 organizoval RO
niekoľko informačných aktivít, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci ústredia nielen ako účastníci
ale aj ako prednášajúci.
Okrem informačných
a propagačných aktivít, ktoré organizoval Riadiaci orgán
pre Pôdohospodársku platobnú agentúru sa pracovníci PPA zúčastňovali odborných seminárov,
konferencií a školení, na ktoré boli pozvaní.
AGROKOMPLEX NITRA (21.08. - 25.08.2008)
Dôležitou súčasťou propagácie a informovanosti bola účasť PPA na 35. medzinárodnom
poľnohospodárskom a potravinárskom na veľtrhu AGROKOMPLEX 2008 v Nitre. Tak ako po iné
roky aj v roku 2008 v stánku MP SR bola jeho súčasťou aj Pôdohospodárska platobná agentúra,
ktorá sa prezentovala svojimi výsledkami z každej oblasti (zabezpečené brožúrka tabuľky,
informácie o jednotlivých sekciách a podporách). Záujemcom boli poskytované priamo
pracovníčkou Kancelárie generálneho riaditeľa z oddelenia vonkajších vzťahov počas trvania
veľtrhu od 21. augusta – 25. augusta 2008. PPA zastupovala p. Želmíra Milková.
Aj rok 2008 bol bohatý na informačné akcie, semináre a konferencie alebo školenia, na ktorých sa
na požiadanie zúčastnili pracovníci PPA samostatne alebo spolu s Riadiacim orgánom MP SR.
Prakticky skoro každý týždeň sa objavil článok, správa alebo oznámenie v dennej tlači (priložená
tabuľka článkov - SME, PRAVDA, Hospodárske noviny, TREND) prinášajúci informácie o dianí
v PPA. Hlavnou úlohou bolo okrem PRV 2007 – 2013, SOP PRV, PRV, aj vyplatenie domácich
podpôr. Prakticky 1x do týždňa sa objavili rozhovory s Ing. Jozefom Nemšovským a od
septembra 2008 s novým generálnym riaditeľom PPA Ing. Romanom Serenčéšom PhD., či už
v spomínaných printových médiách alebo elektronických médiách SRo (Rádiožurnál,), STV, TA3,
(Televízne noviny alebo špecializované vysielanie).
Generálny riaditeľ PPA Ing. Roman Serenčéš PhD., poskytol niekoľko rozhovorov pre časopis
Parlamentný kuriér, EuroREPORT, EUROREGIÓNY, Agromagazín.
Ďalšie články boli uverejnené v regionálnej tlači a regionálnom vysielaní SRo, kde spolupracovali
okrem pracovníkov ústredia aj pracovníci regionálnych pracovísk PPA.
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Mimoriadne dôležitou súčasťou informovania je webová stránka PPA – www.apa.sk -, ktorá je
pravidelne aktualizovaná. Obsahuje všetky informácie, o formách podpory a Výzvy v oblasti
poľnohospodárstva. Táto stránka bola po technickej stránke zabezpečovaná UVTIP - om Nitra.
Informovanie verejnosti zabezpečovala PPA poštou, telefonicky a elektronickou poštou – mail
a cez regionálne pracoviská agentúry, ktorých je 18.
Súčasťou priložených príloh je aj tabuľka s prehľadom uverejnených článkov o PPA v slovenských
printových a elektronických médiách.

VÝROČNÁ SPRÁVA PPA ZA ROK 2008

102

Príloha č. 10

Zoznam používaných skratiek
AMA
ATIS
CR SR
DAS
DG AGRI
DPH
DPZ
EK
EAFRD
EAGF, EPZF
EAGGF
EFF
EPFRV
ES
ESF
EÚ
FIFG
GAEC
GPS
GR
IACS
IS AGIS
IS
ISAMM
KPP
LEADER
LFA
LPIS
MF SR
MP SR
NON ANNEX I
NR SR:
OLAF
OOV
OP RH
ORA
PO
POP
PP
PPA
RIS

Agrarmarkt Austria (rakúska Agentúra na riadenie trhu
s poľnohospodárskymi výrobkami)
Agrárne trhové informácie Slovenska
Colné riaditeľstvo SR
vyhlásenie o vierohodnosti (déclaration d´assurance)
Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo
daň z pridanej hodnoty
diaľkový prieskum zeme
Európska Komisia
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Európsky poľnohospodársky záručný fond (European Agricultural
Guarantee Fund)
Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (European
Agricultural Guidance and Guarantee Fund)
Európsky rybársky fond (European Fisheries Fund)
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Európske Spoločenstvo
Európsky sociálny fond
Európska únia
Finančný nástroj pre usmerňovanie rybolovu (Financial Instrument for
Fisheries Guidance)
dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky (Good
agricultural and environmental conditions)
globálny systém na určovanie polohy
generálny riaditeľ
Integrovaný administratívny a kontrolný systém
informačný systém pre trhové opatrenia
informačný systém
projekt EK na monitorovanie a hodnotenie informačnej bezpečnosti
konečný prijímateľ pomoci
Prepojenie medzi opatreniami na rozvoj vidieckeho hospodárstva
znevýhodnené oblasti (Less Favoured Areas)
Informačný systém o pôdnych parcelách (land parcel information
system)
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
spracované poľnohospodárske výrobky nezahrnuté v prílohe I Zmluvy
Národná rada Slovenskej republiky
Európsky úrad pre boj proti podvodom
odbytová organizácia výrobcov
Operačný Program Rybné Hospodárstvo
organizačno – riadiace akty
príslušný orgán
plodiny na ornej pôde
priame platby
Pôdohospodárska platobná agentúra
rozpočtový informačný systém
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RO
RV
RP PPA
SAPARD
SAPS
SOP
SOP P-RV
SORO
SOT
SPP
SPS
SR
SVE
SZIF
ŠP
ŠR
ŠVPS
TA
TIS
TOV
ÚKSÚP
VDJ
VÚEPP
VÚPOP
ZELO
ZMP
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riadiaci orgán
riadiaci výbor
regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Špeciálny predvstupový program pre poľnohospodárstvo a rozvoja
vidieka (Special Action Programme for Pre – Accession Aid for
Agriculture and Rural Development)
Single Area Payments System (systém jednotnej platby na plochu)
sektorový operačný program
sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
spoločná organizácia trhu
spoločná poľnohospodárska politika
jednotná platba na farmu (Single Payment Scheme)
Slovenská republika
stredná a východná Európa
Státní zemědělský intervenční fond ČR
štátna pomoc
štátny rozpočet
Štátna veterinárna a potravinová správa
technická pomoc
trhové informačné stredisko
trhovo orientované výdavky
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
veľká dobytčia jednotka
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Zelenina a ovocie
nemecký Úrad pre trhové a cenové informácie (Zentrale Markt- und
Preisberichtstelle

