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VÝROČNÁ SPRÁVA MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA
A ROZVOJA VIDIEKA SR ZA ROK 2013
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja
vidieka
Slovenskej
republiky
(ďalej len „MPRV SR“) je ústredným orgánom štátnej správy pre:
o poľnohospodárstvo
o lesné hospodárstvo
o pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy
o závlahové systémy a odvodňovacie systémy
o veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor
o rastlinolekársku starostlivosť
o plemenársky dozor
o rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu
o poľovníctvo
o spracovanie dreva vrátane biotechnológií
o potravinárstvo a potravinový dozor
o regionálny rozvoj okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov
z fondov Európskej únie.
MPRV SR plní úlohy súvisiace s rozvojom vidieka.
Kontaktná adresa:

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
ústredňa: 02/59 266 111
webová stránka: http://www.mpsr.sk

1. Informácie o politickej časti ústredného orgánu
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:
prof. Ing. Ľubomír JAHNÁTEK, CSc.
Narodený: 16. septembra 1954
VZDELANIE
1970 - 1973 Stredná všeobecnovzdelávacia škola Párovská ul. Nitra
1973 - 1978 Chemicko-technologická fakulta SVŠT v Bratislave, zameranie spracovanie plastu
a kaučuku
1991 - vedecká hodnosť CSc. v oblasti makromolekulárnej chémie
2000 - vymenovanie za hosťujúceho docenta na CHtF STU Bratislava v odbore technológia
makromolekulárnych látok
2004 - habilitácia na docenta na Materiálovotechnickej fakulte Trnava, STU Bratislava, v odbore
materiálové inžinierstvo
2008 - udelenie titulu Honorary Doctor (Hon.D)
2010 - menovanie za vysokoškolského profesora v odbore elektroenergetiky
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
1978 – 1992 VÚSAPL Nitra v rôznych funkciách, od výskumného pracovníka až po riaditeľa
divízie
1992 – 2001 generálny riaditeľ Plastika, a.s. Nitra, výrobno-technického námestník
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2001 – 2003 riaditeľ pre stratégiu Duslo, a.s. Šaľa
2003 – 2005 generálny riaditeľ Plastika, a.s. Nitra
2005 – 2006 vedúci detašovaného pracoviska Materiálovotechnickej fakulty STU v Nitre
2006 – 2010 člen vlády SR poverený riadením MH SR - minister hospodárstva SR
2010 – 2012 poslanec NR SR, podpredseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu
a dopravu
2012 - člen vlády SR poverený riadením MPRV SR - minister pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR
KONTAKT NA KANCELÁRIU
Telefón: 02/592 66 241
Fax: 02/529 63 871
e-mail: lubomir.jahnatek@land.gov.sk

Štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
VZDELANIE
1971 – 1976 VŠ štúdium, Ing., VŠP v Nitre, odbor fytotechnický
1976 – 1980 - interná vedecká ašpirantúra, VŠP v Nitre, CSc., odbor špeciálna rastlinná výroba
1992 – habilitácia, odbor všeobecná rastlinná výroba
2001 – inaugurácia, odbor všeobecná rastlinná výroba
1974 – 1980 – štúdium pedagogiky, VŠP v Nitre, diplom
1980 – UNESCO, kurz anglického jazyka
1993 – doteraz - odborné stáže a prednáškové pobyty na univerzitách v USA, Kanade, Nemecku,
Austrálii, Rusku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Chorvátsku, Taliansku, Švédsku,
Dánsku, Českej republike, Švajčiarsku a ďalších.
1987 – MŠ SSR, kurz anglického jazyka, certifikát
1985 – I.A.R.I., New Delhi, India, kurz pôdnej fyziky, 3 mesiace
1989 – Blackland research center, Texas, USA, EPIC- Erosion Productivity Impact Calculator,
odborná stáž zameraná na využitie počítačových simulačných modelov
v poľnohospodárstve
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
Prax:
1981 – 1983 – asistentka: Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
1983 – 1992 – odborný asistent: Katedra poľnohospodárskych sústav
1992 – 2011 – docent: Katedra poľnohospodárskych sústav
2001 – doteraz – profesor: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Riadiace akademické a manažérske zručnosti
1994 – 1997 – prodekanka Agronomickej fakulty, SPU v Nitre
2000 – 2003 – dekanka Agronomickej fakulty, SPU v Nitre
2003 – 2006 – dekanka Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre
2006 – 2010 – prorektorka, SPU v Nitre
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2010 – doteraz - Projektová manažérka – operačný program Vzdelávanie, Projekt: Rozvoj
ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre
KONTAKT NA KANCELÁRIU
Telefón: 02/59 266 242
Fax: 02/52 965 463
e-mail: magdalena.bartosova@land.gov.sk

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:
Ing. Štefan Adam
Narodený: 12. apríla 1966
VZDELANIE
Slovenská poľnohospodárska univerzita – Technická fakulta, Nitra
Doplnkové vzdelanie:
Európska integrácia – Európska únia, postgraduálne štúdium
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
1989 - Hydinársky kombinát, Levice, zástupca vedúceho výroby
1995 - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, výskumný
a vývojový pracovník
1999 - Ministerstvo pôdohospodárstva SR, generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva
2008 - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Bratislava, riaditeľ Odboru
poľnohospodárstva a služieb
1. jún 2012 - štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
KONTAKT NA KANCELÁRIU
Telefón: 02/59 266 244
Fax: 02/52 962 428
e-mail: stefan.adam@land.gov.sk

2. Informácia o odbornej časti ústredného orgánu
2. 1 Vedúci služobného úradu
Mgr. Anton Stredák
KONTAKT NA KANCELÁRIU
Telefón: 02/592 66 481
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Rozpočtové organizácie rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
1. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Adresa: Botanická 17, 842 13 Bratislava 4
Riaditeľ: Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
Tel: 02/60257212, 02/60257211
Fax: 02/60257242, 02/60257242
Email: sekretariat-UR@svssr.sk
URL: http://www.svssr.sk
2. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Adresa: Biovetská 34, P.O. Box 52c, 949 01 Nitra
Riaditeľ: MVDr. Judita Hederová
Tel: 037/6515506, 037/6515507
Fax: 037/6517915
Email: uskvbl@uskvbl.sk
URL: http://www.uskvbl.sk
3. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Adresa: Matúškova 21, 833 16 Bratislava 37
Riaditeľ: Ing. Juraj Moško
Tel: 02/59880343
Fax: 02/59880280
Email: uksup@uksup.sk
URL: http://www.uksup.sk
4. Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra
Adresa: Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky
Riaditeľ: Ing. Ivan Richter
Tel: 037/6410010,
Fax: 037/6410011
Email: sekretariat@pisr.sk
URL: http://www.pisr.sk/
5. Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Adresa: Hlohovská 2, P. O. Box 54 F, 949 01 Nitra
Riaditeľ: Ing. Vojtech Brestenský, CSc.
Tel: 037/6546221
Fax: 037/6546486
Email: asapv@scpv.sk
URL: http://www.uvtip.sk/sapv/agentura.php
6. Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
Riaditeľ: MVDr. Stanislav Grobár
Tel: +421 918 612 290
Fax: 02/52965033
Email: zuzana.paizkerova@apa.sk
URL: http://www.apa.sk
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Príspevkové organizácie rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
1. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Adresa: Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Riaditeľ: Doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc
Tel: 02/48206901, 02/43420866
Fax: 02/43295487
Email: http://www.vupop.sk
2. Výskumný ústav potravinársky
Adresa: Priemyselná 4, 820 06 Bratislava 26
Riaditeľ: Doc. RNDr. Peter Siekel
Tel: 02/55574622, 02/50237111
Fax: 02/55571417
Email: vup@vup.sk
URL: http://www.vup.sk
3. Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Adresa: Trenčianska 55, 824 80 Bratislava 26
Riaditeľ: Doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Tel: 02/58243111, 02/53417428
Fax: 02/53416408
Email: vuepp@vuepp.sk
URL: http://www.vuepp.sk
4. Národné lesnícke centrum
Adresa: T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Generálny riaditeľ: Ing. Martin Moravčík, CSc.
Tel: 045/5320316, 045/5314172
Fax: 045/5314192
Email: nlc@nlcsk.org
URL: http://www.nlcsk.org
5. Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
Adresa: Botanická 15, 842 52 Bratislava 4
Riaditeľ: MVDr. Alexandra Šlezárová
Tel: 02/60258111, 02/60258112
Fax: 02/65427461
Email: sekretariat@svuba.sk, svuba@svuba.sk
URL: http://www.svuba.sk
6. Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
Adresa: Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
Riaditeľ: MVDr. Peter Mydlo
Tel: 043/5837111, 122, 129
Fax: 043/5868207
Email: svpudk@svpudk.sk
URL: http://www.svpudk.sk
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7. Štátny veterinárny ústav Zvolen
Adresa: Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen
Riaditeľ: MVDr. Miroslav Mojžiš
Tel: 045/5320803, 045/5479718
Fax: 045/5332486
Email: hlacikova@svuzv.sk
URL: http://www.svssr.sk/sk/adresy/ustav4.asp
8. Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
Adresa: Hlinkova 1, 043 65 Košice
Riaditeľ: MVDr. Anton Mudrák
Tel: 055/6330120, 055/6339825, 055/6330111-13, 055/6330194, 0903 625217
Fax: 055/6330193
Email: vasilova@svu-ke.sk
URL: http://www.svssr.sk/sk/adresy/ustav5.asp
9. Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Adresa: Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice
Riaditeľ: MVDr. Jozef Pokorný
Tel: 055/7969111, 055/7969112
Fax: 055/7969166
Email: ivvl@ivvl.sk
URL: http://www.ivvl.sk
10. Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
Adresa:059 60 Tatranská Lomnica
Riaditeľ: Ing. Peter Líška
Tel: 052/4780311, 052/4780350
Fax: 052/4780359
Email: sekretariat@lesytanap.sk
URL: http://www.lesytanap.sk
11. Agentúra pre rozvoj vidieka
Adresa: Akademická 4, 949 01 Nitra
Riaditeľ: Ing. Vladimír Vnuk
Tel: 037/7336402
Fax: 037/7336402
Email: arvi@arvi.sk
URL: http://www.arvi.sk
12. Múzeum vo Svätom Antone
Adresa: Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton
Riaditeľ: Ing. Marián Číž
Tel: 045/6913932, 0915 821 973, 0918877062
Fax: 045/6921955
Email: info@msa.sk
URL: http://www.msa.sk
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13. Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
Adresa: 900 41 Rovinka 346
Riaditeľ: Ing. Peter Rusňák
Tel: 02/45980280-3, 02/45980905
Fax: 02/45980524
Email: sekretariat@tsup.sk, riaditel@tsup.sk
URL: http://www.tsup.sk
14. Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Adresa: Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
Tel: 033/7722311, 7722312
Fax: 033/7726306
Email: vurv@vurv.sk
URL: http://www.cvrv.sk
15. Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Adresa: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Riaditeľ: Mgr. Dana Peškovičová, PhD.
Tel: 037 6546 122, 037 6546 121
Fax: 037 6546 361
Email: riaditel@scpv.sk
URL: http://www.cvzv.sk

Štátne podniky rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
1. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Generálny riaditeľ: Ing. Ctibor Határ
Tel: 048/4344111
Fax: 048/4344191
Email: lesysr@lesy.sk
URL:http://www.lesy.sk/index.jsp
2. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Adresa: 067 67 Ulič
Riaditeľ: Ing. Alexej Németh
Tel: 057/7694138-121
Fax: 057/7694126
Email: lpmulic@ke.psg.sk
3. Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik
Adresa: Parková 13, 951 93 Topoľčianky
Riaditeľ: Ing. Michal Horný, PhD.
Tel: 037/6301613-15
Fax: 037/6301611
Email: sekretariat@nztopolcianky.sk
URL:http://www.nztopolcianky.sk
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4. Závodisko, štátny podnik
Adresa: Starohájska 29, 852 69 Bratislava
Riaditeľ: JUDr. Marián Šurda
Tel: 02/62411504, 02/62310965
Fax: 02/62310864
E mail: surda@zavodisko.sk
URL: http://www.zavodisko.sk
5. Hydromeliorácie, štátny podnik
Adresa: Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
Riaditeľ: Ing. Robert Reis
Tel: 02/40258101
Fax: 02/45248946
Email: info@hmsp.sk
URL: http://www.hmsp.sk
6. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Adresa: Výstavná 4, 949 01 Nitra
Riaditeľ: Ing. František Ďurkovič
Tel: 037/6572111-3
Fax: 037/7335859
Email: agrokomplex@agrokomplex.sk
URL: http://www.agrokomplex.sk
7. Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa: Starohájska 29, 852 27 Bratislava
Riaditeľ:Ing. Štefan Ryba, PhD.
Tel: 02/62319911
Fax: 02/62319782
Email: pssrba@pssr.sk
URL: http://www.pssr.sk
8. Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Adresa: Akademická 4, 949 01 Nitra
Riaditeľ: Ing. Mária Debrecéniová, CSc.
Tel: 037/7910131
Fax: 037/7910132
Email: sekretariat@agroinstitut.sk
URL: http://www.agroinstitut.sk
Pôsobnosť
- obvodných pozemkových úradov v sídle kraja a obvodných pozemkových úradov
- obvodných lesných úradov v sídle kraja a obvodných lesných úradov
prešla s účinnosťou 1. októbra 2013 pod okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady
podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Okresný úrad je preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky. MPRV SR podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov riadi a kontroluje štátnu správu na úseku pozemkových
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úprav, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva a poľovníctva, ktorú vykonávajú
okresné úrady v sídlach krajov a okresné úrady.
Bolo vytvorených 49 okresných úradov s výkonom prvostupňového rozhodovania
a z toho 8 okresných úradov, v ktorých boli zriadené odbory opravných prostriedkov s funkciou
druhostupňového rozhodovania a riadenia, kontroly a koordinácie uskutočňované okresnými
úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode.
Okresné úrady, referáty pôdohospodárstva, odbor opravných prostriedkov:
1. Okresný úrad BRATISLAVA
Adresa: odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Trenčianska č. 55, 821 09 Bratislava
vedúci odboru: Ing. arch. Iveta Raková
Tel.: 02/57108745, 0910899424
Fax: 02/54431282
E-mail: iveta.rakova@ba.vs.sk
2. Okresný úrad TRNAVA
Adresa: odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Vajanského 2, 917 01 Trnava
vedúci odboru: Ing. Ľuboš Poláček
Tel.: 033/5921360, 0910899401
E-mail: lubos.polacek.ptt@3s.land.gov.sk
3. Okresný úrad TRENČÍN
Adresa: odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Námestie sv. Anny 7, 911 01 Trenčín
vedúci odboru: JUDr. Eva Plevová
Tel.: 032/7411415, 0907548890
Fax: 032/6508801
E-mail: eva.plevova@tn.vs.sk
4. Okresný úrad NITRA
Adresa: odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Štefánikova trieda 69, 949 80 Nitra
vedúci odboru: Ing. Peter Straňák
Tel.: 037/6549366, 0910891020
Fax: 037/6523 117
E-mail: peter.stranak.pnr@3s.land.gov.sk
5. Okresný úrad ŽILINA
Adresa: odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 39 Žilina
vedúci odboru: JUDr. Adriana Bérešová
Tel.: 041/5074200 - sekretariát KPÚ
Fax: 041/5007621
E-mail: adriana.beresova@za.vs.sk
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6. Okresný úrad BANSKÁ BYSTRICA
Adresa: odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
vedúci odboru: Mgr. Pavol Lepieš
Tel.: 0961699640, 0911800561
Fax: 048/413 51 67
E-mail: pavol.lepies@bb.vs.sk
7. Okresný úrad PREŠOV
Adresa: odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Nám. mieru 3, 081 01 Prešov
vedúci odboru: JUDr. Róbert Baran
Tel.: 051/7082203
Fax: 051/7581 588
E-mail: robert.baran@po.vs.sk
8. Okresný úrad KOŠICE
Adresa: odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Komenského 52, 041 26 Košice
vedúci odboru: JUDr. Martina Tokárová-Kuzmová
Tel.: 055/6001303, 0961799303
Fax: 055/7898374
E-mail: martina.tokarova.kuzmova@ke.vs.sk
Portál okresných úradov je na webových stránkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

2. 3 Stručný popis činnosti organizačných útvarov ministerstva k 31.12.2013
Kancelária ministra
Kancelária ministra zabezpečuje agendu ministra, koordinuje prípravu materiálov
určených na rokovanie vlády a jej poradných orgánov, národnej rady, koordinuje vypracúvanie
a predkladanie materiálov, informácií a podkladov pre ministra a poradu vedenia ministerstva,
zabezpečuje plnenie organizačných úloh podľa pokynov ministra pri riadení ministerstva,
organizačne zabezpečuje prípravu časových harmonogramov ministra, zabezpečuje domáci
protokol, pripravuje a organizuje prijímanie domácich hostí a delegácií; zabezpečuje mediálnu
politiku ministerstva vo vzťahu k médiám a verejnosti, vypracúva rokovací poriadok porady
vedenia ministerstva a smernicu o vnútrorezortnom pripomienkovom konaní.
Kancelária ministra sa vnútorne člení na:
- odbor vládnej a parlamentnej agendy,
- odbor komunikácie a marketingu.
Odbor vládnej a parlamentnej agendy zabezpečuje koordináciu a spoluprácu ministerstva
s národnou radou, vládou, jej poradnými orgánmi, ministerstvami a inými štátnymi orgánmi.
Organizačne zabezpečuje porady vedenia ministerstva a iné porady ministra. Vedie evidenciu
a vykonáva kontrolu plnenia úloh uložených ministrovi a úloh, ktoré uložil minister.
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Kontakt:
Ing. Ľubomír Kubán
riaditeľ odboru vládnej a parlamentnej agendy
Telefón: 02/59 266 493
Mobil: 0903 654 597
e-mail: lubomir.kuban@land.gov.sk
Eva Balážová Barcziová
Telefón: 02/59 266 307
e-mail: eva.balazova@land.gov.sk
Ing. Andrea Egyedová, PhD.
Telefón: 02/59 266 300
Mobil: 0903 266 743
e-mail: andrea.egyedova@land.gov.sk
Carmen Podmajerská
Telefón: 02/59 266 307
e-mail: carmen.podmajerska@land.gov.sk
Odbor komunikácie vykonáva tvorbu a zabezpečenie mediálnej politiky ministerstva vo vzťahu
k médiám a k verejnosti a zabezpečuje marketing, propagáciu a podporu poľnohospodárstva,
potravinárstva, lesníctva a rozvoja vidieka.
Kontakt:
Mgr. Peter Hajnala, PhD.
riaditeľ odboru komunikácie MPRV SR
Miestnosť: 345B/B,3.p.
Telefón: 02/59 266 301
Fax: 52963-871
e-mail: peter.hajnala@land.gov.sk
Mgr. Andrea Halászová
Miestnosť: 344/B,3.p.
Telefón: 02/59 266 246
Fax: 52963-871
e-mail: andrea.halaszova@land.gov.sk
Mgr. Michaela Kroková
Miestnosť: 344/B, 3.p
Telefón: 02/59 266 270
Fax: 52963-871
e-mail: michaela.krokova@land.gov.sk
Ing. Radka Kulaviaková
Miestnosť: 343A/B,3.p.
Telefón: 02/59 266 302
Fax: 52963-871
e-mail: radka.kulaviakova@land.gov.sk
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Infozákon a komunikácia s verejnosťou
Kontakt:
Ľubica Puchá, Mgr.
Miestnosť: 343A/B,3.p.
Telefón: 02/59 266 303
e-mail: info@land.gov.sk

Odbor zahraničnej koordinácie
Odbor zahraničnej koordinácie zodpovedá za koordináciu zahraničnej politiky Slovenskej
republiky v oblasti pôdohospodárstva. Koordinuje spoluprácu MPRV SR a organizácii
v riadiacej, zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pri metodickej a koncepčnej
príprave a realizácii medzinárodných zmlúv, dohôd a iných projektoch bilaterálnej
a multilaterálnej spolupráce, zabezpečuje operatívny prenos informácií na príslušné organizačné
útvary ministerstva. Udržiava kontakty so zahraničnými zastupiteľskými úradmi, partnerskými
ministerstvami,
medzinárodnými
vládnymi
organizáciami
a
ich
programami
a inými zahraničnými partnermi a inštitúciami s poľnohospodárskym zameraním. V oblasti
zahraničných služieb a protokolu kompletne zabezpečuje zahraničné pracovné cesty v rámci
ministerstva, finančné úhrady členských príspevkov medzinárodným organizáciám,
cudzojazyčnú
korešpondenciu,
preklady
odborných
dokumentov
prostredníctvom
prekladateľských agentúr, tlmočenie oficiálnych rokovaní, prijímanie zahraničných delegácií
na ministerstve i účasť na podujatiach medzinárodného charakteru. Vypracúva návrhy do plánu
zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov, predsedov ústredných orgánov štátnej
správy SR, podkladové materiály pre ministra a štátnych tajomníkov na zahraničné pracovné
cesty, rokovania v rámci Európskej únie (EÚ), informácie a analýzy pripravovaných dokumentov
v oblasti zahraničnej spolupráce rezortu.

Sekcia kontroly a vládneho auditu
Sekcia kontroly a vládneho auditu vykonáva kontroly plnenia úloh štátnej správy,
finančné kontroly, následné finančné kontroly týkajúce sa financovania z Európskeho
poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), financovania z fondov EÚ a ďalších podpôr EÚ
a kontroly neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny.
Zabezpečuje vybavenie petícií a sťažností doručených ministerstvu. Koordinuje opatrenia
a plnenie úloh v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ. Poskytuje riadiacim zamestnancom
ministerstva metodickú pomoc pri výkone kontroly a prešetrovaní petícií a sťažností v ich
pôsobnosti. Archivuje protokoly z kontrol NKÚ. Vykonáva tvorbu štátnej politiky na úrovni
ústredného orgánu štátnej správy v oblasti kontrolnej činnosti obchodných vzťahov. V rezorte
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zabezpečuje plnenie úloh a opatrení v oblasti prevencie
kriminality a inej protispoločenskej činnosti, boja proti korupcii, alkoholizmu a problematiky
drog.
Sekcia kontroly a vládneho auditu vykonáva kontrolu delegovaných právomocí v súlade
s platným Splnomocnením o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu, ktorým Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné
hospodárstvo SR (OPRH) delegoval časť svojich právomocí súvisiacich s implementáciou OPRH
na Pôdohospodársku platobnú agentúru (sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom).
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Sekcia kontroly a vládneho auditu vykonáva kontrolu delegovaných právomocí v súlade
s platnou Dohodou o plnomocenstve, ktorou Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR ako riadiaci orgán Programu rozvoja vidieka SR (PRV) delegoval časť svojich právomocí
súvisiacich s implementáciou PRV na Pôdohospodársku platobnú agentúru.
Sekcia kontroly a vládneho auditu vykonáva kontrolu:
- v organizačných útvaroch ministerstva,
- v subjektoch v riadiacej, zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva
vrátane organizácií v likvidácii,
- v subjektoch zapojených na rozpočet kapitoly ministerstva,
- u príjemcov štátnej pomoci, ktorej poskytovateľom je ministerstvo,
- v subjektoch hospodáriacich s majetkom alebo majetkovými právami štátu, patriacich
do pôsobnosti ministerstva,
- v riadiacom orgáne s výnimkou OPRH, v Platobnej jednotke a v orgánoch podieľajúcich
sa na riadení a implementácii programov spolufinancovaných z EÚ,
- u konečných príjemcov pomoci z fondov EÚ, ktorej realizátorom, resp. riadiacim
orgánom je ministerstvo,
- u príjemcov pomoci poskytnutej zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv,
ak z týchto zmlúv alebo zo zmlúv uzatvorených s príjemcami pomoci vyplýva
pre ministerstvo kontrolná pôsobnosť,
- v organizáciách, na ktoré ministerstvo delegovalo právomoci,
- u odberateľov alebo dodávateľov ako účastníkov obchodného vzťahu podľa zákona
o neprimeraných podmienkach.
Vykonáva následné finančné kontroly podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky
a odbor ochrany finančných záujmov EÚ je poverený sledovaním uplatňovania tohto nariadenia
z pozície Zvláštneho orgánu v Slovenskej republike a za správu kontrol vykonávaných podľa
tohto nariadenia.
Sekcia kontroly a vládneho auditu sa vnútorne člení na:
-

odbor kontroly štátnej správy,
odbor kontroly finančného riadenia a vládneho auditu,
odbor ochrany finančných záujmov EÚ,
odbor obchodného dozoru.

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

Oddelenie vnútorného auditu
Cieľom vnútorného auditu vykonávaného na MPRV SR je, v súlade s medzinárodnými
štandardami, nezávislou, objektívnou, hodnotiacou a konzultačnou činnosťou zameranou
na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov:
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a) napomáhať plneniu úloh, cieľov a zámerov MPRV SR a organizácií v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti,
b) prinášať systematický, metodický prístup k zlepšovaniu efektívnosti riadenia rizík,
riadiacich a kontrolných procesov, k správe a riadeniu auditovaných subjektov.
V podmienkach MPRV SR výkon vnútorného auditu zabezpečuje Oddelenie vnútorného
auditu (ďalej len „oddelenie“), ktoré je, v súlade s § 26 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z.), funkčne a organizačne oddelené od
riadiacich štruktúr v rámci MPRV SR. V zmysle § 29 zákona č. 502/2001 Z. z.
je oddelenie v priamej riadiacej pôsobnosti ministra MPRV SR.

Služobný úrad
Zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú služobnému úradu zo štátnozamestnaneckých
vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov upravujúcich služobný pomer.
Zabezpečuje racionalizáciu činnosti ministerstva vrátane úpravy organizačných vzťahov
na ministerstve, plnenie úloh týkajúcich sa nakladania s majetkom štátu v správe organizácií
ministerstva, zakladateľských funkcií a zriaďovateľských funkcií ministerstva.
Zabezpečuje uplatňovanie štátnej politiky informatizácie na ministerstve
a v organizáciách v riadiacej pôsobnosti ministerstva. Zabezpečuje uplatňovanie zákona
č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, výnosu Ministerstva financií SR č. 312/2010 Z. z.
o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy na ministerstve, zákona č. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), vyhlášky Úradu vlády SR č. 8/2014 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente a zákona č. 215/2002 Z. z.
o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na ministerstve a v rezortných organizáciách zabezpečuje prevádzku „Integrovaného
ekonomického systému rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (IES RP)“. V rámci rezortu
koordinuje činnosti súvisiace so zabezpečovaním povinností vyplývajúcich zo zákona
č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) a smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové
informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).
Spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok štátu v správe ministerstva podľa zákona
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, okrem pohľadávok,
zabezpečuje činnosti spojené s prevádzkou ministerstva, ochranou majetku štátu v správe
ministerstva, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, požiarnou ochranu a prevenciou
a s výkonom správy registratúry, za služobný úrad ministerstva plní úlohy vyplývajúce zo zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (v súvislosti s účtovaním
a odpisovaním majetku), zo zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, zo zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a z poistenia majetku
štátu, zabezpečuje a realizuje verejné obstarávanie ako verejný obstarávateľ a vykonáva činnosť
centrálnej obstarávateľskej organizácie podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vykonáva verejné
obstarávanie ako verejný obstarávateľ v súvislosti s predkladaním projektov financovaných
z EÚ, a to Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, Operačný program Rybné hospodárstvo SR
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2007 – 2013 a ostatných fondov EÚ. Predkladá všetky nadlimitné verejné obstarávania
služobného úradu ministerstva do európskeho vestníka pre verejné obstarávanie. Vykonáva
implementačnú funkciu Riadiaceho orgánu Regionálneho operačného programu a Operačného
programu Bratislavský kraj (OPBK) pre programové obdobie 2007 – 2013.
Služobný úrad sa člení na:
-

kancelária vedúceho služobného úradu,
osobný úrad,
odbor informatiky,
odbor hospodárskej správy a služieb,
odbor organizačný,
odbor verejného obstarávania,
útvar implementácie programov regionálneho rozvoja.

Sekcia Agentúra na podporu regionálneho rozvoja sa k 1.1.2013 rozčlenila na sekciu
riadenia programov regionálneho rozvoja a na útvar implementácie programov regionálneho
rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja
Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja vykonáva implementačnú funkciu
Riadiaceho orgánu Regionálneho operačného programu (ROP) a Operačného programu
Bratislavský kraj (OPBK) pre programové obdobie 2007 – 2013.
Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja sa vnútorne člení na nasledovné odbory
v kompetencii GR:
-

odbor realizácie Regionálneho operačného programu,
odbor realizácie Operačného programu Bratislavský kraj,
odbor kontroly projektov Regionálneho operačného programu a Operačného programu
Bratislavský kraj.

Odbor realizácie Regionálneho operačného programu zabezpečoval k 31. decembru 2013
výkon úloh Riadiaceho orgánu Pre Regionálny operačný program (ďalej aj „ROP“),
ktorý je z hľadiska objemu finančných prostriedkov tretím najväčším z 11 operačných
programov v rámci SR v programovom období 2007 – 2013. ROP predstavuje strategický
dokument, pričom oprávneným územím na realizovanie intervencií je územie Slovenskej
republiky s výnimkou Bratislavského kraja.
Prostredníctvom ROP je poskytovaná pomoc z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Intervencie ROP sú zamerané predovšetkým na realizáciu investičných projektov v oblasti
regionálnej infraštruktúry (podpora infraštruktúry vzdelávania, sociálnej infraštruktúry,
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií, regenerácie sídiel, infraštruktúra
nekomerčných záchranných služieb, podpora infraštruktúry cestovného ruchu a regionálnych
komunikácií).
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Riadiaci orgán pre ROP postupuje pri implementácii ROP podľa zákona č. 528/2008 Z. z.
o poskytovaní pomoci a podpory z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších
predpisov a v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2007 – 2013 v aktuálnom znení a Systémom finančného riadenia
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení.
Odbor realizácie Operačného programu Bratislavský kraj zabezpečuje výkon úloh
Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj a jednotný programový dokument
NUTS II – Bratislava Cieľ 2. Zodpovedá za riadenie, implementáciu, finančné riadenie
a informovanie verejnosti o Operačnom programe Bratislavský kraj, riadi sprostredkovateľský
orgán pod riadiacim orgánom a podriadené útvary odboru, zabezpečuje koordináciu činností
v rámci organizačného útvaru najmä v zmysle dosiahnutia cieľov stanovených programovým
dokumentom Operačný program Bratislavský kraj (OPBK), spolupracuje s organizačnými
útvarmi ministerstva, s centrálnym koordinačným orgánom, Orgánom auditu a Certifikačným
orgánom Ministerstva financií SR, Bratislavským samosprávnym krajom a s ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi Spoločenstva.
Odbor kontroly projektov Regionálneho operačného programu a Operačného programu
Bratislavský kraj zodpovedá za kontrolu a preverovanie regulárnosti, oprávnenosti,
opodstatnenosti, správnosti, účelnosti, hospodárnosti, účinnosti, efektívnosti použitia
nenávratného finančného príspevku zo strany prijímateľov pri zúčtovaní poskytnutého
nenávratného finančného príspevku. Zodpovedá za prijatie a vykonávanie preventívnych opatrení
zameraných na ochranu finančných záujmov a zamedzenie ich vzniku pri čerpaní finančných
prostriedkov a odhaľovanie, zisťovanie nezrovnalostí a prijímanie nápravných opatrení.

Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu zabezpečuje tvorbu a realizáciu jednotnej
štátnej politiky v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vrátane jej finančného zabezpečenia
a agendy kontrolingu na ministerstve, zabezpečuje tvorbu a realizáciu všeobecne záväzných
právnych predpisov a metodík pre štátnu pomoc a národné podpory, plní úlohy orgánu
finančného riadenia EPZF a EPFRV v podmienkach Slovenskej republiky, úlohy riadiaceho
orgánu pre operácie technickej pomoci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, zabezpečuje
tvorbu a spracovanie podkladov zamerania plánu rezortného výskumu, tvorbu koncepcie
múzejníctva a uchovávania kultúrneho dedičstva v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Zabezpečuje štatistické zisťovania podľa zákona o štátnej štatistike v oblasti pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka, spolupracuje so Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚ SR).
Analyzuje a hodnotí hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií a štátnych
podnikov v pôsobnosti ministerstva, kontroluje plnenie cieľov týchto organizácií, hodnotí
efektívnosť ich dosahovania a predkladá návrhy na zmeny právnej formy jednotlivých
organizácií.
Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu zabezpečuje prostredníctvom svojich odborov
plnenie najmä týchto úloh:
- tvorbu a realizáciu jednotnej štátnej politiky rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
- finančné riadenie EPZF a EPFRV,
- činnosti súvisiace s úlohami riadiaceho orgánu vo vzťahu k operáciám technickej pomoci
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a úlohami prijímateľa vo vzťahu k operáciám
technickej pomoci Operačného programu Rybné hospodárstvo, Regionálneho operačného
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-

-

-

-

programu, Operačného programu Bratislavský kraj, operačných programov cezhraničnej
spolupráce,
tvorbu rozpočtu a záverečného účtu kapitoly ministerstva, finančné zúčtovanie vzťahov
so štátnym rozpočtom,
centralizáciu riadenia verejných financií v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
vrátane realizácie platobného styku, vedenia a správy účtov, realizáciu rozpočtu
subjektov verejnej správy v rozsahu zákona o štátnej pokladnici,
zriadenie osobitných účtov na príjem finančných prostriedkov od EK,
vypracovanie správy o poľnohospodárstve a potravinárstve za príslušný rok
a jej predkladanej na rokovanie vlády a národnej rady,
zabezpečenie činnosti Národnej komisie pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho
účtovníctva v Slovenskej republike v zmysle legislatívy EÚ,
financovanie organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
je gestorom pri posudzovaní oprávnenosti, efektívnosti a hospodárnosti požiadaviek
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva na realizáciu obstarávania a financovania kapitálových výdavkov z kapitoly
rozpočtu ministerstva v spolupráci s odborom hospodárskej správy a služieb a sekciou,
ktorá metodicky riadi príslušnú rozpočtovú, resp. príspevkovú organizáciu,
vedenie účtovníctva podľa zákona o účtovníctve,
koordináciu programového rozpočtovania v rámci monitorovania a hodnotenia
programovej štruktúry a navrhuje jej úpravy a zmeny,
koordináciu finančných vzťahov so SPF vrátane zabezpečenia úhrady priznaných
reštitučných nárokov oprávneným osobám podľa predložených žiadostí SPF,
plnenie úloh týkajúcich sa horizontálnych poľnohospodárskych otázok,
koordináciu PPA v oblasti štátnej pomoci,
prípravu a implementáciu národnej legislatívy a metodických usmernení pre štátnu pomoc
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
prípravu a implementáciu národnej legislatívy a metodických usmernení na poskytovanie
ostatných národných podpôr v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
vypracovanie priebežných a súhrnných správ o poskytnutej štátnej a minimálnej pomoci
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka za príslušný kalendárny rok,
poskytovanie údajov o minimálnej pomoci poskytnutej v pôdohospodárstve a rozvoji
vidieka,
vypracovanie rozpisu limitov finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole ministerstva
na štátnu pomoc a ostatné národné podpory,
prípravu stanovísk k žiadostiam poľnohospodárov o vydanie súhlasu na zmenu žiadateľa
príjemcu dotácie podľa dotačných pravidiel v kompetencii odboru štátnej pomoci
a národných podpôr z dôvodu zmeny právnej formy podnikania, zániku podniku,
odpredaja dotovanej techniky a technológie,
prípravu stanovísk k materiálom v oblasti zamestnanosti a vypracováva analýzu vývoja
zamestnanosti v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a návrh opatrení na podporu
zamestnanosti,
prípravu a implementáciu rezortných opatrení v oblasti rodovej rovnosti, ochrany starších
ľudí, štátnej rodinnej politiky, predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu, ostatným prejavom intolerancie a migrácie a integrácie
cudzincov,
prípravu informácií orgánom činným v trestnom konaní, súdom a kontrolným orgánom
o podmienkach pre poskytovanie štátnej pomoci a ostatných podpôr v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka,
koordináciu vedy, výskumu a inovácií v oblasti pôdohospodárstva a rozvoji vidieka,
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-

-

ochranu pôdohospodárskeho kultúrneho dedičstva – múzejníctvo,
príprava stanovísk k žiadostiam vo veci efektívneho nakladania s majetkom štátu v správe
štátnych podnikov v pôsobnosti ministerstva, podľa zákona o podmienkach prevodu
majetku štátu na iné osoby,
odsúhlasuje vydanie súhlasu ministerstva s rozhodnutiami o trvalom upustení
od vymáhania pohľadávok štátu vydaných štatutárnymi zástupcami rozpočtových
organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva podľa
zákona o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
odsúhlasuje predchádzajúci súhlas ministerstva so vzájomným započítaním pohľadávok
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva podľa zákona o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
vydáva súhlas so vzájomným započítaním pohľadávok z podpory podľa zákona
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie ako riadiaci
ústredný orgán štátnej správy voči PPA,
agendu kontrolingu na ministerstve,
zabezpečuje koordinačnú činnosť v oblasti predfinancovania finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu a refundácií finančných prostriedkov v rámci PRV a operačných
programov v pôsobnosti rezortu,
metodicky riadi a usmerňuje príspevkové organizácie Výskumný ústav ekonomiky
poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) a Múzeum vo Sv. Antone a rozpočtovú
organizáciu Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied.

Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu sa vnútorne člení na:
-

odbor stratégií a koncepcií,
odbor finančného riadenia SPP,
odbor rozpočtu a záverečného účtu,
finančný odbor,
odbor štátnej pomoci a národných podpôr,
odbor špecifických operácií,
odbor technickej pomoci programov EÚ.

Sekcia legislatívy
Sekcia legislatívy zabezpečuje plnenie legislatívnych úloh ministerstva a harmonizáciu
práva Slovenskej republiky s právom EÚ v pôsobnosti ministerstva. Koná za ministerstvo
pred súdmi, zabezpečuje nakladanie s pohľadávkami štátu v správe ministerstva a v správe
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, vrátane evidencie a vymáhania
pohľadávok ministerstva, zabezpečuje činnosti v oblasti evidencie zmlúv a vykonáva štátnu
správu na úseku pozemkových úprav, ochrany pôdy a usporadúvania pozemkového vlastníctva.
Koordinuje pôdnu politiku vo vzťahu k ochrane pred povodňami, znižovaniu povodňových rizík,
rizík sucha a ostatných rizík náhlych prírodných živelných pohrôm.
Sekcia legislatívy sa člení na
-

odbor legislatívy,
odbor právny a
odbor pozemkový.
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Odbor legislatívy zabezpečuje legislatívne úlohy ministerstva a harmonizáciu práva s právom
EÚ v pôsobnosti ministerstva.
Odbor právny zabezpečuje všeobecnú právnu agendu ministerstva a právne služby,
ako aj všeobecnú právnu agendu ministerstva a právne služby súvisiace s realizáciou programov
regionálneho rozvoja, vrátane zastupovania ministerstva v súdnych sporoch. Zodpovedá
za postup ministerstva v súlade so zákonom o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
verejnej moci a o zmene niektorých zákonov. Zabezpečuje činnosť (osobitnej) rozkladovej
komisie ministra a vedie jej agendu, vrátane spracovania rozhodnutí o rozkladoch. Vykonáva
právne služby pre odborné útvary ministerstva vrátane právnych služieb súvisiacich s realizáciou
programov regionálneho rozvoja. V súlade so zákonom o správe majetku štátu zabezpečuje
nakladanie s pohľadávkami štátu v správe ministerstva a v správe organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva ako aj právne úkony k vymáhaniu pohľadávok ministerstva. Posudzuje
jednotlivé druhy zmlúv uzatváraných ministerstvom z pohľadu ich súladu s príslušnými zákonmi
a vykonáva činnosti v oblasti evidencie zmlúv.
Odbor pozemkový vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy,
pozemkových úprav, úpravy vlastníckych vzťahov k pôde a niektorých opatreniach
na usporiadanie pozemkového vlastníctva. Vykonáva koncepčnú, riadiacu, rozhodovaciu,
koordinačnú a kontrolnú funkciu v oblasti pozemkových úprav, úpravy vlastníckych vzťahov
k pôde a ochrany poľnohospodárskej pôdy. Zabezpečuje plnenie úloh štátu vyplývajúcich
zo zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, zo zákona o úprave vlastníckych
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zo zákona o navrátení vlastníctva
k pozemkom, zo zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom,
zo zákona o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva
k nim a zo zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Sekcia poľnohospodárstva
Sekcia poľnohospodárstva zodpovedá za implementáciu, monitorovanie a plnenie ďalších
úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov EÚ v týchto
oblastiach:
-

spoločná poľnohospodárska politika Slovenskej republiky v podmienkach EÚ
pre rastlinné a živočíšne komodity,
horizontálne otázky pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,
dobré podmienky zvierat – ochrana zvierat,
ochrana rastlín
vypracúvanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov EÚ
a presadzovanie záujmov Slovenskej republiky pri príprave právnych predpisov EÚ
v pracovných skupinách Európskej komisie a Rady.

Sekcia poľnohospodárstva vykonáva štátnu správu a odborné činnosti v týchto oblastiach:
-

spoločná poľnohospodárska politika Slovenskej republiky v podmienkach EÚ
pre rastlinné a živočíšne komodity,
rastlinolekárska starostlivosť, uvádzanie na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín
a pomocných prípravkov v ochrane rastlín,
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-

-

vinohradníctvo a vinárstvo,
registrácia odrôd pestovaných rastlín a uvádzanie množiteľského materiálu pestovaných
rastlín na trh,
registrácia hnojív, osív a sadív,
výroba, uvádzanie na trh a používanie krmív,
ochrana práv k novým odrodám rastlín,
genofond rastlín a zvierat,
starostlivosť o rozvoj šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat,
veterinárna starostlivosť,
rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,
trh s mliekom a mliečnymi výrobkami, prvovýroba surového kravského mlieka,
veda a výskum v oblasti poľnohospodárstva,
pestovanie autorizovaných geneticky modifikovaných rastlín (GMR),
tvorba a spracovanie registrov,
starostlivosť o hydromelioračný majetok štátu a vodu v poľnohospodárstve,
obnoviteľné zdroje energie,
verejných skladov rastlinných komodít a registrácie tovarových záložných listov,
využívanie a obnova poľnohospodárskej techniky,
zabezpečovanie odborného vzdelávania pre vybrané oblasti v pôsobnosti sekcie,
biotechnológie v rastlinnej a živočíšnej výrobe,
spolupracuje pri vypracovaní návrhov podpôr, riadi a usmerňuje výkon činností
súvisiacich s programom „Školské mlieko“ a „Školské ovocie“,
koordinuje spoluprácu organizačných útvarov ministerstva a organizácií
v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pri vypracovávaní
situačných a výhľadových správ vybraných poľnohospodárskych potravinárskych
výrobkov,
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a inými štátnymi orgánmi, vedeckými
inštitúciami, s príslušnými výrobnými zväzmi a združeniami pri plnení úloh súvisiacich
s obchodnou politikou rezortu pôdohospodárstva a v oblasti rastlinolekárstva,
vydáva povolenia na uvedenie na trh neautorizovaných prípravkov na ochranu rastlín
a pomocných prípravkov v ochrane rastlín pri mimoriadnych situáciách.

Sekcia poľnohospodárstva sa vnútorne člení na:
-

odbor rastlinnej výroby,
odbor živočíšnej výroby.

Sekcia rozvoja vidieka
Sekcia rozvoja vidieka zodpovedá za tvorbu štátnej stratégie politiky rozvoja vidieka
a v oblasti I. piliera SPP za časť priame platby a krížové plnenie. Je riadiacim orgánom
a zabezpečuje implementáciu a realizáciu Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
(ďalej len „PRV SR 2007 – 2013“) okrem operácií technickej pomoci a Operačného programu
Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH SR 2007 – 2013“), s výnimkou opatrenia
5.1 Technická pomoc. Zabezpečuje prípravu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
(ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) a Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
(ďalej len „OPRH 2014 – 2020“). Podieľa sa na príprave Partnerskej dohody SR 2014 – 2020
ako základného dokumentu členského štátu EÚ obsahujúcom stratégiu a priority SR v oblasti
využívania fondov spadajúcich do Spoločného strategického rámca. Riadi výkon štátnej správy
v oblasti starostlivosti o rozvoj ekologického poľnohospodárstva, v oblasti čistiarenského kalu
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a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy, celoživotné odborné vzdelávanie
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v intenciách platnej legislatívy SR a EÚ. Vykonáva
odborné činnosti pri riadení a usmerňovaní SPP EÚ v oblasti rozvoja vidieka a v oblasti
priamych platieb, krížového plnenia a poľnohospodárskeho poradenstva v podmienkach SR. Plní
úlohy príslušného orgánu vo vzťahu k PPA vo veciach akreditácie.
Sekcia plní úlohy odvolacieho orgánu voči rozhodnutiam PPA v oblasti podpôr
poskytovaných z fondov EÚ, voči rozhodnutiam ÚKSÚP vydaným podľa zákona o ekologickom
poľnohospodárstve a zákona o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy.
Rozhoduje o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia vydaného PPA vo veci poskytnutia podpôr
v oblasti rozvoja vidieka.
Sekcia rozvoja vidieka zodpovedá za metodické riadenie a usmerňovanie organizácií:
Agroinštitút Nitra, š.p., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), Agentúra
pre rozvoj vidieka (ARVI), Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).
Sekcia rozvoja vidieka sa vnútorne člení na:
-

odbor rozvoja vidieka a LEADER,
odbor environmentálnych činností,
odbor Operačného programu Rybné hospodárstvo,
odbor priamych platieb a krížového plnenia.

Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva vykonáva štátnu správu na úseku
lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev,
poľovníctva a spracovania dreva. Sekcia sa člení na:
-

odbor lesníckych stratégií a ekonomiky lesného hospodárstva,
odbor štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva,
odbor spracovania dreva.

Odbor lesníckych stratégií a ekonomiky lesného hospodárstva zabezpečuje úlohy ústredného
orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v oblasti financovania a podpory v lesnom
hospodárstve. Spolupracuje pri tvorbe rozpočtu ministerstva, vypracovaní návrhov, pravidiel
a smerníc pre čerpanie podpory v odvetví lesného hospodárstva a poľovníctva,
pri vyhodnocovaní plnenia kritérií hmotnej zainteresovanosti riaditeľov štátnych podnikov
lesného hospodárstva v pôsobnosti ministerstva a pri usmerňovaní a uplatňovaní politiky
zamestnanosti v lesnom hospodárstve. Je zodpovedný za vypracovanie štátnej lesníckej politiky,
koncepčných, strategických a programových dokumentov lesného hospodárstva a prípravu
návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť ekonomiky, financovania
a podpory v lesnom hospodárstve, realizáciu úloh vyplývajúcich z koncepčných a strategických
dokumentov lesného hospodárstva Slovenskej republiky, vypracovanie ekonomických analýz
a prognóz lesného hospodárstva, sledovanie a vyhodnocovanie všeobecných a špecifických
nástrojov riadenia v lesnom hospodárstve a návrh ich zmeny a spôsoby uplatňovania. Metodicky
riadi a usmerňuje príspevkové organizácie Národné lesnícke centrum a Štátne lesy Tatranského
národného parku, štátne podniky v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva LESY Slovenskej
republiky, š.p. Banská Bystrica a Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p..
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Odbor štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva vykonáva štátnu správu na úseku
štátnej správy lesného hospodárstva, včítane štátneho dozoru v lesoch a hlavného dozoru
výchovy a pestovania lesa, ochrany lesa, hospodárskej úpravy lesov. Vykonáva štátnu správu
na úseku pozemkových spoločenstiev, správy lesného majetku vo vlastníctve štátu, ostatného
majetku vo vlastníctve štátu, ochrany lesných pozemkov a poľovníctva. Zabezpečuje úlohy
ústredného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v oblasti, ochrany lesa, protipožiarnych
opatrení lesníckotechnických meliorácií, a vykonáva štátnu správu na úseku lesného
reprodukčného materiálu. Spolupracuje pri príprave mandátov, rámcových pozícií a inštrukcií
na rokovania orgánov EÚ na vypracovaní strategických a koncepčných materiálov a návrhov
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti životného prostredia.
Odbor štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva sa člení na:
-

oddelenie štátnej správy lesného hospodárstva,
oddelenie poľovníctva,
oddelenie lesníckych činností.

Odbor spracovania dreva vykonáva úlohy ústredného orgánu štátnej správy v oblasti
racionálneho využívania a spracovania dreva a zabezpečuje najmä tvorbu politík, stratégií,
koncepcií, programov a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ťažby dreva,
racionálneho využívania a spracovania dreva vrátane využívania drevnej biomasy, výroby
produktov z dreva, výroby celulózy a papiera a podpory využívania týchto produktov, realizáciu
úloh vyplývajúcich z koncepčných a strategických dokumentov v oblasti pôsobnosti odboru
a z členstva v medzinárodných a medzivládnych organizáciách a ich zosúladenie s princípmi
uplatňovanými v štátoch EÚ, vypracovanie ekonomických analýz a prognóz, ich využívanie
a spracovanie v súvislosti s koordináciou spracovateľských kapacít s ťažbovými možnosťami
v SR.

Sekcia potravinárstva a obchodu
Sekcia potravinárstva a obchodu vykonáva štátnu správu a odborné činnosti a zodpovedá
za aktivity v týchto oblastiach:
-

koordinuje výkon štátnej správy na úseku bezpečnosti, kvality a úradnej kontroly potravín
a liehovín, vrátane nezávislého preskúmania procesu auditu orgánov úradnej kontroly
v zmysle legislatívy EÚ,
rieši úlohy na úseku konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu,
vydáva súhlas na umiestňovanie na trh geneticky modifikovaných potravín a krmív,
vydáva povolenia na výrobu, spracovanie a manipuláciu s liehom,
realizuje politiku kvality potravín a liehovín, je orgánom na ochranu označenia
chránených označení a zaručených tradičných špecialít z poľnohospodárskych výrobkov
a potravín pre styk s EK,
vydáva osvedčenia na výrobu tabakových výrobkov,
ustanovuje požiadavky a postupy na výrobu potravín, manipuláciu s nimi a ich
umiestňovanie na trh v rámci zákona o potravinách a tvorby vykonávacích predpisov,
ustanovuje požiadavky a postupy na výrobu a predaj prvotných produktov a potravín
rastlinného alebo živočíšneho pôvodu konečnému spotrebiteľovi,
ustanovuje požiadavky na konštrukcie, usporiadanie a vybavenie potravinárskych
prevádzkarní s malým objemom výroby podľa nariadení vlády SR,
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-

-

-

vykonáva činnosti pri vymedzovaní vnútroštátnych opatrení na uplatňovanie
hygienických požiadaviek podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady na niektoré
produkty živočíšneho pôvodu,
zabezpečuje odborné vzdelávanie pre vybrané oblasti v pôsobnosti sekcie,
koordinuje spoluprácu organizačných útvarov ministerstva a organizácií
v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pri vypracovávaní
situačných a výhľadových správ vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych
výrobkov,
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a inými štátnymi orgánmi, Slovenskou
poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Potravinárskou komorou Slovenska,
s príslušnými výrobnými zväzmi a združeniami pri plnení úloh súvisiacich obchodnou
politikou rezortu pôdohospodárstva,
zodpovedá za presadzovanie záujmov Slovenskej republiky v oblasti potravinárstva,
bezpečnosti potravín, úradnej kontroly potravín, kvality potravín a liehovín na národnej
úrovni a v EÚ,
zodpovedá za vydávanie a zrušenie poverení kontrolných orgánov a organizácií podľa
zákona o potravinách, spolupracujúcich orgánov, úradných laboratórií, národných
referenčných laboratórií a informovanie EK o povereniach kontrolných orgánov,
zodpovedá za vypracovanie viacročného integrovaného plánu kontrol potravín a výročnej
správy a poskytnutie týchto informácií EK,
zodpovedá za oznamovanie EK a informovanie členských štátov EÚ o miestach vstupu
na kontrolu dovozu potravín rastlinného pôvodu,
zodpovedá za vypracovanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov
(paragrafové znenie) v spolupráci so sekciou legislatívy,
zodpovedá za prípravu a realizáciu obchodnej politiky rezortu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka včítane podpory predaja slovenských poľnohospodárskych výrobkov
a potravín,
zodpovedá za realizáciu Politiky kvality EÚ a realizáciu Národného programu podpory
poľnohospodárskych výrobkov a potravín Značka kvality SK,
vypracovávanie návrhov na stratégiu obchodnej politiky a pozícií SR v Rade EÚ
a vo WTO, príprava návrhov opatrení v oblasti spoločnej colnej politiky,
vypracovávanie koncepcie v oblasti obchodných mechanizmov a obchodu
so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami,
činnosti súvisiace s Národným programom podpory poľnohospodárskych produktov
a potravín Značka kvality SK,
spolupráca s odborom komunikácie a marketingu pri propagácii Národného programu
podpory poľnohospodárskych výrobkov a potravín Značka kvality SK,
štatistické sledovanie vývoja zahraničného obchodu a cien u poľnohospodárskych
a potravinárskych výrobkov na trhu EÚ a na trhoch tretích krajín,
príprava podkladov k návrhom obchodných dohôd medzi EÚ a tretími krajinami,
príprava rezortných podkladov v oblasti proexportnej politiky vlády SR,
spolupráca pri príprave návrhu zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných
vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny,
sledovanie podielu obratu z predaja slovenských potravín na celkovom podiele obratu
z predaja všetkých potravín v sortimente prevádzkovateľov maloobchodného predaja
podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
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Sekcia potravinárstva a obchodu sa člení na:
-

odbor bezpečnosti potravín a výživy,
odbor potravinárstva,
odbor obchodnej politiky.

Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja
Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja - 900 (ďalej aj „SRPRR“) plní úlohy
Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre ROP“), Operačný
program Bratislavský kraj (ďalej aj „RO pre OPBK“) a taktiež plní funkciu Riadiaceho orgánu
pre program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika a Národného
orgánu, resp. Národného koordinátora pre ďalšie programy cezhraničnej spolupráce 2007 – 2013.
Pre programové obdobie 2014 – 2020 bude SRPRR plniť úlohy Riadiaceho orgánu
pre Integrovaný regionálny operačný program, pre Operačný program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Česká republika. Zároveň bude plniť funkciu národného orgánu
pre ďalšie programy cezhraničnej spolupráce 2014 – 2020 a Operačného programu ENI
(Maďarsko, Slovenská republika, Rumunsko, Ukrajina).
Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja sa vnútorne člení na nasledovné odbory
v kompetencii GR:
-

kancelária generálneho riaditeľa sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja,
odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja,
odbor riadenia Regionálneho operačného programu,
odbor riadenia Operačného programu Bratislavský kraj,
odbor programov cezhraničnej spolupráce,
odbor overovania operačných programov,
odbor prierezových činností a financovania projektov,

Odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja zabezpečuje výkon
úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Prioritu 3 Operačného programu
Základná infraštruktúra, výkon úloh riadiaceho orgánu pre Jednotný programový dokument
Bratislava – Cieľ 2, ako aj riadiaceho, resp. národného orgánu pre jednotlivé programy
cezhraničnej spolupráce Interreg IIIA a zároveň zabezpečuje ex post monitorovací mechanizmus
ukončených projektov implementovaných príslušnými útvarmi ministerstva v rámci čerpania
finančnej pomoci EÚ v skrátenom programovom období 2004 – 2006 a programovom období
2007 – 2013 v zmysle pôsobnosti vyplývajúcej mu z Organizačného poriadku Ministerstva,
vrátane agendy administratívnych činností vo vzťahu k predvstupovému program PHARE.
Odbor riadenia Regionálneho operačného programu zodpovedá za výkon funkcie RO
pre ROP a koordináciu úloh vyplývajúcich z tejto funkcie, ktorých výkon realizujú v zmysle
organizačného poriadku iné útvary sekcie a Útvar implementácie programov regionálneho
rozvoja MPRV SR (ďalej len „ÚIPRR“); vykonáva úpravu programového dokumentu,
monitorovanie účinnosti pomoci, hodnotenie programu a informovanie verejnosti o ROP;
zabezpečuje koncepčnú a metodickú činnosť v oblasti riadenia ROP a usmerňovania
zainteresovaných subjektov vrátane ÚIPRR, s výnimkou metodickej činnosti a usmerňovania
v oblasti finančného riadenia, ktorú vykonáva odbor prierezových činností a financovania
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projektov a metodickej činnosti a usmerňovania v oblasti verejného obstarávania, ktorú
vykonáva odbor overovania operačných programov.
Prostredníctvom ROP je poskytovaná pomoc z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Intervencie ROP sú zamerané predovšetkým na realizáciu investičných projektov v oblasti
regionálnej infraštruktúry (podpora infraštruktúry vzdelávania, sociálnej infraštruktúry,
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií, regenerácie sídiel, infraštruktúra
nekomerčných záchranných služieb, podpora infraštruktúry cestovného ruchu a regionálnych
komunikácií).
Odbor riadenia Regionálneho operačného programu v zmysle platného Organizačného
poriadku Ministerstva:
- zodpovedá za výkon funkcie riadiaceho orgánu pre ROP (RO pre ROP) a koordináciu
úloh vyplývajúcich z tejto funkcie, ktorých výkon realizujú v zmysle organizačného
poriadku iné útvary sekcie a ÚIPRR,
- vykonáva úpravu programového dokumentu, monitorovanie účinnosti pomoci,
hodnotenie programu a informovanie verejnosti o ROP,
- zabezpečuje koncepčnú a metodickú činnosť v oblasti riadenia ROP a usmerňovania
zainteresovaných subjektov vrátane ÚIPRR, s výnimkou metodickej činnosti
a usmerňovania v oblasti finančného riadenia, ktorú vykonáva odbor prierezových
činností a financovania projektov a metodickej činnosti a usmerňovania v oblasti
verejného obstarávania, ktorú vykonáva odbor overovania operačných programov.
Odbor riadenia Operačného programu Bratislavský kraj zabezpečuje výkon úloh RO
pre OPBK. Zodpovedá za riadenie a informovanie verejnosti o OPBK. Zabezpečuje koordináciu
činností sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom najmä v zmysle dosiahnutia
cieľov stanovených programovým dokumentom OPBK, spolupracuje s organizačnými útvarmi
ministerstva, s Centrálnym koordinačným orgánom, Orgánom auditu a Certifikačným orgánom
Ministerstva financií SR, Bratislavským samosprávnym krajom a s ostatnými ústrednými
orgánmi štátnej správy a orgánmi Spoločenstva.
Odbor programov cezhraničnej spolupráce je zodpovedný za implementáciu programov
cezhraničnej spolupráce, v rámci ktorých sú podporované projekty z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu zúčastnených krajín. Odbor plní úlohy Riadiaceho
orgánu pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
a úlohy Národného orgánu, resp. Národného koordinátora pre Program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Rakúsko, Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská
republika, Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika a operačného
programu ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013. Odbor
je zodpovedný aj za prvostupňovú kontrolu vo vzťahu k slovenským vedúcim partnerom,
resp. partnerom pre všetky OP cezhraničnej spolupráce a ENPI. Zároveň plní úlohy spojené
s koordináciou a prípravou cezhraničných programov budúceho programového obdobia
2014 – 2020.
Odbor overovania operačných programov sa spolupodieľa na plnení úlohy RO pre ROP
a OPBK tým, že kontroluje z pozície RO výkon delegovaných právomocí RO na SO/RO (ROP,
OPBK) v zmysle udeleného Splnomocnenia o delegovaní právomocí (pre VÚC) a súlad
vykonávaných činností z strany SO/RO s platnými právnymi predpismi EÚ a SR, internými
riadiacimi aktmi RO a metodickými postupmi OA, CO, CKO, RO a ÚVO. Odbor overovania
operačných programov (ďalej aj „OOOP“) zodpovedá za overovania súladu schvaľovacieho
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procesu (konania a žiadosti) ROP a OPBK s výzvami a overuje súlad vykonaných procesov
verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci RO (OPBK, ROP, OPCS) s legislatívou
SR a EÚ. Zároveň zabezpečuje z pozície RO (ROP, OPBK) usmerňovanie v oblasti obstarávania
tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov a zabezpečuje komunikáciu s ÚVO.
OOOP je gestorom a rozpracúva koncepčné, metodické a organizačné materiály z oblasť
administratívnej kontroly a kontroly na mieste projektov v súvislosti s čerpaním pomoci
a podpory z štrukturálnych fondov.
Odbor prierezových činností a financovania projektov zabezpečuje prípravu programov
podpory regionálneho rozvoja spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho
rozpočtu SR v súlade s legislatívou EÚ a SR, strategické plánovanie podpory regionálneho
rozvoja na úrovni ministerstva v súlade s koncepčnými a strategickými dokumentmi na úrovni
EÚ a SR, zodpovedá v rámci činnosti riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program
a riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj a činnosti sprostredkovateľských
orgánov pod riadiacim orgánom pre ROP a OPBK za zabezpečenie implementácie metodiky
finančného riadenia programov, zabezpečuje kontrolu žiadostí o platbu a predbežnú finančnú
kontrolu žiadostí o platbu projektov technickej pomoci riadiaceho orgánu pre ROP, OPBK
a programov cezhraničnej spolupráce, vrátane kontroly na mieste, zodpovedá za plnenie funkcie
platobnej jednotky podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zabezpečuje vypracovanie odpočtov
k zisteniam a odporúčaniam certifikačných overovaní súhrnných žiadostí o platbu, zabezpečuje
vypracovanie odpočtov k zisteniam a odporúčaniam vládnych auditov, kontrol Najvyššieho
kontrolného úradu SR, audítorských misií EK a misií Európskeho dvora audítorov a poskytuje
súčinnosť odboru právnemu, najmä predkladaním úplných informácií a úplných vecných
podkladov a akýchkoľvek listinných dôkazov.
Kontakty na pracovníkov MPRV SR sú uverejnené na nasledovných adresách internetovej
stránky MPRV SR:
-

telefónny zoznam všetkých pracovníkov MPRV SR
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=43

-

telefónny zoznam vedúcich pracovníkov MPRV SR
http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=42

-

kontakty podľa organizačných útvarov MPRV SR
http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=40

E-mailové adresy zamestnancov MPRV SR majú formu meno.priezvisko@land.gov.sk.
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3. Strednodobé zámery rezortu ako celku
3. 1 Zámery rezortu odvodené z Programového vyhlásenia vlády SR
Úlohy z rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR za oblasť pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka na roky 2012 – 2016:
Úlohy vládne
1. Návrh nariadenia vlády o podpore podnikania v pôdohospodárstve
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej
správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších
predpisov
3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
4. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z.
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti
v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách
v znení neskorších predpisov
5. Návrh zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov
7. Návrh legislatívneho zámeru zákona o lesoch
8. Predložiť koncepciu rozvoja poľovníctva SR
9. Vypracovať návrh na zmenu a doplnenie zákonov upravujúcich usporiadanie vlastníckych
a užívacích práv k pozemkom (napr. zákona č. 229/1991 Zb., zákona č. 330/1991 Zb., zákona
č. 180/1995 Z. z. )
10. Vypracovať správu o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom
11. Vypracovať Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej
republiky
12. Schválenie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
13. Schválenie Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2014 - 2020
14. Viacročný národný strategický plán rozvoja akvakultúry 2014 - 2020
Úlohy rezortné
1. Predložiť návrh zamerania hmotnej stimulácie riaditeľov štátnych podnikov a riaditeľov
príspevkových organizácií na rok 2013
2. Koordinovať hospodárne nakladanie s majetkom štátu v správe rezortných organizácií MPRV
SR a v správe MPRV SR v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu v znení neskorších predpisov, zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení
neskorších predpisov a zákonom č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné
osoby
v
znení
neskorších
predpisov,
ktorý neslúži
na
plnenie
úloh
v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním. Predložiť na rokovanie porady
vedenia ministerstva informáciu o postupe ministerstva pri plnení uvedenej úlohy za rok
2012 až 2015.

29

3. Vypracovať informáciu o plnení úloh z rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR
na roky 2012 – 2016 za oblasť pôdohospodárstva za predchádzajúci rok
a aktualizovať úlohy aktuálneho roka
4. Vypracovať správu o usporiadaní pozemkového vlastníctva
5. Predložiť správu o príprave závlahovej sezóny v roku 2013
6. Analýza plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1107/2009
o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh
7. Predložiť správu o vyhodnotení závlahovej sezóny v roku 2013
8. Národný program stabilizácie slovenského včelárstva na roky 2013/2014 - 2015/2016
9. Spolupráca na príprave návrhov na podporu združovania sa prvovýrobcov do odbytových
a obchodných organizácií prostredníctvom uplatňovania pravidiel spoločnej organizácie trhu
EÚ, čím by sa mala vyrovnať sila postavenia združených (a nie jednotlivých) domácich
výrobcov potravín vo vzťahu k ich odberateľom
10. Informácia o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska a prognóza ich vývoja
na nasledujúci rok
11. Informácia o činnosti a hospodárskych zámeroch štátnych podnikov lesného hospodárstva
v zakladateľskej pôsobnosti MPRV SR
12. Informácia o činnosti a úlohách príspevkových organizácií lesného hospodárstva
v zakladateľskej pôsobnosti MPRV SR
13. Integrovaný environmentálny a ekonomický účet pre lesy
14. Informácia o stave lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy na Slovensku
15. Analýza stavu a vývoja uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu
16. Vypracovať správu o stave usporiadania pozemkov a stavieb v štátnych organizáciách
lesného hospodárstva
17. Výročná správa z implementácie Viacročného národného plánu kontrol Slovenskej republiky
za rok 2012
18. Národná správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách a v detskej výžive v Slovenskej
republike za rok 2012
19. Správa o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v Slovenskej republike za rok 2012
20. Správa o činnosti národného Kontaktného miesta pre vedeckú a technickú spoluprácu
s EFSA
21. V spolupráci s SPPK, PKS a AKS širšie vysvetľovať prostredníctvom vhodne zvolených
marketingových nástrojov spotrebiteľovi, prečo je výhodné nakupovať výrobky, ktoré boli
dopestované alebo vyrobené na Slovensku a tým ovplyvniť nákupné správanie
v prospech slovenských výrobkov a touto cestou zvýšiť podiel slovenských výrobkov
v obchodoch
22. Pokračovať v užšej spolupráci s inými rezortmi v monitorovaní podielu na Slovensku
vyrobených potravín v obchode pri vytváraní možností podpory jeho zvýšenia
23. Zriadiť pracovnú skupinu pre prípravu programov podpory regionálneho rozvoja
a zadefinovať ciele a aktivity budúcich programov
24. Prostredníctvom ROP podporiť rekonštrukciu a budovanie komunitných centier s cieľom
prispieť k zvýšeniu sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít
25. Prostredníctvom ROP podporiť pilotný prístup deinštitucionalizácie zariadení sociálnej
infraštruktúry na Slovensku
26. Vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov vykonávať 100%-nú administratívnu kontrolu
a kontrolu na mieste na každom investičnom projekte
27. Vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov vykonávať 100%-nú administratívnu kontrolu
a kontrolu na mieste na každom investičnom projekte
28. Získanie pozície RO v prospech MPRV SR ako RO v programoch CS pre programové
obdobie 2014-2020 zmena na Získanie pozície RO v prospech MPRV SR v programoch CS
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HU-SK a ENPI HU-SK-RO-UA pre programové obdobie 2014-2020, v ktorých ako jediných
programoch CS doposiaľ neboli dohodnuté riadiace štruktúry
29. Zabezpečiť včasné vykonanie procesov verejného obstarávania na činnosti programovania
v gescii sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja (externý spracovateľ programového
dokumentu, ex ante hodnotenie, strategické environmentálne hodnotenie)
30. Zabezpečiť verejné obstarávanie na obstaranie projektovej dokumentácie na typizovaný
nájomný bytový dom, ktorej obstaranie bude financované z prostriedkov technickej pomoci
ROP v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
31. Vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na výstavbu
nájomných bytových domov pre marginalizované skupiny
32. Predložiť Monitorovaciemu výboru pre ROP a Monitorovaciemu výboru pre OPBK
na schválenie návrh hodnotiacich a výberových kritérií pre podporu projektov zlepšenia
energetickej efektívnosti bytových domov v mestských oblastiach, a zároveň predložiť
Monitorovaciemu výboru pre ROP návrh hodnotiacich a výberových kritérií pre podporu
projektov výstavby nájomných bytov pre marginalizované skupiny
33. Pripraviť dohodu o financovaní medzi Riadiacim orgánom pre ROP, Riadiacim orgánom
pre OPBK a Štátnym fondom rozvoja bývania
34. Vyhlásiť výzvu na opatrenie 4.1a, 4.1c – Regenerácia sídiel a 5.1 Regionálne komunikácie
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov na odstraňovanie škôd spôsobených ničivými
povodňami v roku 2010 zo zdrojov dodatočne alokovaných do Regionálneho operačného
programu uznesením vlády SR č. 566/2010
35. V spolupráci so Združením samosprávnych krajov SK8 a so Združením miest a obcí
Slovenska analyzovať možnosti aktualizácie Splnomocnenia o delegovaní právomocí
Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pre Regionálny operačný program

3. 2 Priebežný odpočet plnenia zámerov za rok 2013
MPRV SR priebežne plnilo v roku 2013 nasledovné úlohy v rámci strednodobých
zámerov rezortu:

Plnenie úloh vládneho charakteru:
Úloha č. 1
Návrh nariadenia vlády o podpore podnikania v pôdohospodárstve
Zodpovedný: sekcia 300
Termín:
jún 2013 - PVM
október 2013 - vláda SR
Plnenie úlohy:
V rámci sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu úloha vecne spadá pod odbor štátnej
pomoci a národných podpôr. Nakoľko v roku 2013 neboli uzavreté legislatívne rámce EÚ,
od ktorých sa odvíja ďalšia tvorba národnej legislatívy v oblasti poskytovania podpôr
v pôdohospodárstve, požiadalo MPRV SR o zrušenie predmetnej úlohy.
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 565 z 26. septembra 2013 vláda zrušila z Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013 úlohu „návrh nariadenia vlády
Slovenskej republiky o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka“. Uvedená
úloha bude splnená ako iniciatívny materiál po prijatí európskej legislatívy v predmetnej oblasti.
Úloha je zrušená.
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Úloha č. 2
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov
štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení
neskorších predpisov
Zodpovedný: sekcia 600
Termín:
apríl 2013 - PVM
jún 2013 - vláda SR
Plnenie úlohy:
Zákon bol schválený na 21. schôdzi NR SR dňa 21. júna 2013 uznesením č. 675 (číslo
zákona 211/2013 Z. z. zo dňa 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z.
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji
vidieka v znení neskorších predpisov).
Prínos zákona spočíva v novej úprave konania Pôdohospodárskej platobnej agentúry
pri poskytovaní podpory v prípade sporu viacerých žiadateľov o užívanie deklarovanej plochy,
tzv. sporné alebo duplicitné deklarácie, kde je umožnené poskytnutie požadovaných podpôr
väčšiemu počtu subjektov, ako aj v zadefinovaní potrebného právneho rámca poradenského
systému v pôdohospodárstve.
Úloha je splnená.
Úloha č. 3
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
Zodpovedný: sekcia 400
Termín:
október 2013 - PVM
december 2013 - vláda SR
Plnenie úlohy:
Návrh novely zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách bol schválený na 89. rokovaní vlády SR dňa 8. januára 2014. Hlavný cieľ novely
zákona je upraviť postupy pri jednoduchých pozemkových úpravách.
Úloha splnená.
Úloha č. 4
Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z.
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti
v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách
v znení neskorších predpisov
Zodpovedný: sekcia 500
Spolupráca: sekcia 400
Termín: jún 2013 – PVM
august 2013 – vláda SR
Plnenie úlohy:
Predmetné nariadenie vlády Slovenskej republiky pomôže zvýšeniu propagácie a podpory
predaja
domácich
potravín.
Novela
nariadenia
vlády
Slovenskej
republiky
č. 339/2008 Z. z. sa predkladá každoročne, hlavne z dôvodu zmeny resp. rozšírenia sortimentu
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mliečnych výrobkov, stanovenia výšky pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu a stanovenia
najvyšších úhrad platených žiakmi pre tieto mliečne výrobky.
•

Nariadenie vlády č. 208/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych
výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov
na stredných školách v znení neskorších predpisov.
Schválené na 19. PVM 23. mája 2013, platnosť od 1. augusta 2013, vláda SR návrh
nariadenia vlády schválila na 66. rokovaní vlády SR dňa 3. júla 2013.

•

Novela nariadenia vlády č. 14/2014 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych
výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov
na stredných školách v znení neskorších predpisov
Schválené: 36. PVM 12. novembra 2013, platnosť od 1.februára 2014.

Úloha je splnená.
Úloha č. 5
Návrh zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o doplnení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov
Zodpovedný: sekcia 500
Spolupráca: sekcia 400, MŽP SR, MZ SR, MŠVVŠ SR
Termín:
marec 2013 - vláda SR
Plnenie úlohy:
Návrh zákona bol schválený a publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 387/2013 Z. z.
Prijatím zákona sa zjednodušil systém povoľovania pomocných prípravkov na ochranu rastlín
a určili sa kompetencie orgánov štátnej správy v oblasti vzájomného uznávania autorizácie tejto
skupiny výrobkov v zmysle legislatívy EÚ.
Úloha splnená.
Úloha č. 6
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov
Zodpovedný: sekcia 700
Termín:
máj 2013 - PVM
júl 2013 - vláda SR
Plnenie úlohy:
Návrh zákona bol schválený na 17. PVM dňa 9. mája 2013 č. materiálu 2571/2013-720
a vládou Slovenskej republiky bol schválený s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády
uznesením vlády SR č. 560/2013 zo 26. Septembra 2013. V decembri 2013 bol návrh zákona
stiahnutý z rokovania parlamentu, opätovne bude predložený po úprave v priebehu roka 2014.
Úloha sa plní.
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Úloha č. 7
Návrh legislatívneho zámeru zákona o lesoch
Zodpovedný: sekcia 700
Termín:
apríl 2013 - PVM
september 2013 - vláda SR
Plnenie úlohy:
Návrh legislatívneho zámeru zákona o lesoch bol vypracovaný a predložený
na 26. PVM dňa 15. augusta 2013 č. materiálu 3557/2013-720. PVM rozhodla o zrušení úlohy
vládneho charakteru č. 21 z Rozpracovania programového vyhlásenia vlády SR za oblasť
pôdohospodárstva (materiál č. 320/2012-100) schváleného na 14. porade vedenia ministerstva
24. mája 2012 a úlohy vládneho charakteru č. 7 z Vyhodnotenia plnenia úloh za rok 2012
a aktualizácie úloh na rok 2013 z rozpracovaného programového vyhlásenia vlády SR na roky
2012 – 2016 za oblasť pôdohospodárstva (materiál č. 1122/2013-310), schváleného
na 5. porade vedenia ministerstva 7. februára 2013 a o nepredložení na rokovanie vlády.
Úloha je splnená.
Úloha č. 8
Predložiť koncepciu rozvoja poľovníctva SR
Zodpovedný: sekcia 700
Termín:
február 2013 - PVM
marec 2013 - vláda SR
Plnenie úlohy:
Koncepcia bola schválená na 8. PVM dňa 28. februára 2013 č. materiálu 1372/2013-710.
Materiál bol dňa 26. júna 2013 predložený na schválenie do vlády SR, zatiaľ ešte nebol
prerokovaný.
Úloha sa plní.
Úloha č. 9
Vypracovať návrh na zmenu a doplnenie zákonov upravujúcich usporiadanie vlastníckych
a užívacích práv k pozemkom (napr. zákona č. 229/1991 Zb., zákona
č. 330/1991 Zb., zákona č. 180/1995 Z. z.)
Zodpovedný: sekcia 700
október 2013 - PVM
Termín:
december 2013 - vláda SR
Plnenie úlohy:
Návrh zákona, ktorým, sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov boli
schválené na 34. PVM dňa 24. októbra 2013 č. materiálu 4271/2013-410 a boli zaslané
na rokovanie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky dňa 6. decembra 2013. Termín
predloženia novely zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov na rokovanie vlády Slovenskej
republiky bol predĺžený do 30. júna 2014.
Úloha sa plní.
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Úloha č. 10
Vypracovať správu o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom
Zodpovedný: sekcia 700
Termín:
jún 2013 - PVM
júl 2013 - vláda SR
Plnenie úlohy:
Správa bola schválená na 21. PVM dňa 7. júna 2013 č. materiálu 1685/2013-720
a následne schválený vládou Slovenskej republiky uznesením vlády SR č. 450/2013
z 21. augusta 2013.
Úloha je splnená.
Úloha č. 11
Vypracovať Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej
republiky
Zodpovedný: sekcia 700
Termín:
september 2013 - PVM
november 2013 - vláda SR
Plnenie úlohy:
Akčný plán bol schválený na 31. PVM dňa 1. októbra 2013 č. materiálu
3970/2013-730 a bol predložený na predbežné pripomienkové konanie, pri ktorom vznikol
rozpor medzi MŽP SR a MPRV SR. MPRV SR požiadalo o predĺženie termínu predloženia
návrhu Akčného plánu na rokovanie vlády do 30. apríla 2014.
Úloha sa plní.
Úloha č. 12
Schválenie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Zodpovedný: sekcia 600
september 2013 - PVM
Termín:
december 2013 - vláda SR
Plnenie úlohy:
Legislatíva, týkajúca sa programov rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020, bola schválená
v decembri 2013 s účinnosťou od 1. januára 2014. Schválenie nadväzujúcich delegovaných
a implementačných aktov sa predpokladá v máji až júni 2014. Z uvedeného dôvodu sekcia
rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre PRV SR 2014 – 2020 požiadala listom č. 693/2013-100
zo dňa 18. septembra 2013 o schválenie odkladu termínu na predloženie PRV SR 2014 – 2020
na rokovanie vlády, čo bolo odsúhlasené p. premiérom listom č. 7877/2013/KPV zo dňa
7. októbra 2013. Z uvedeného dôvodu bola úloha presunutá do úloh roku 2014.
Úloha sa plní.
Úloha č. 13
Schválenie Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2014 – 2020
Zodpovedný: sekcia 600
Termín:
september 2013 - PVM
december 2013 - vláda SR
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Plnenie úlohy:
Legislatíva týkajúca sa predmetného dokumentu bude schválená na úrovni EÚ až v máji
2014. Z uvedeného dôvodu sekcia rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre OPRH 2014 – 2020
požiadala listom č. 693/2013-100 zo dňa 18. septembra 2013 o schválenie odkladu termínu
na predloženie OPRH 2014 - 2020 na rokovanie vlády, čo bolo odsúhlasené p. premiérom listom
č. 7877/2013/KPV zo dňa 7. októbra 2013. Z uvedeného dôvodu bola úloha presunutá do úloh
roku 2014.
Úloha sa plní.
Úloha č. 14
Viacročný národný strategický plán rozvoja akvakultúry 2014 - 2020
Zodpovedný: sekcia 500
Termín:
marec 2013 - PVM
apríl 2013 - vláda SR
Plnenie úlohy:
Návrh Viacročného národného strategického plánu (ďalej len „VNSP“) rozvoja
akvakultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 bol schválený na 14. PVM
dňa 19. apríla 2013 a na 66. rokovaní vlády SR 3. júla 2013. Na základe VNSP rozvoja
akvakultúry 2014 - 2020 bude vypracovaný nový operačný program rybné hospodárstvo. VNSP
rozvoja akvakultúry 2014 - 2020 bol v septembri po schválení vládou SR zaslaný Európskej
komisii.
Úloha je splnená.

Plnenie úloh rezortného charakteru:
Úloha č. 1
Predložiť návrh zamerania hmotnej stimulácie riaditeľov štátnych podnikov a riaditeľov
príspevkových organizácií na rok 2013
Termín: február 2013 - PVM
Plnenie úlohy:
Riaditelia organizácií v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka boli zainteresovaní
na plnení ťažiskových úloh v roku 2013. Prehĺbila sa ich zainteresovanosť na zlepšení
hospodárenia organizácií. Príslušný materiál prerokovala 6. porada vedenia ministerstva
13. februára 2013.
Úloha je splnená.
Úloha č. 2
Koordinovať hospodárne nakladanie s majetkom štátu v správe rezortných organizácií
MPRV SR a v správe MPRV SR v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku
štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, ktorý neslúži na plnenie úloh v rámci
predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním. Predložiť na rokovanie porady vedenia
ministerstva informáciu o postupe ministerstva pri plnení uvedenej úlohy za rok 2012.
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Termín: február 2013 - PVM
Plnenie úlohy:
Na základe úlohy rezortného charakteru č. 2 z rozpracovaného programového vyhlásenia
vlády SR na roky 2012 až 2016 za oblasť pôdohospodárstva, ktorá vyplynula služobnému úradu
MPRV SR, vedúci služobného úradu MPRV SR predložil v termíne na rokovanie porady vedenia
MPRV SR materiál „Informácia o postupe ministerstva pri koordinovaní hospodárneho
nakladania s majetkom štátu v správe organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva a v správe ministerstva za rok 2012“.
Úloha je splnená.
Úloha č. 3
Vypracovať informáciu o plnení úloh z rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR
na roky 2012 – 2016 za oblasť pôdohospodárstva za predchádzajúci rok
a aktualizovať úlohy aktuálneho roka
Termín: január 2013 - PVM
Plnenie úlohy:
Materiál číslo 1122/2013-310 „Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2012 a aktualizácia
úloh na rok 2013 z rozpracovaného programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016
za oblasť pôdohospodárstva“ bol schválený na 5. PVM.
Úloha je splnená.
Úloha č.4
Správa o usporiadaní pozemkového vlastníctva
Termín: apríl 2013 - PVM
Plnenie úlohy:
Termín plnenia rezortnej úlohy „Správa o usporiadaní pozemkového vlastníctva“
bol na základe požiadavky sekcie legislatívy preložený na december 2013. Z pretrvávajúcich
dôvodov odkladu (vyhlásenie verejného obstarávania v prvom štvrťroku 2014) požiadala sekcia
legislatívy ďalší odklad termínu na jún 2014.
Úloha sa plní.
Úloha č. 5
Predložiť správu o príprave závlahovej sezóny v roku 2013
Termín: apríl 2013 - PVM
Plnenie úlohy:
Správa o príprave závlahovej sezóny na rok 2013 bola spracovaná
a pod č. 2647/2013-510 odovzdaná 29. apríla 2013 do vedenia, prerokovaná a schválená
v 16. PVM dňa 2. mája 2013.
Úloha je splnená.
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Úloha č. 6
Analýza plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1107/2009
o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh
Zodpovedný: sekcia 500
Spolupráca: MZ SR, MŽP SR, MŠVVŠ SR
Termín: september 2013
Plnenie:
Materiál bol predložený a schválený na 36. rokovaní PVM dňa 12. novembra 2013.
Obsahoval analýzu systému hodnotenia a schvaľovania účinných látok a analýzu hodnotenia
a autorizácie/povoľovania prípravkov na ochranu rastlín v SR. Súčasťou analýzy bol prehľad
úloh, vyplývajúcich z platnej legislatívy, prehľad personálneho zabezpečenia ÚKSÚP, NLC
a odborných pracovísk, poverených podľa §7 zákona č. 405/2011 Z. z., plnenie úloh ako aj
identifikácia nedostatkov a návrh nápravných opatrení.
Úloha je splnená.
Úloha č. 7
Predložiť správu o vyhodnotení závlahovej sezóny v roku 2013
Termín: december 2013 - PVM
Plnenie úlohy:
Správa o vyhodnotení závlahovej sezóny v roku 2013 bola schválená na 1. PVM dňa
9. januára 2014.
Úloha je splnená.
Úloha č. 8
Národný program stabilizácie slovenského včelárstva na roky 2013/2014 - 2015/2016
Spolupráca: reprezentatívne včelárske organizácie
Termín: marec 2013 – PVM
Plnenie úlohy:
Schválené na 11. PVM 28. marca 2013.
Úloha je splnená.
Úloha č. 9
Spolupráca na príprave návrhov na podporu združovania sa prvovýrobcov do odbytových
a obchodných organizácií prostredníctvom uplatňovania pravidiel spoločnej organizácie
trhu EÚ, čím by sa mala vyrovnať sila postavenia združených (a nie jednotlivých)
domácich výrobcov potravín vo vzťahu k ich odberateľom
Spolupráca: odvetvové potravinárske zväzy a združenia
Termín: december 2013 – PVM
Plnenie úlohy:
Úloha bola za predchádzajúce aj nasledujúce roky zrušená na 1. PVM
dňa 9. januára 2014.
Úloha je zrušená.
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Úloha č. 10
Informácia o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska a prognóza ich vývoja
na nasledujúci rok
Termín: jún 2013 - PVM
Plnenie úlohy:
Informácia bola schválená na 31. PVM dňa 1. októbra 2013, č. materiálu 4033/2013-720.
Úloha je splnená.
Úloha č. 11
Informácia o činnosti a hospodárskych zámeroch štátnych podnikov lesného hospodárstva
v zakladateľskej pôsobnosti MPRV SR
apríl 2013 – PVM
Termín:
Plnenie úlohy:
Informácia bola schválená na 17. PVM dňa 9. mája 2013 č. materiálu 2579/2013-710.
Úloha je splnená.
Úloha č. 12
Informácia o činnosti a úlohách príspevkových organizácií lesného hospodárstva
v zakladateľskej pôsobnosti MPRV SR
Termín: apríl 2013 – PVM
Plnenie úlohy:
Informácia bola schválená na 17. PVM dňa 9. mája 2013, č. materiálu 2580/2013-710.
Úloha je splnená.
Úloha č. 13
Integrovaný environmentálny a ekonomický účet pre lesy
Zodpovedný: sekcia 700
Termín: december 2013 – PVM
Plnenie úlohy:
Materiál bol schválený na 40. PVM dňa 19. decembra 2013, č. materiálu 4956/2013-720.
Úloha je splnená.
Úloha č. 14
Informácia o stave lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy na Slovensku
Termín: november 2013 – PVM
Plnenie úlohy:
Informácia bola schválená na 38. PVM dňa 28. novembra 2013, č. materiálu
4516/2013-720.
Úloha je splnená.
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Úloha č. 15
Analýza stavu a vývoja uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu
Termín: november 2013 – PVM
Plnenie úlohy:
Analýza bola schválená na 39. PVM dňa 5. decembra 2013, č. materiálu 4671/2013-720.
Predmetný materiál bude využitý pri vypracovaní Národného programu ochrany lesných
genetických zdrojov.
Úloha je splnená.
Úloha č. 16
Vypracovať správu o stave usporiadania pozemkov a stavieb v štátnych organizáciách
lesného hospodárstva
Termín: máj 2013 – PVM
Plnenie úlohy:
Správa bola schválená na 16. PVM dňa 2. mája 2013, č. materiálu 1556/2013-720.
Úloha je splnená.
Úloha č. 17
Výročná správa z implementácie Viacročného národného plánu kontrol Slovenskej
republiky za rok 2012
Termín: júl 2013 – EK DG SANCO
Plnenie úlohy
Úloha splnená v termíne; správa bola pod č. m. 2777/2013-810 schválená na 21. PVM
7. júna 2013.
Správa bola zaslaná na EK - DG SANCO a zverejnená na web stránke MPRV SR. Úloha
vyplýva pre ČŠ EÚ z Nariadenia EP a Rady(ES) 882/2004 a Rozhodnutia EK č. 2008/654/ES.
Správa obsahuje zhodnotenie výsledkov úradnej kontroly zo všetkých oblastí
potravinového reťazca, avšak v súlade s požiadavkami acquis communitare. Podrobne nehodnotí
stav v jednotlivých oblastiach úradnej kontroly, ale je zameraná na posúdenie efektívnosti
systému úradnej kontroly.
Úloha je splnená.
Úloha č. 18
Národná správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách a detskej výžive v Slovenskej
republike za rok 2012
Termín: september 2013 – EFSA
Plnenie úlohy
Úloha splnená v termíne; správa pod č. m. 3898/2013-810 bola schválená na 30. PVM
26. septembra 2013.
Úloha vyplýva z acquis communitaire: Nariadenie EP a Rady (ES) č. 396/2001, Smernica
Rady 91/414/EHS, Nariadenie Komisie (ES) č. 1274/2011. Časť správy podľa uznesenia PVM
bola zverejnená na domovskom webovom sídle MPRV SR a extranete EFSA.
Úloha je splnená.
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Úloha č. 19
Správa o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v Slovenskej republike za rok 2012
Termín: október 2013 – EFSA
Plnenie úlohy
Správa je podkladom pre národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu
s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a vedeckých expertov pre národné hodnotenia
rizika bezpečnosti potravín a na komunitárnej úrovni slúži pre EFSA, ako jeden z podkladov pre
hodnotenie rizika. Správa bola schválená na 32. PVM 11. októbra 2013 pod č. m. 3993/2013-810
a následne vydaná a distribuovaná ako publikácia v tlačenej forme.
Správa bola pripravená v zmysle nariadenia vlády SR č. 626/2004 o monitorovaní zoonóz
a pôvodcov zoonóz a smernice 2003/99/ES o monitoringu zoonóz a pôvodcov zoonóz, ktorou
sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 90/242/EHS a ruší smernica Rady 92/117/EHS a bola
vypracovaná na základe rozpracovaného programového vyhlásenia vlády SR a ročného
pracovného a strategického plánu národného Kontaktného bodu pre vedeckú a technickú
spoluprácu s EFSA. Správa prezentuje výsledky vyšetrení a testov vykonaných v roku 2012
a zhodnotenie národnej epidemiologickej situácie u ľudí a zvierat so zameraním
na trendy a zdroje zoonózových infekcií. Na príprave správy sa podieľali autorské kolektívy
ŠVPS SR, ŠVPÚ Bratislava, ŠVPÚ Dolný Kubín, ŠVÚ Zvolen, Lekárska fakulta Univerzity
Komenského – Ústav epidemiológie, Národný ústav Tuberkulózy Vyšné Hágy, Slovenská
akadémia vied – Parazitologický ústav Košice, ÚVZ SR a Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a Košiciach v spolupráci so všetkými RÚVZ v SR.
Úloha je splnená.
Úloha č. 20
Správa o činnosti národného Kontaktného miesta pre vedeckú a technickú spoluprácu
s EFSA
Termín: december 2013 – EFSA
Plnenie úlohy
Správa o činnosti národného Kontaktného bodu (ďalej aj „KB“) pre vedeckú a technickú
spoluprácu s EFSA bola predložená a schválená 28. novembra 2013 na 38. PVM pod číslom
4606/2013-810.
Koncom roku 2013 bola zaslaná na schválenie úradu EFSA. Správa popisuje aktivity
národného Kontaktného bodu (KB) a plnenie úloh národným KB v roku 2013. Úlohy KB
sú definované v Národnom strategickom pláne, ktorý sa odvíja od Strategického plánu EFSA
a Dohody podpísanej medzi EFSA a MPRV SR (podpísanej v decembri 2007). Aktivity KB
a plnenie jeho úloh podľa Dohody podporuje EFSA aj finančne. Výška finančnej podpory v roku
2013 bola 25 000 EUR. Prvá polovica financií vo výške 12 500 EUR bola prevedená na účet
ministerstva v marci 2013. Druhá časť finančných prostriedkov vo výške 12 500 EUR bola
prevedená na účet ministerstva po posúdení správy KB a všetkých faktúr, ktoré KB priebežne
predkladal finančnému odboru EFSA. Požadovaná kvalita práce a dôveryhodnosť KB
je garantovaná Certifikátom systému manažérstva kvality r. č. 89-245 870-10 podľa STN EN ISO
9001:2009 /EN ISO 9001:2008 v rozsahu Koordinácia problematiky bezpečnosti potravín
a výživy, ktorý je každoročne auditovaný certifikačným orgánom.
Kontaktný bod si úlohy definované v Národnom strategickom pláne a Dohode splnil
a úrad EFSA podpísaním dodatku k Dohode obnovil spoluprácu s KB aj pre rok 2014 a zaviazal
sa KB podporiť aj finančne v celkovej výške 25 000 EUR.
Úloha je splnená.
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Úloha č. 21
V spolupráci s SPPK, PKS a AKS širšie vysvetľovať prostredníctvom vhodne zvolených
marketingových nástrojov spotrebiteľovi, prečo je výhodné nakupovať výrobky, ktoré boli
dopestované, alebo vyrobené na Slovensku a tým ovplyvniť nákupné správanie v prospech
slovenských výrobkov a touto cestou zvýšiť podiel slovenských výrobkov v obchodoch
Termín: október 2013 – PVM
Plnenie úlohy:
Úloha sa plní formou marketingových aktivít zameraných na propagáciu Národného
programu podpory poľnohospodárskych výrobkov Značka kvality SK. V priebehu roka
sa uskutočnilo niekoľko druhov aktivít – výstava Danubius Gastro 2013, Bratislava
Agrokomplex 2013, Nitra, Food festivaly (Banská Bystrica, Košice, Bratislava) a rôzne iné
podporné aktivity v oblasti marketingu a propagácie kvalitných slovenských potravín.
Úloha sa plní priebežne.
Úloha č. 22
Pokračovať v užšej spolupráci s inými rezortmi v monitorovaní podielu na Slovensku
vyrobených potravín v obchode pri vytváraní možností podpory jeho zvýšenia“ bola
9. poradou vedenia MPRV SR 3. apríla 2014 zmenená na „Pokračovať v monitorovaní podielu
na Slovensku vyrobených potravín v obchode a pri vytváraní možností jeho zvýšenia.
Termín: september 2013 – PVM
Plnenie úlohy:
Na základe zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov odbor
obchodnej politiky 2x ročne za rok 2013 (31. augusta 2013 za I. polrok 2013 a 28. februára 2014
za II. polrok 2013) zostavil podľa výkazov prevádzkovateľov maloobchodného predaja potravín
ich poradie a zverejnil ich na webovom sídle ministerstva a zaslal ich dotknutým
prevádzkovateľom na zverejnenie pred vstupom do maloobchodnej prevádzky.
Úloha je splnená.
Úloha č. 23
Zriadiť pracovnú skupinu pre prípravu programov podpory regionálneho rozvoja
a zadefinovať ciele a aktivity budúcich programov
Termín: marec 2013 – PVM
Plnenie úlohy:
SRPRR v súlade s bodom B2, uznesenia č. 3 Rady vlády SR pre Partnerskú dohodu
na roky 2014 - 2020 zo dňa 18. decembra 2012, oslovila relevantných partnerov so žiadosťou
o nomináciu členov do pripravovanej pracovnej skupiny na prípravu IROP. V priebehu mesiaca
február oslovení partneri predložili návrhy členov do pracovnej skupiny, ktorým následne boli
pripravené menovacie dekréty, ktoré začiatkom mesiaca marec boli distribuované členom
pracovnej skupiny.
Členmi pracovnej skupiny okrem relevantných riadiacich orgánov sú aj zástupcovia
VÚC, ZMOS, ÚMS, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Vidiecky parlament, Zväz
stavebných podnikateľov SR, Klub 500, Rómsky inštitút, Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska komora, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Svoje zastúpenie
v pracovnej skupine majú aj Úrad splnomocnenca pre rómske komunity a Úrad splnomocnenca
pre rozvoj občianskej spoločnosti.
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Odpočet záveru z materiálu „Stav prípravy OP v rámci programového obdobia 2014-2020
v gescii SRPRR k 31. januáru 2013“ vzatého na vedomie v PVM dňa 31. januára 2013 „termín
zriadenia pracovnej skupiny do 28. februára 2013“: V termíne do 28. februára 2013 boli
pripravené menovacie dekréty nominovaným členom pracovnej skupiny.
Úloha je splnená.
Úloha č. 24
Prostredníctvom ROP podporiť rekonštrukciu a budovanie komunitných centier s cieľom
prispieť k zvýšeniu sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít
Termín: 31.12.2013
Plnenie úlohy:
RO pre ROP vyhlásil dňa 29. novembra 2013 opakovanú výzvu ROP-2.1b-2013/01
podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie. Celý proces
prípravy výzvy prebiehal v spolupráci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
Úloha je splnená.
Úloha č. 25
Prostredníctvom ROP podporiť pilotný prístup deinštitucionalizácie zariadení sociálnej
infraštruktúry na Slovensku
Termín: december 2013
Plnenie úlohy:
RO pre ROP vypracoval výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
vrátane príloh v rámci oblasti podpory 2.1a ROP - podpora pilotného prístupu
deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb a podpora deinštitucionalizácie
existujúcich zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci
s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestorom danej problematiky. Výzva
bola vyhlásená 21. 12. 2012 za účelom poskytnutia pomoci oprávneným žiadateľom na realizáciu
projektov, ktorých ciele prispievajú k napĺňaniu cieľa opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych
služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ROP. Cieľ opatrenia 2.1 Infraštruktúra
sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ROP je v zmysle
Programového manuálu ROP definovaný ako „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb
v sociálnej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania
zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, vrátane obstarania ich vybavenia“. Výzva nie je zameraná na rekonštrukciu
existujúcich veľkokapacitných objektov zariadení (nad 18 pobytových miest v jednom objekte),
ale na podporu služieb/opatrení komunitného typu, resp. na komunitnej úrovni.
Úloha je splnená.
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Úloha č. 26
Vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov vykonávať 100%-nú administratívnu kontrolu
a kontrolu na mieste na každom investičnom projekte
Termín: december 2013
Plnenie úlohy:
Kontrola projektov je vykonávaná ako administratívna kontrola a kontrola na mieste. RO
ROP vykonáva 100% administratívnu kontrolu a kontrolu na mieste. RO ROP vykoná kontrolu
na mieste každého realizovaného (investičného aj neinvestičného) projektu minimálne jedenkrát
počas realizácie projektu, najneskôr však pri záverečnej žiadosti o platbu.
Úloha je splnená.
Úloha č. 27
Vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov vykonávať 100%-nú administratívnu kontrolu
a kontrolu na mieste na každom investičnom projekte
Termín: december 2013
Plnenie úlohy:
Kontrola projektov je vykonávaná ako administratívna kontrola a kontrola na mieste.
RO OPBK vykonáva 100% administratívnu kontrolu a kontrolu na mieste. RO OPBK (OKR)
vykoná kontrolu na mieste každého realizovaného (investičného aj neinvestičného) projektu
minimálne jedenkrát počas realizácie projektu, najneskôr však pri záverečnej žiadosti o platbu.
Úloha je splnená.
Úloha č. 28
Dosiahnutie posilnenia pozície MPRV SR ako RO v programoch CS pre programové
obdobie 2014 - 2020 zmenené na Získanie pozície RO v prospech MPRV SR v programoch
CS HU-SK a ENPI HU-SK-RO-UA pre programové obdobie 2014 - 2020, v ktorých
ako jediných programoch CS doposiaľ neboli dohodnuté riadiace štruktúry
Termín: december 2013 - PVM
Plnenie úlohy:
V roku 2013 sa uskutočnili viaceré negociačné rokovania (20.3., 11.4., 15.11.2013)
ohľadom riadiacich štruktúr programu OP CS HU-SK 2014 - 2020, kde obe strany prezentovali
záujem riadiť program.
Posledné rokovanie sa uskutočnilo dňa 15. novembra 2013 v Maďarsku (Kóspallag
– Nagyírtáspuszta). Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia zo Slovenskej republiky a Maďarska
a v úlohe pozorovateľa aj zástupca EK.
Počas roka 2013 sa uskutočnili viaceré negociačné rokovania o budúcich riadiacich
štruktúrach programu. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia zo Slovenskej republiky a Maďarska
a v úlohe pozorovateľa aj zástupca EK. Rokujúce strany do konca roka 2013 nedospeli
k rozhodnutiu, kto bude plniť úlohu RO.
V prípade Operačného programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko
– Rumunsko – Ukrajina 2014-2020 je vysoko pravdepodobné, že riadiace štruktúry zostanú
nezmenené.
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Materiál do PVM s názvom: „Návrh pozície MPRV k príprave operačných programov
cezhraničnej spolupráce v rámci programového obdobia 2014 - 2020“ bol zaslaný dňa
14. marca 2012.
Úloha sa plní priebežne.
Úloha č. 29
Zabezpečiť včasné vykonanie procesov verejného obstarávania na činnosti programovania
v gescii sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja (externý spracovateľ
programového dokumentu, ex ante hodnotenie, strategické environmentálne hodnotenie)
- aktualizácia znenia úlohy v súvislosti so zmenami v organizačnej štruktúre
Termín: december 2013
Plnenie úlohy:
1. Spracovanie strategického dokumentu Integrovaný regionálny operačný program (ďalej
„IROP“) prebieha prostredníctvom interných kapacít RO pre IROP. Spracovanie nebolo
zabezpečené prostredníctvom verejného obstarávania.
Ex-ante hodnotenie IROP sa realizovalo prostredníctvom verejného obstarávania
podlimitnou zákazkou. Dňa 21. novembra 2013 bola podpísaná zmluva o dielo na ex-ante
hodnotenie IROP s úspešným víťazom súťaže.
Strategické environmentálne hodnotenie sa realizuje prostredníctvom dohody o vykonaní
práce, ktorá bola podpísaná dňa 20. mája 2013.
2.

Výber dodávateľa na spracovanie Operačného programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020 (ďalej „OP CS SR-ČR“)
sa realizoval prostredníctvom verejného obstarávania podlimitnou zákazkou. Zmluva o dielo
so spracovateľom bola podpísaná dňa 31. januára 2013.
Ex-ante hodnotenie OP CS SR - ČR sa realizovalo prostredníctvom verejného obstarávania
podlimitnou zákazkou. Dňa 28. novembra 2013 bola podpísaná zmluva o dielo na ex-ante
hodnotenie OP CS SR-ČR s úspešným víťazom súťaže.
Strategické environmentálne hodnotenie sa realizuje prostredníctvom dohody o vykonaní
práce. Vybraní spracovatelia strategických dokumentov sa aktívne podieľajú na spracovaní
hore uvedených dokumentov.
V prípade OP CS SR-ČR vystupuje MPRV SR ako Riadiaci orgán a to aj v súčasnom
aj v budúcom programovom období.

3.

Na zadávaní a výbere spracovateľa Operačného programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Rakúsko 2014 - 2020 (ďalej „OP CS SR-AT“) sa podieľala rakúska
strana, ako zodpovedný riadiaci orgán súčasného programu CS SR-AT
2007 - 2013. Nakoľko v čase zadávania zákazky platilo status quo, že riadiacim orgánom
aj pre nové obdobie 2014 - 2020 bude rakúska strana. Zmena v riadiacich štruktúrach bola
dohodnutá v októbri/novembri 2013, keď sa obidve strany zhodli na tom, že v novom
programovom období preberá úlohu riadiaceho orgánu MPRV SR.
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4.

Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade Operačného programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Maďarsko 2014 - 2020 („OP CS SR-HU“) štruktúra riadiacich
orgánov nebola určená, výber spracovateľa strategických dokumentov vrátane operačného
programu OP CS SR-HU, ex-ante a SEA hodnotenia bol realizovaný prostredníctvom
súčasného Spoločného technického sekretariátu so sídlom v Budapešti.

5.

Výber dodávateľa na spracovanie Operačného programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko - Slovenská republika 2014 - 2020 („OP CS PL-SR“) bol realizovaný cez čiastkové
rozdelenie verejného obstarávania strategického dokumentu a to na nasledovné časti:
5.1. Výber dodávateľa vstupnej analýzy,
5.2. Strategická časť „OP CS PL-SR“,
5.3. Strategické environmentálne hodnotenie,
5.4. Ex-ante hodnotenie.
Výber dodávateľa zabezpečila poľská strana ako riadiaci orgán OP CS PL-SR 2014 - 2020.

6.

Vzhľadom na skutočnosť, že ani v prípade Operačného programu cezhraničnej
spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 - 2020
(„OP CS ENI HU-SK-RO-UA“) štruktúra riadiacich orgánov nebola určená, je však
vysoko pravdepodobné, že zostane nezmenená, výber spracovateľa strategických
dokumentov vrátane OP CS ENI HU-SK-RO-UA, ex-ante a SEA hodnotenia je v súčasnosti
realizovaný prostredníctvom súčasného Spoločného technického sekretariátu so sídlom
v Budapešti.

Úloha je splnená.
Úloha č. 30
Zabezpečiť verejné obstarávanie na obstaranie projektovej dokumentácie na typizovaný
nájomný bytový dom, ktorej obstaranie bude financované z prostriedkov technickej
pomoci ROP v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Termín: marec 2013
Plnenie úlohy:
Výzva na predloženie ponuky bola v intenciách ustanovenia § 102 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zaslaná uchádzačom dňa 28. marca 2013. Predmetom zákazky s nízkou
hodnotou je vypracovanie architektonickej objemovej a zastavovacej štúdie, vymedzujúcej
stavbu, vhodnú ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
a stavebné konanie pre realizáciu stavby „Nájomný bytový dom pre marginalizované skupiny“.
V zmysle Smernice o verejnom obstarávaní Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
postupuje sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja MPRV SR plniaca úlohy Riadiaceho
orgánu pre Regionálny operačný program pri verejnom obstarávaní formou prieskumu trhu.
V súvislosti s prípravou a definovaním podmienok verejného obstarávania sa uskutočnili
pracovné rokovania na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
(dňa 16. januára 2013) a na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity
(dňa 5. februára 2013).
Dňa. 21. mája 2013 po vyhodnotení cenových ponúk zákazky s nízkou hodnotou došlo
k zrušeniu súťaže VO. Zo strany žiadneho uchádzača nedošlo k splneniu podmienok súťaže VO.
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20. júna 2013 bola vyhlásená nová výzva zákazky s nízkou hodnotou. Hodnotiaca komisia
22. júna 2013 potvrdila uchádzača, ktorý jediný splnil podmienky súťaže VO.
Znenie úlohy ako aj znenie odpočtu je totožné s vyhodnotením úlohy B.1 z uznesenia
vlády SR č. 526 z 3. októbra 2012 s fixným termínom splnenia k 31. marcu 2013.
Úloha je splnená.
Úloha č. 31
Vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na výstavbu
nájomných bytových domov pre marginalizované skupiny
Termín: do dvoch mesiacov od odovzdania projektovej dokumentácie na typizovaný nájomný
bytový dom - Interný dozorný a monitorovací výbor pre ŠF EÚ
Plnenie úlohy:
Výzva ROP-4.1b-2013/01 výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bola zverejnená
dňa 17. decembra 2013.
Úloha je splnená.
Úloha č. 32
Predložiť Monitorovaciemu výboru pre ROP a Monitorovaciemu výboru pre OPBK
na schválenie návrh hodnotiacich a výberových kritérií pre podporu projektov zlepšenia
energetickej efektívnosti bytových domov v mestských oblastiach, a zároveň predložiť
Monitorovaciemu výboru pre ROP návrh hodnotiacich a výberových kritérií pre podporu
projektov výstavby nájomných bytov pre marginalizované skupiny
Termín: do 31.3.2013
Plnenie úlohy:
Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja MPRV SR plní úlohu riadiaceho orgánu
pre Regionálny operačný program, Operačný program Bratislavský kraj a taktiež plní funkciu
riadiaceho orgánu pre program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
a národného orgánu pre ďalšie programy cezhraničnej spolupráce 2007 – 2013.
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program (ďalej „RO pre ROP“) predložil
Monitorovaciemu výboru pre Regionálny operačný program na schválenie „Postup
implementácie iniciatívy JESSICA“ (vrátane špecifikácie hodnotiacich a výberových kritérií
projektov). Uvedený postup bol schválený uznesením Monitorovacieho výboru pre ROP
dňa 19. marca 2013.
RO pre ROP zároveň listom ministra zo dňa 22. marca 2013 predložil členom
Monitorovacieho výboru pre Regionálny operačný program na hlasovanie písomnou procedúrou
návrh hodnotiacich kritérií v rámci opatrenia 4.1 Regionálneho operačného programu
„Regenerácia sídiel“, oblasť podpory 4.1b „podpora infraštruktúry bývania“, aktivita „výstavba
nájomných bytov pre marginalizované skupiny“. Pripomienkové konanie členov
Monitorovacieho výboru pre Regionálny operačný program k návrhu uvedených hodnotiacich
kritérií bolo vyhlásené ešte pred začatím samotnej písomnej procedúry, dňa 15. marca 2013.
Spoločné výberové kritériá pre všetky opatrenia Regionálneho operačného programu (vrátane
opatrenia 4.1 „Regenerácia sídiel“ oblasť podpory 4.1b „podpora infraštruktúry bývania“,
aktivita „výstavba nájomných bytov pre marginalizované skupiny“) boli schválené
Monitorovacím výborom pre Regionálny operačný program v rámci predchádzajúcich hlasovaní,
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pričom sú dostupné ako súčasť prílohy č. 2 Programového manuálu Regionálneho operačného
programu
na
webovom
sídle
Regionálneho
operačného
programu
(http://www.ropka.sk/dokumenty-na-stiahnutie/).
Problematika implementácie iniciatívy JESSICA bola zároveň Riadiacim orgánom
pre Operačný program Bratislavský kraj zapracovaná do Programového manuálu pre OPBK
verzia 10, účinného od 26. marca 2013.
Úloha je splnená.
Úloha č. 33
Pripraviť dohodu o financovaní medzi Riadiacim orgánom pre ROP, Riadiacim orgánom
pre OPBK a Štátnym fondom rozvoja bývania
Termín: marec 2013
Plnenie úlohy:
Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja MPRV SR plniaca úlohy Riadiaceho
orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj, pripravila
návrh zmluvy o financovaní medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a Štátnym fondom rozvoja bývania. V dňoch 13. až 28. februára 2013 uvedený návrh
pripomienkovalo Ministerstvo financií SR a Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR (Centrálny koordinačný orgán). Vyhodnotenie pripomienok k návrhu
zmluvy o financovaní spolu s upravenou verziou tohto návrhu bolo zaslané dňa 25. marca 2013
Ministerstvu financií SR aj Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Konečná
verzia zmluvy o financovaní bola upravená vzhľadom na závery pracovného rokovania k otázke
štátnej pomoci, ktoré sa konalo dňa 19. marca 2013 za účasti zástupcov SRPRR, Ministerstva
financií SR, Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR.
Zmluva o financovaní medzi RO pre ROP/OPBK a ŠFRB, v zmysle ktorej
je implementovaný mechanizmus JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment
in City Areas, t.j. iniciatíva Európskej únie zameranej na podporu udržateľných investícií
v mestských oblastiach), bola podpísaná 22. apríla 2013.
Úloha je splnená.
Úloha č. 34
Vyhlásiť výzvu na opatrenie 4.1a, 4.1c – Regenerácia sídiel a 5.1 Regionálne komunikácie
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov na odstraňovanie škôd spôsobených ničivými
povodňami v roku 2010 zo zdrojov dodatočne alokovaných do Regionálneho operačného
programu uznesením vlády SR č. 566/2010
Termín: január 2013 - Interný dozorný a monitorovací výbor pre ŠF EÚ
Plnenie úlohy:
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlásil dňa 31. januára 2013 výzvu
na opatrenie 4.1a, 4.1c – Regenerácia sídiel a 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov na odstraňovanie škôd spôsobených ničivými povodňami v roku
2010 zo zdrojov dodatočne alokovaných do Regionálneho operačného programu uznesením
vlády SR č. 566/2010. Uvedené výzvy sú zverejnené na webovom sídle Riadiaceho orgánu
pre Regionálny operačný program www.ropka.sk spolu s príslušnou riadiacou dokumentáciou.
Úloha je splnená
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Úloha č. 35
V spolupráci so Združením samosprávnych krajov SK8 a so Združením miest a obcí
Slovenska analyzovať možnosti aktualizácie Splnomocnenia o delegovaní právomocí
Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pre Regionálny operačný program
Termín: do 28.2.2013
Plnenie úlohy:
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre ROP“) analyzoval
na základe návrhu Žilinského samosprávneho kraja možnosti aktualizácie Splnomocnenia
o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim
orgánom pre Regionálny operačný program (ďalej aj „SO/RO“).
Výsledkom analýzy, ktorá vychádza z podkladov zaslaných z odboru implementácie
SO/RO Žilinského samosprávneho kraja a bola vypracovaná aj v nadväznosti na pracovné
stretnutia, zorganizované RO pre ROP so zástupcami SO/RO, je návrh Dodatku č. 1
k Splnomocneniu o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod
Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program, ktorý bol zaslaný listom zo dňa
22. februára 2013 predsedovi Združenia samosprávnych krajov SK8, zástupcovi Združenia miest
a obcí Slovenska a sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre Regionálny
operačný program.
Úloha je splnená.

4. Údaje za rok 2013
4.1 Plán hlavných úloh a jeho plnenie
Plnenie hlavných úloh okrem úloh vyplývajúcich z rozpracovania Programového
vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 za oblasť pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za rok
2013, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej kapitole, bolo nasledovné:
Kancelária ministra
V I. štvrťroku 2013 malo MPRV SR predložiť na rokovanie vlády 1 materiál
Koncepcia rozvoja poľovníctva
Plnenie úlohy:
Minister požiadal predsedu vlády SR listom č. 286/2013-100 zo dňa 21. marca 2013
o predĺženie termínu splnenia úlohy do 30. júna 2013. Dňa 11. apríla 2013 listom
č. 4386/2013/KPV predseda vlády SR s predĺžením termínu splnenia úlohy súhlasil.
Dňa 6. júna 2013 bol materiál predložený na rokovanie HSR SR. Dňa 26. júna 2013 bol materiál
predložený na rokovanie vlády SR.
V II. štvrťroku 2013 MPRV SR nevyplynul z Plánu práce vlády žiaden materiál.
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V III. štvrťroku 2013 malo MPRV SR predložiť na rokovanie vlády SR 3 materiály:
Správa o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahoch k lesným pozemkom
Plnenie úlohy:
Dňa 4. júla 2013 bol materiál predložený na rokovanie HSR SR, na rokovanie vlády SR bol
materiál predložený 3. júla 2013, prerokovaný dňa 21. augusta 2013, vláda SR prijala k materiálu
uznesenie č. 450.
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2012
Plnenie úlohy:
Dňa 25. júla 2013 bol materiál predložený na rokovanie HSR SR, na rokovanie vlády SR bol
materiál predložený 27. augusta 2013, prerokovaný dňa 4. septembra 2013, vláda SR prijala
k materiálu uznesenie č. 513, na rokovanie NR SR bol materiál predložený 26. septembra 2013
pod ČPT 699.
Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2012
Plnenie úlohy:
Dňa 1. augusta 2013 bol materiál predložený na rokovanie HSR SR, na rokovanie vlády SR bol
materiál predložený 28. augusta 2013, prerokovaný dňa 4. septembra 2013, vláda SR prijala
k materiálu uznesenie č. 521, na rokovanie NR SR bol materiál predložený 26. septembra 2013
pod ČPT 700.
V IV. štvrťroku 2013 malo MPRV SR predložiť na rokovanie vlády SR 5 materiálov:
Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu
Plnenie úlohy:
Listom ministra č. 703/2013-100 zo dňa 24. septembra 2013 požiadalo MPRV SR predsedu
vlády SR o predĺženie termínu splnenia úlohy do 30. júna 2014. Listom č.7894/2013/KPV
zo dňa 11. októbra 2013 predseda vlády SR s predĺžením termínu splnenia úlohy súhlasil.
Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
Plnenie úlohy:
Listom ministra č. 703/2013-100 zo dňa 24. septembra 2013 požiadalo MPRV SR predsedu
vlády SR o predĺženie termínu splnenia úlohy do 30. júna 2014. Listom č.7894/2013/KPV
zo dňa 11. októbra 2013 predseda vlády SR s predĺžením termínu splnenia úlohy súhlasil.
Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky
Plnenie úlohy:
Listom ministra č. 809/2013-100 zo dňa 19. novembra 2013 požiadalo MPRV SR predsedu vlády
SR o predĺženie termínu splnenia úlohy do 30. apríla 2014. Listom č.8987/2013/KPV
zo dňa 13. decembra 2013 predseda vlády SR s predĺžením termínu splnenia úlohy súhlasil.
Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2014 - 2020
Plnenie úlohy:
Listom ministra č. 693/2013-100 zo dňa 18. septembra 2013 požiadalo MPRV SR predsedu
vlády SR o predĺženie termínu splnenia úlohy do 30. júna 2014. Listom č.7877/2013/KPV zo dňa
7. októbra 2013 predseda vlády SR s predĺžením termínu splnenia úlohy súhlasil.
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Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Plnenie úlohy:
Listom ministra č. 693/2013-100 zo dňa 18. septembra 2013 požiadalo MPRV SR predsedu
vlády SR o predĺženie termínu splnenia úlohy do 30. júna 2014. Listom č.7877/2013/KPV zo dňa
7. októbra 2013 predseda vlády SR s predĺžením termínu splnenia úlohy súhlasil.
Odbor krízového riadenia
Odbor krízového riadenia v roku 2013 zabezpečoval plnenie úloh v súlade s „Hlavnými
úlohami v oblasti obrany a ochrany v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky na rok 2013“ číslo 414/2013. Úlohy boli splnené.
Oddelenie vnútorného auditu
Oddelenie vnútorného auditu v roku 2013 postupovalo v súlade s ročným plánom
jednotlivých vnútorných auditov (ďalej len „ročný plán“) a rámcovo so strednodobým plánom
vnútorného auditu (ďalej len „strednodobý plán“).
V roku 2013 oddelenie v súlade s ročným plánom vykonalo päť vnútorných auditov.
Z toho boli vykonané tri následné audity s cieľom hodnotenia zohľadnenia odporúčaní
auditovanými subjektmi, jeden systémový audit v kombinácii s auditom zhody a jeden audit
zhody v kombinácii s finančným auditom.
Stručný prehľad vnútorných auditov/audítorských akcií vykonaných v roku 2013
• následný vnútorný audit k systémovému auditu, auditu zhody č. 1/2012 „Hodnotenie
úrovne finančného riadenia“ v auditovanom subjekte Ústredný kontrolný a skúšobný
ústav poľnohospodársky,
• následný vnútorný audit k auditu zhody č. 2/2012„Audit agendy pohľadávok v súvislosti
so zabezpečením systému správy registratúry“ v auditovanom subjekte Sekcia legislatívy
– MPRV SR,
• systémový audit, audit zhody „Hodnotenie úrovne finančného riadenia“ v auditovanom
subjekte Výskumný ústav potravinársky,
• následný vnútorný audit k systémovému auditu č. 6/2012 „Overenie súladu postupov
pre implementáciu ISRMO s národnou legislatívou a preverenie konfliktu záujmov“
v auditovanom subjekte APRR – Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj – MPRV
SR,
• audit zhody, finančný audit „Hodnotenie úrovne finančného riadenia“ (ukončený
v dôsledku zlučovania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR).

Odbor zahraničnej koordinácie
Komplexné hodnotenie spolupráce SR s FAO za rok 2012
Plnenie úlohy:
Materiál bol prerokovaný na 9. porade vedenia ministerstva dňa 14. marca 2013. Predložený
materiál analyzoval pôsobenie SR vo FAO v roku 2012, výsledky tejto spolupráce, prínos pre SR
a naznačil smerovanie aktivít v roku 2013. Zhodnotil aj aktivity v rámci programov
a medzinárodných zmluvných dokumentov súvisiacich s činnosťou FAO.
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Návrh na úhradu členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií v gescii Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rok 2014
Plnenie úlohy:
Materiál bol prerokovaný a schválený na 24. porade vedenia ministerstva dňa 27. júna 2013.
Predmetný materiál každoročne informuje o úhrade povinných členských príspevkov SR
z rezortného programu kapitoly MPRV SR do medzinárodných vládnych organizácií,
kde MPRV SR zabezpečuje úlohy odborného gestora za vládu SR, resp. koordinuje ich činnosť
v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (Organizácia Spojených národov pre výživu
a poľnohospodárstvo – FAO, Dohovor Organizácie spojených národov o boji proti dezertifikácii
– UNCCD, Medzinárodná únia na ochranu nových odrôd rastlín – UPOV, Európska
a stredozemská organizácia na ochranu rastlín – EPPO, Medzinárodná organizácia pre vinič
a víno – OIV, Svetová organizácia pre zdravie zvierat – OIE, Medzinárodná asociácia
pre skúšanie osív – ISTA, Európska komisia pre kontrolu chorôb slintačky a krívačky – EUFMD,
Ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe – Forest Europe, Medzinárodná organizácia
pre ochranu biologickej diversity – Bioversity International (Európsky kooperatívny program
pre genetické zdroje rastlín – ECPGR a Európsky program pre lesné genetické zdroje
– EUFORGEN).
Sekcia kontroly a vládneho auditu
Sekcia kontroly a vládneho auditu ministerstva vykonala za rok 2013 celkom
90 kontrolných akcií, z toho 53 následných finančných kontrol, 13 kontrol štátnej správy
a 24 kontrol neprimeraných podmienok v obchodných vzťahov.
Kontrolné akcie boli v roku 2013 vykonané v týchto subjektoch:
- príspevkové a rozpočtové organizácie patriace do pôsobnosti rezortu, ktoré boli zamerané
na hospodárenie v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- fyzické a právnické osoby, u ktorých boli kontroly zamerané na poskytnutie a čerpanie
dotácií, finančných prostriedkov zo štátnej pomoci, priamych platieb, projektových
podpôr (Program rozvoja vidieka, Regionálny operačný program),
- Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorej útvary vykonávajú administratívne činnosti
pri poskytovaní podpôr zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ,
- špecializovaná štátna správa rezortu,
- subjektoch (alebo ich zástupcov), ktoré prijali alebo uskutočnili platby vzťahujúce
sa priamo alebo nepriamo na systém financovania z EPZF,
- dodávatelia o odberatelia v rámci obchodného vzťahu, ktorých predmetom sú potraviny.
Z vykonaných 53 následných finančných kontrol, pri ktorých bolo zistené porušenie
ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, vyplynul celkový počet 93 kontrolných
zistení. V 14 prípadoch bolo zistené porušenie finančnej disciplíny, 79 bolo ostatných zistení
(porušenie povinnosti podľa osobitných predpisov).
Celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov bola 33 701 588,59 EUR.
Kontrolné zistenia boli vyčíslené vo výške 2 042 081,47 EUR (z celkovo kontrolovaných
verejných prostriedkov).
Pri zistenom porušení finančnej disciplíny
v 1 prípade príslušnej Správe finančnej kontroly.
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bola plnená oznamovacia povinnosť

Porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1) zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp.
porušenie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov bolo v 3 prípadoch oznámené
Pôdohospodárskej platobnej agentúre, ako organizácii ktorá verejné prostriedky poskytla.
Zamestnanci odboru kontroly štátnej správy a prizvaní pracovníci ministerstva vykonali
v roku 2013 podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších
predpisov 13 kontrol, pri ktorých bolo v 4 prípadoch zistené porušenie všeobecne záväzných
právnych predpisov a boli vypracované protokoly o výsledku kontroly.
V rámci zákona č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahov,
ktorých predmetom sú potraviny zahájili zamestnanci odboru obchodného dozoru 24 kontrol,
ktorých predmetom boli údaje, informácie, doklady a písomnosti, z ktorých sa dá zistiť
dohodnutie a uplatnenie neprimeraných podmienok medzi účastníkmi obchodného vzťahu.
Z uvedeného počtu vykonaných kontrol bolo v 1 prípade zistené porušenie zákona a začaté
správne konanie za účelom uloženia pokuty.
Na úseku petícií bolo v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2013
zaevidovaných celkovo 8 petícií, ktoré boli v uvedenom roku aj vybavené.
Na úseku sťažností bolo v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2013
zaevidovaných celkovo 262 sťažností, z ktorých bolo v uvedenom roku vybavených 248.
Ministerstvo ako aj organizácie rezortu zabezpečili u všetkých opodstatnených podaní
(petícií a sťažností) prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.
Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2013 zaevidoval celkovo 3 921
iných podaní (neoznačených ako sťažnosť), z ktorých bolo 3726 aj vybavených.
Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
V oblasti stratégií a koncepcií:
Vypracovať Správu o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2012
Plnenie úlohy:
Predmetný materiál sa predkladá každoročne na rokovanie vlády SR a následne
na rokovanie Národnej rady SR v zmysle § 3, ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2007 Z. z.
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji
vidieka a v súlade s Plánom práce vlády SR na rok 2013. Uvedenú správu za rok 2012 schválila
vláda SR dňa 4. septembra 2013 uznesením č. 513/2013 a následne bola schválená na 27. schôdzi
Národnej rady SR dňa 12. decembra 2013.
V oblasti štátnej pomoci a národných podpôr:
Štátna pomoc bola v roku 2013 zameraná predovšetkým na rozvoj malých a stredných
podnikov pôsobiacich v prvotnej poľnohospodárskych výrobe, a to formou poskytovania dotácií
a subvencovaných služieb na základe
- zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
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-

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a podmienkach poskytovania podpory v lesnom
hospodárstve a rozvoji vidieka,
zákona č. 33/2013 Z. z. z 5. februára 2013 o podpore poľnohospodárskej prvovýroby
v roku 2013.

Štátna pomoc sa poskytovala na základe schém štátnej a minimálnej pomoci, ktoré
je možné v zmysle platnej legislatívy EÚ uplatňovať do 31. decembra 2013.
Národné podpory boli poskytované v zmysle platnej legislatívy na financovanie
špecifických činností, a to prostredníctvom Výnosu MPRV SR z 5. mája 2011 č. 536/2011-100
o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka, v znení
neskorších predpisov.
Odbor špecifických operácií v roku 2013 vypracoval a predložil nasledujúce úlohy:
Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020
Plnenie úlohy:
Koncepcia bola schválená uznesením vlády SR č. 357 z 3. júla 2013.
Návrh na presun finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka (II. pilier) do Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (I. pilier)
v rokoch 2014 - 2020
Plnenie úlohy:
Materiál bol schválený vo vláde SR uznesením č. 714 z 11. decembra 2013.
Sekcia legislatívy
Hlavnou úlohou v roku 2013 bolo plnenie Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na rok 2013.
Sekcia poľnohospodárstva
Oblasť rastlinnej výroby
Hlavné aktivity realizované v komodite ovocie a zelenina:
Príprava a zaslanie dokumentov podľa predpisov EÚ:
1) Vypracovanie dokumentu „Národná stratégia SR pre program podpory spotreby ovocia
a zeleniny na školách pre školský rok 2013/2014“ vrátane žiadosti o dodatočnú alokáciu
na školský rok 2013/2014 podľa článku 4 (1) nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009
v platnom znení.
Vyhodnotenie:
Úloha splnená a stratégia so žiadosťou bola zaslaná na EK dňa 30. januára 2013.
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Úlohy vládne:
2) Vypracovanie podkladov do materiálu MH SR „Opatrenia v hospodárskej politike
na podporu hospodárskeho rastu“
Vyhodnotenie:
Odbor RV navrhol realizáciu 5 projektov na podporu zvýšenia produkčnej výkonnosti
rastlinnej výroby a podporu zamestnanosti. Ich realizácia bude prostredníctvom Programu
rozvoja vidieka 2014-2020. Na základe príkazného listu ministra č. 34 zo dňa
29. mája 2013 k uzneseniu vlády SR zo dňa 15. mája 2013 číslo 227 sa vykonáva ročný
odpočet.
Úlohy rezortné:
3) Realizovanie pracovných stretnutí s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu,
Ministerstvom zdravotníctva, VÚC, ŠVPS, PPA a zástupcami dodávateľov - OÚ SR
k programu školské ovocie;
Vyhodnotenie:
V roku 2013 boli realizované 3 pracovné skupiny 17.01., 21.06., 28.11., na ktorých boli
prekonzultované hodnotiaca správa SR, celková správa EÚ, súčasná a plánovaná orientácia
pre zlúčenie školských programov v EÚ.
4) Vydanie rozhodnutí v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (správny poriadok) a podľa zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov
štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, v znení
neskorších predpisov
o v druhostupňovom odvolacom konaní: 1 rozhodnutie voči odvolaniam proti
rozhodnutiam PPA pre program školské ovocie
5) Vypracovanie „Informácie o modeli satelitných podnikov pre špecializovanú rastlinnú
výrobu“ a predloženie do PVM na základe záznamu z 30. PVM bod 7/B2.
Vyhodnotenie:
Úloha splnená a materiál predložený v novembri 2013 na rokovanie PVM.
Odpočet plnenia programu – „Školské ovocie“
Program sa v SR úspešne uplatňuje od začiatku realizácie, t.j. 2009/2010. Ročný rozpočet
pre SR je v závislosti od pridelenej národnej obálky EK.
Cieľová skupina - deti a žiaci materských a základných škôl vo veku 3 – 15 rokov.
Zoznam dodávaných produktov je ustanovený v prílohe nariadenia vlády SR
č. 341/2009, v znení neskorších predpisov. Informácie o programe sú každoročne aktualizované
na web stránke www.skolskeovocie.sk.
Pre školský rok 2012/2013 (4. rok trvania programu). Národná obálka vo výške 2 536 966 EUR,
predstavuje 73 % prostriedkov EÚ a čerpalo sa 2 376 587, t.j. 93,7 %. Do programu sa zapojilo
1 917 škôl a 393 851 detí a program zabezpečovalo 32 schválených dodávateľov.
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Pre školský rok 2013/2014 (5. rok trvania programu) - Národná obálka EÚ vo výške
1 891 050 EUR (73 % z prostriedkov EÚ) bola doplnená z národného rozpočtu vo výške
600 000 EUR. Do programu sa zapojilo 2 358 škôl a 445 522 detí a ovocie zabezpečuje
34 dodávateľov. Čerpanie prostriedkov nie je ukončené, predpoklad čerpania vo výške 100 %.
Hlavné aktivity realizované v komodite víno:
1. Príprava a zaslanie dokumentov podľa predpisov EÚ:
a) Vypracovanie novej finančnej tabuľky ako 9. a 10. zmeny Národného podporného
programu SR v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom na roky 2008 – 2013,
zaslanie na EK (k 1. marcu 2013 a k 30. júnu 2013) a následná komunikácia
(nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008).
b) Vypracovanie Správy o plnení úloh Národného podporného programu SR v rámci
spoločnej organizácie trhu s vínom na roky 2008 – 2013, za rok 2011/2012
(zaslanie k 1. marcu 2013) – plnenie jednotlivých opatrení, posúdenie
opodstatnenosti uplatňovaných opatrení, náklady na realizáciu opatrení,
vyhodnotenie efektívnosti NPP a pod. (nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008).
c) Vypracovanie nového Národného podporného programu v rámci spoločnej
organizácie trhu s vínom na roky 2014 – 2018 (nové programovacie obdobie)
– nové opatrenia podpory, opis, hodnotenie očakávaného technického,
ekonomického, environmentálneho a sociálneho dopadu, harmonogram realizácie,
finančná tabuľka, kritériá a kvantitatívne ukazovatele, oprávnené náklady;
zaslanie na EK (k 1. marcu 2013) a následná komunikácia (nariadenie Komisie
(ES) č. 555/2008).
2. Národná legislatíva:
Vypracovanie nariadenia vlády SR č. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania
podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom (na základe nového Národného
podporného programu SR pre roky 2014 – 2018) s účinnosťou od 15. novembra 2013.
3. Spolupráca s Ministerstvom spravodlivosti SR ako zástupcom Slovenskej republiky
pred súdmi Európskej únie:
a) pri vypracovávaní vyjadrenia SR ako vedľajšieho účastníka súdneho sporu,
k odvolaniu Maďarskej republiky voči rozhodnutiu súdu k žalobe Maďarskej
republiky voči Európskej komisii vo veci zrušenia zápisu chráneného
zemepisného označenia „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ v databáze E-Bacchus,
vec: C-31/13 O Tokaj (T-194/10 – číslo žaloby),
b) pri vypracovaní ústneho vyjadrenia SR vo veci C-31/13 O Tokaj, ktoré sa konalo
dňa 6. novembra 2013 v Luxemburgu, aj za účasti zástupcov MPRV SR,
c) pri zabezpečovaní vstupu Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania
vo veci C-399/12 - žaloby Spolkovej republiky Nemecko v. Rada Európskej únie
vo veci vyhlásenia rozhodnutia Rady z 18. júna 2012 za neplatné
a pri vypracovávaní ústneho vyjadrenia SR pred súdom, ktoré sa konalo dňa
26. novembra 2013 v Luxemburgu.
4. Spolupráca s Ministerstvom financií SR a Finančným riaditeľstvom SR pri zabezpečovaní
úlohy SR ako členského štátu Európskej únie, ktorá vyplýva z nariadenia Komisie (ES)
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č. 555/2008, konkrétne čl. 95a, podľa ktorého musí ČŠ zabezpečiť koordináciu kontrol
a prístup k informáciám vzhľadom na sprievodné doklady pri preprave vína a vinárskych
výrobkov.
5. V zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe požiadaviek Obvodných
úradov životného prostredia vypracovalo a zaslalo MPRV SR ako rezortný orgán
7 stanovísk k zámerom na činnosť v sektore vinárstva.
6. Vydanie rozhodnutí v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (správny poriadok)
- v druhostupňovom odvolacom konaní 5 rozhodnutí k odvolaniam
proti rozhodnutiam ŠVPS SR,
- v prvostupňovom konaní 8 rozhodnutí v rámci správneho konania vo veci
žiadosti o poskytnutie výsadbových práv z rezervy.
Hlavné aktivity realizované v komodite cukor a cukrová repa:
V roku 2013 bola v plnej výške 19 289 000 EUR poskytnutá osobitná platba na cukor,
ktorá je výsledkom reformy v sektorovej organizácii cukru. Platba sa poskytuje ako odpojená
od produkcie a je plne financovaná z prostriedkov EÚ. SR sa rozhodla vyplácať uvedenú platbu
pestovateľom cukrovej repy na základe ich pestovateľskej výmery z roku 2005, ktorá
predstavovala výmeru 32 571 ha. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte
rezortu sa za hospodársky rok 2012/2013 neposkytla pestovateľom kvótovanej cukrovej repy
štátna pomoc.
Hlavné
aktivity
v poľnohospodárstve:

realizované

v

komodite

hydromeliorácií

a vody

V závere roka 2013 bola spracovaná aktuálna pracovná verzia Koncepcie revitalizácie
hydromelioračných sústav na Slovensku.
Na porade vedenia MPRV SR v januári 2014 bolo sekcii poľnohospodárstva uložené
prerokovať aktuálne spracovanie koncepcie s vecne dotknutými sekciami MPRV SR,
poľnohospodárskou univerzitou a následne s pracovnou skupinou užívateľov závlah, ktorí
na rokovaniach o tejto problematike so sekciou poľnohospodárstva zastupujú SPPK a AKS
s cieľom pripraviť materiál na rokovanie porady vedenia MPRV SR.
Plnenie úlohy:
Sekcia poľnohospodárstva požiadala vecne dotknuté sekcie MPRV SR a SPU
o pripomienky, poskytnutý materiál bol sekciami vecne pripomienkovaný s následným
prerokovaním pripomienok so zainteresovanými sekciami MPRV SR na úrovni generálnych
riaditeľov sekcií, alebo ich poverených zástupcov. SPU stanovisko nepredložila.
Sekcia poľnohospodárstva následne pripravovala pracovné stretnutie so zástupcami SPPK
a AKS.
Vzhľadom na nové úlohy v spracovaní koncepcie sa toto stretnutie neuskutočnilo.

57

Hlavné aktivity realizované v oblasti prípravkov na ochranu rastlín:
Vypracovanie legislatívnych návrhov v roku 2013 mimo plánu legislatívnych úloh:
-

-

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch
na ochranu rastlín (publikované v Zbierke zákonov pod č. 117/2013 Z. z.)
Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky č. 486/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach,
postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti,
o žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní certifikátu,
rozšírení certifikátu alebo recertifikácii (publikované v Zbierke zákonov
pod č. 163/2013 Z. z.)

Dôvodom na vypracovanie vyhlášky MPRV SR č. 117/2013 Z. z. bolo precizovanie
požiadaviek na predkladanie žiadostí a potreba jednoznačného výkladu postupov pri autorizácii
a povoľovaní prípravkov na ochranu rastlín. Odstránila sa potreba predkladania odborných
posudkov pri použití prípravkov na účely výskumu a vývoja, čím sa znížilo pracovné zaťaženie
odborných pracovísk a uvoľnili sa personálne kapacity na riešenie problémov s meškajúcimi
odbornými posudkami za účelom autorizácie alebo re-registrácie prípravkov. Aby sa zachoval
princíp predbežnej opatrnosti, pracoviská, používajúce prípravky na účely výskumu a vývoja bez
vypracovania odborných posudkov, musia dodržiavať všeobecné podmienky bezpečnej aplikácie,
ktoré sú uvedené v prílohe 3a vyhlášky.
Dôvodom na vypracovanie vyhlášky MPRV SR č. 163/2013 Z. z. bola úprava
požiadaviek na skúšky biologickej účinnosti pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1107/2009
pri autorizácii prípravkov na ochranu rastlín a precizovanie ustanovení vzhľadom na skúsenosti
praxe.
Hlavné aktivity realizované v oblasti rastlinnej výroby všeobecne
Realizácia komoditných rád v rastlinnej výrobe na základe schválených štatútov pre sektory
obilniny, olejniny, cukrová repa, víno, ovocie a zelenina, zemiaky.
Oblasť živočíšnej výroby:
Vypracovať Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 342/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov
Plnenie úlohy:
Úloha splnená. Vyhláška bola schválená 23. októbra 2013 a nadobudla účinnosť
15. novembra 2013.
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Sekcia rozvoja vidieka
V rámci PRV SR 2007 – 2013
EPFRV bol zriadený nariadením Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní Spoločnej
poľnohospodárskej politiky. EPFRV slúži na financovanie programov rozvoja vidieka prijatých
v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v platnom znení.
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 bol schválený rozhodnutím Komisie C(2007) 6164 zo
4. decembra 2007 Európskou komisiou a dopracovaný v zmysle prvej, druhej, tretej a štvrtej
modifikácie. V platnosti je 5. verzia dokumentu PRV z 10. júla 2013. Celková suma verejných
finančných prostriedkov na sedemročné obdobie po 4 modifikáciách programu predstavuje
2 597 053 717 EUR (EPFRV: 1 996 908 078 EUR, štátny rozpočet SR: 600 145 639 EUR).
Program sa implementuje prostredníctvom 5 osí:
Os 1 – Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Os 2 – Zlepšenie životného prostredia a krajiny
Os 3 – Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
Os 4 – Realizácia prístupu Leader
Os 5 – Operácie technickej pomoci (kompetencia sekcie 300).
Sekcia rozvoja vidieka sa aj v roku 2013 podieľala na implementácii PRV SR
2007 – 2013. V súvislosti s plnením úloh sekcia ako riadiaci orgán pre PRV SR 2007 – 2013
pripravila a publikovala 4. modifikáciu programu s platnosťou od 10. júla 2013. Sekcia počas
roku 2013 začala pripravovať návrh 5. modifikácie PRV SR 2007 – 2013, ktorý sa týka
finančných presunov do 1 %, s tým súvisiacich zmien ukazovateľov a ďalších nefinančných
zmien, ako napr. aktualizácia schém pomoci, doplnenie demarkačných línií, oprava názvov
orgánov štátnej správy a podobne.
V druhom polroku 2013 sa konalo v poradí 21. a 22. písomné konanie v zmysle článku 11
štatútu Monitorovacieho výboru PRV (ďalej len „MV PRV“):
• V rámci 21. písomného konania členovia, poradcovia a pozorovatelia MV PRV zasielali
svoje pripomienky a stanoviská k návrhom bodovacích kritérií a kritérií oprávnenosti
k opatreniu 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych
opatrení. Písomné konanie prebiehalo v termíne od 3. do 12. júla 2013.
• 22. písomné konanie sa konalo v termíne od 11. do 23. decembra 2013, ktorého predmetom
bolo pripomienkovanie návrhov kritérií pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty
do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva.
Sekcia rozvoja vidieka vypracovala a predložila v legislatívnej oblasti na schválenie
nariadenie vlády SR č. 230/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR
č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení
neskorších predpisov. Prijatie tohto nariadenia vyplynulo z potreby úpravy zníženia a vylúčenia
platieb vyplývajúcich z nezrovnalostí zavinených úmyselným konaním a umelo vytvorenými
podmienkami, ako jeden z mechanizmov krátenia platieb v prípade nedodržania podmienok
pre získanie podpôr týkajúcich sa plôch, zvierat ako aj iných podmienok neprojektových
opatrení osi 2 PRV SR 2007-2013 zo strany žiadateľov v súlade s nariadením Komisie (ES)
č. 65/2011 a nariadením Rady (ES) č. 1698/2005. Dňa 14. augusta 2013 vláda SR schválila
predložené nariadenie vlády SR č. 230/2013 Z. z..
Počas roka 2013 boli vyhlásené výzvy na jednotlivé opatrenia programu a taktiež boli
aktualizované príručky pre žiadateľa. Boli prijaté tri novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
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obstarávaní: zákon č. 28/2013 Z. z., zákon č. 95/2013 Z. z. a zákon č. 180/2013 Z. z.. Zmeny
vyplývajúce z týchto noviel sekcia zohľadnila pri aktualizácii príručiek pre žiadateľa. Platnosť
schém pomoci pre jednotlivé opatrenia PRV končila v roku 2013. Sekcia prijala opatrenia
na predĺženie ich platnosti do roku 2015 v zmysle novej platnej legislatívy a usmernení EÚ, ktoré
sa týkajú pravidiel štátnej pomoci.
Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV pre jednotlivé
projektové opatrenia alebo skupiny opatrení vyhlásené počas roku 2013 sú uvedené nižšie
a zároveň boli zverejnené na webovom sídle PPA:
• Výzva č. 2013/PRV/27 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo bola vyhlásená 8. marca
2013 a žiadosti boli prijímané v termíne od 19. do 30. augusta 2013.
• Výzva č. 2013/PRV/28 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
opatrenia 1.1 Modernizácia fariem bola vyhlásená 29. apríla 2013 a žiadosti boli prijímané
v termíne od 14. do 25. októbra 2013.
• Výzva č. 2013/PRV/30 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov
lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov bola
vyhlásená 26. júna 2013 a žiadosti boli prijímané v termíne od 2. do 13. decembra 2014.
• Výzva č. 2013/PRV/31 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
opatrenia 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
bola vyhlásená 22. augusta 2013 a žiadosti boli prijímané v termíne od 3. februára 2014
do 30. apríla 2014.
• Výzva č. 2013/PRV/32 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
opatrenia 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity bola vyhlásená
17. septembra 2013 a žiadosti boli prijímané v termíne od 9. do 20. decembra 2013.
• Výzva č. 2013/PRV/33 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie bola vyhlásená 25. septembra 2013 a žiadosti boli
prijímané v termíne od 16. do 30. decembra 2013.
• V rámci výziev, ktoré vyhlasuje 29 schválených miestnych akčných skupín
na implementáciu integrovaných stratégií rozvoja územia, prijíma PPA priebežne žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4
Prístup LEADER. Výzvy sú zverejnené na viditeľnom a voľne prístupnom mieste
a na webovom sídle príslušnej miestnej akčnej skupiny podľa zákona č. 528/2008 Z. z.
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov. Výzvy
na implementáciu integrovaných stratégií rozvoja územia sú časovo ohraničené.
V roku 2013 prebiehalo predkladanie žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia osi 2
v súlade s požiadavkami, ktoré upravuje nariadenie vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach
poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov.
K 31. decembru 2013 bolo v rámci všetkých výziev na projektové opatrenia osi 1, 2, 3 a 4
prijatých 11 218 žiadostí o nenávratný finančný príspevok a žiadaný príspevok predstavoval
2 357 686 805 EUR. Z uvedeného počtu bolo 5 354 projektov zazmluvnených vo výške
príspevku 1 233 067 191 EUR. Projektové opatrenia sú kontrahované do výšky 87 %.
V rámci neprojektových opatrení osi 2 naďalej prebieha vyhodnocovanie žiadostí
o platbu, ktoré boli prijaté v roku 2013. V roku 2013 bolo schválených 5 637 žiadostí o platbu.
Celkovo od začiatku implementácie sa schválilo 45 219 žiadostí o platbu. K 31. decembru 2013
boli na neprojektové opatrenia čerpané finančné prostriedky vo výške 1 159 465 361 EUR.
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Za celý program bolo do 31. decembra 2013 prijímateľom vyplatených
2 152 472 363,45 EUR z verejných zdrojov. Vyplatená suma teda predstavuje 82,88 %
z celkových limitov na programové obdobie 2007 – 2013.
Sekcia rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre PRV SR 2007 – 2013 v roku 2013
predložila EK nasledujúce dokumenty:
- Výročná správa o vykonávaní PRV SR 2007 – 2013 za rok 2012
V rámci PRV SR 2014 – 2020
Sekcia rozvoja vidieka taktiež koordinuje a zodpovedá za prípravu PRV SR 2014 – 2020.
Počas roka 2013 prebiehali intenzívne prípravné práce na PRV SR 2014 – 2020 Partnerskej
dohode. V roku 2013 prebiehala príprava jednotlivých kapitol PRV SR 2014 – 2020. Taktiež
prebiehali konzultácie s partnermi na rôznych informačných fórach, ako aj zasadnutiach
Pracovnej skupiny pre prípravu PRV SR 2014 – 2020. V rámci jednotlivých opatrení boli
vytvorené pracovné podskupiny, ktoré sa podieľali na ich príprave. Sekcia rozvoja vidieka
sa v priebehu roka taktiež podieľala na príprave legislatívy EÚ pre nové programové obdobie.
Koncom roka 2013 bol schválený legislatívny balík nariadení pre SPP a pokračovala aj príprava
sekundárnej legislatívy k balíku SPP.
V rámci OPRH SR 2007 – 2013
Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) predstavuje nástroj Spoločnej rybárskej
politiky (ďalej len „SRP“) napomáhajúci dosiahnutie cieľov prostredníctvom podpory
Spoločenstva pre trvalo udržateľný rozvoj odvetvia rybného hospodárstva, rybolovných oblastí
a vnútrozemského rybolovu, ktorý bol zriadený nariadením Rady (ES) č. 1198/2006
z 27. júla 2006 o EFRH s účinnosťou od 1. januára 2007 na programové obdobie 2007 – 2013.
EK schválila OPRH SR 2007 – 2013 dňa 4. decembra 2007 svojím rozhodnutím K(2007)
č. 6153 s rozpočtom 18 922 750 Eur, z toho príspevok z EFRH predstavuje 13 688 528 Eur.
OPRH SR 2007 – 2013 je zameraný na podporu opatrení v rybnom hospodárstve Slovenskej
republiky v rámci rozpočtovej kapitoly rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
spolufinancovaných v programovom období 2007 – 2013 z EFRH.
OPRH SR 2007 – 2013 je dokumentom národného charakteru, ktorým sa vykonáva
stratégia rozvoja rybného hospodárstva prostredníctvom súboru opatrení zoskupených podľa
týchto prioritných osí:
Prioritná os 2 – Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh
Prioritná os 3 – Opatrenia spoločného záujmu
Prioritná os 5 – Technická pomoc.
Do 31. decembra 2013 bolo v rámci OPRH SR 2007 – 2013 prijatých spolu 154 žiadostí
o nenávratný finančný príspevok. Požadovaný príspevok z verejných zdrojov bol vo výške
21 748 496 EUR. Z nich bolo 112 žiadostí o nenávratný finančný príspevok schválených
v objeme schváleného príspevku vo výške 13 002 833 EUR (z toho EFRH 9 664 516 EUR),
tzn. že celkové kontrahovanie OPRH SR 2007 - 2013 k uvedenému obdobiu predstavovalo 73 %
z celkového limitu verejných výdavkov. Celkové čerpanie vo výške 9 155 934 EUR,
čo predstavuje 51 % z celkového limitu verejných výdavkov na roky 2007 – 2013.
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Sekcia rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre OPRH SR 2007 – 2013 v roku 2013
predložila EK nasledujúce dokumenty:
- Výročná správa o vykonávaní OPRH SR 2007 – 2013 za rok 2012.
V rámci OPRH 2014 – 2020
Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“) bol navrhnutý v kontexte
viacročného finančného rámca 2014 – 2020, berúc do úvahy reformu SRP. Celkovým cieľom
ENRF je podpora cieľov SRP a ďalší vývoj Integrovanej námornej politiky EÚ.
Podmienkou čerpania pomoci z ENRF je vypracovanie samostatného operačného
programu podľa presne zadefinovaných ustanovení.
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb zodpovedá za prípravu OPRH 2014 – 2020.
Vo februári 2013 bol poradou vedenia ministerstva schválený harmonogram prípravy
OPRH 2014 – 2020. Následne bola zriadená Pracovná skupina pre prípravu OPRH 2014 – 2020.
Pri uplatnení princípu partnerstva v procese prípravy OPRH 2014 – 2020, boli zohľadnené
ustanovenia Delegovaného nariadenia EK (EÚ) č. 240/2014 o európskom kódexe správania
pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, predovšetkým
pri identifikácii partnerov, zabezpečení ich aktívneho zapojenia a prístupu k potrebným
informáciám.
V priebehu roka 2013 boli zorganizované 3 zasadnutia pracovnej skupiny, na ktorej bola
diskutovaná príprava OPRH 2014 – 2020. Zároveň odbor OP Rybné hospodárstvo zrealizoval
niekoľko dotazníkových prieskumov v rámci pôsobiacich subjektov v sektore, ako aj v rámci
potenciálnych žiadateľov, aby zmapoval celkovú situáciu, potreby a investičné priority.
K 31. decembru 2013 nebol schválený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) o ENRF. Z uvedeného dôvodu ma celý proces prípravy OPRH 2014 – 2020 značný časový
sklz, aj vzhľadom na skutočnosť, že nie sú schválené ani vykonávacie a delegované akty k ENRF
a taktiež nie je známa finančná alokácia z ENRF pre SR.
Priame platby
Sekcia rozvoja vidieka vypracovala a predložila v legislatívnej oblasti na schválenie
nariadenie vlády SR č. 151/2013 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR
č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych
platieb v znení nariadenia vlády SR č. 495/2011 Z. z a v znení nariadenia vlády SR
č. 369/2012 Z. z. Prijatie tohto nariadenia vyplynulo z potreby úpravy zníženia a vylúčenia
platieb vyplývajúcich z nezrovnalostí zavinených úmyselným konaním a umelo vytvorenými
podmienkami, ako jeden z mechanizmov krátenia platieb v prípade nedodržania podmienok
pre získanie priamych platieb týkajúcich sa plôch zo strany žiadateľov v súlade s nariadením
Komisie (ES) č. 1122/2009 a nariadením Rady (ES) č. 73/2009.
Dňa 30. mája 2013 vláda SR schválila predložené nariadenie vlády SR č. 151/2013 Z. z..
Sekcia rozvoja vidieka zároveň vypracovala a predložila v legislatívnej oblasti
na schválenie nariadenie vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory
v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb. Prijatie tohto nariadenia
vyplynulo z potreby upraviť podmienky a kritériá na poskytovanie podpory v poľnohospodárstve
formou prechodných vnútroštátnych platieb, ktorými sú doplnková platba na plochu, platba
na chmeľ a platba na veľké dobytčie jednotky.
Dňa 30. mája 2013 vláda SR schválila predložené nariadenie vlády SR č. 152/2013 Z. z..
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V rámci činnosti príslušného orgánu
Sekcia rozvoja vidieka v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 885/2003 vypracovala a dňa
30. apríla 2013 predložila na EK „Správu o plnení akreditačných kritérií PPA za obdobie rokov
2010 - 2012“.

Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Správa o lesnom hospodárstve v SR za rok 2012
Plnenie úlohy:
V zmysle § 3, ods.2 písm. g) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej
správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a v súlade s Plánom práce
vlády SR na rok 2013 bola Správa o lesnom hospodárstve v SR za rok 2012 predložená
na rokovanie vlády SR, ktorá ju schválila a následne bola vzatá na vedomie NR SR
dňa 12. decembra 2013 uznesením NR SR č. 955 pod č. tlače 700. Správa o lesnom hospodárstve
v SR sa predkladá do vlády a parlamentu každoročne.
Sekcia potravinárstva a obchodu
V roku 2013 bol uskutočnený odpočet nasledovných úloh vyplývajúcich pre MPRV SR
z uznesení vlády SR:
Správa MPRV SR za rok 2012 o plnení úloh Národného programu starostlivosti o deti a dorast
v SR na roky 2008-2015, ktorá vyplýva z uznesenia vlády SR č. 192 zo dňa 26. marca 2008, bola
zaslaná listom ministra č.218/2013-100 ministerke zdravotníctva SR.
Správa MPRV SR za rok 2012 o plnení úloh Národného programu prevencie ochorení srdca
a ciev, ktorá vyplýva z uznesenia vlády SR č.191 zo dňa 17. marca 2010, bola zaslaná listom
ministra č.216/2013-100 ministerke zdravotníctva SR.
Správu MPRV SR za roky 2010-2012 o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie štátnej politiky
zdravia SR, ktorá vyplýva z uznesenia vlády SR č. 11 zo dňa 9. januára 2008, bola zaslaná listom
ministra 683/2013-100 ministerke zdravotníctva SR.
Správa MPRV SR za rok 2012 o plnení úloh aktualizovaného Národného programu podpory
zdravia za rok 2012, ktorá vyplýva z uznesenia vlády SR č. 797 zo dňa 14. decembra 2011, bola
zaslaná ÚVZ SR listom generálnej riaditeľky č. 27295/2013.
Všetky úlohy boli splnené v stanovených termínoch.
Iniciatívny materiál: „Stratégia bezpečnosti potravinového reťazca“
Plnenie úlohy
Stratégia bezpečnosti potravinového reťazca bola predložená a schválená 27. júna 2013
na 24. PVM pod č. 2822/2013-810 ako iniciatívny materiál dvoch sekcií a to sekcie
potravinárstva a obchodu a sekcie poľnohospodárstva.
Stratégia popisuje systém bezpečnosti potravín ako bezpečnosť celého potravinového
reťazca, ktorý je založený na analýze rizika, ktoré tvoria tri súčasti – hodnotenie rizika, riadenie
rizika a komunikácia o riziku. Materiál popisuje strategické ciele bezpečnosti potravinového
reťazca v Slovenskej republike, ktoré vychádzajú zo strategických cieľov Európskej únie,
definovaných acquis communitaire, medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky,
ako i národných záujmov a povinností orgánov štátnej správy v súlade s platnou legislatívou.
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Taktiež definuje kľúčové faktory, ktoré v strednodobom i dlhodobom horizonte môžu ovplyvniť
bezpečnosť potravinového reťazca. Stratégia bezpečnosti potravinového reťazca bola zverejnená
na webovej stránke ministerstva.
Správa MPRV SR za rok 2012 o plnení úloh vyplývajúcich pre Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie
obyvateľov SR NEHAP IV.
Plnenie úlohy
Správa bola zaslaná ministerstvu zdravotníctva SR listom kancelárie ministra
č. 1512/2013-KM.
Úloha rieši 2 okruhy problémov a to realizáciu kontroly zoonóz a pôvodcov zoonóz v SR
a kontrolu a monitoring cudzorodých látok v potravinách. Úlohy sa priebežne plnia
a ich výsledky sa každoročne prerokovávajú v rámci PVM.
Úloha bola splnená.
Iniciatívny materiál „Informácia o činnosti systému rýchleho varovania a Národného
kontaktného miesta za rok 2012“
Plnenie úlohy
Informácia s č. m. 2884/2013-810 bola schválená na 24. PVM dňa 27. júna 2013.
Informácia bola vypracovaná v spolupráci s ŠVPS SR – národným kontaktným miestom
Predkladala sa s cieľom informovať o činnosti systému rýchlej výmeny informácií (RASFF)
v SR a kontaktného miesta SR pre RASFF. Informácia poukazuje na potrebu rýchlej reakcie
zo strany orgánov úradnej kontroly potravín a krmív v prípade bezprostredného ohrozenia
zdravia spotrebiteľa, pri ktorej RASFF zohráva nezastupiteľnú úlohu. Úlohou systému je
zabezpečiť vzájomnú informovanosť členov o rizikových potravinách a krmivách na trhu EÚ
a ich stiahnutie z trhu tak, aby sa čo najrýchlejšie obmedzil ich prístup k spotrebiteľovi v záujme
ochrany jeho zdravia.
Uznesenia PVM boli splnené.
Iniciatívny materiál: „Správa o starých úložiskách uhynutých zvierat v súvislosti s antraxom“
Plnenie úlohy
Správa s č. m. 3681/2013-810 bola predložená do 29. PVM 12. septembra 2013.
V súvislosti s opakovaným výskytom antraxu v SR v rokoch 2010 a 2012 bolo potrebné
zmapovať v SR lokality s výskytom starých záhrabovísk uhynutých zvierat. Antrax je závažné,
často smrteľné ochorenie prenosné zo zvierat na ľudí. Staré úložiská uhynutých zvierat sú
potenciálnym zdrojom nákazy, najmä v súvislosti so zmenami klímy spojenými s povodňami
a silnými dažďami. V spolupráci s expertmi zo ŠVPS SR, Národných odborných vedeckých
skupín a ZMOS bolo identifikovaných 155 starých úložísk uhynutých zvierat.
Iniciatívny materiál: „Informácia o zabezpečení činnosti Codex Alimentarius v SR“
Plnenie úlohy
Informácia bola predložená pod č. 4223/2013-810 na 34. PVM 24. októbra 2013. Cieľom
materiálu bolo informovať o činnosti medzinárodného programu FAO/WHO Codex
Alimentarius (CA) a Národného kontaktného bodu v súvislosti s budúcim zabezpečením
Predsedníctva SR v Európskej únii. Materiál mal informatívny charakter, z ktorého nevyplynuli
bezprostredné požiadavky na plnenie – PVM informáciu vzala na vedomie.
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Iniciatívny materiál: „Informácia o výsledkoch z úradnej kontroly potravín za rezort
pôdohospodárstva za obdobie rokov 2012 – 2013“
Plnenie úlohy
Úloha bola splnená v termíne, iniciatívny materiál pod č. m. 5051/2013-810
bol schválený 19. decembra 2013 na 40. PVM.
Materiál vypracovala ŠVPS SR a obsahuje porovnanie výsledkov úradných kontrol
potravín, ktoré vykonala ŠVPS SR za obdobie rokov 2012 a 2013. Zvýšenie frekvencie a formy
úradných kontrol ŠVPS SR od júna 2012 zavedením kontrol po pracovnej dobe, kontrol
na cestách a kontrol s celoslovenskou pôsobnosťou ukázali vážne nedostatky v kvalite
a bezpečnosti predaja potravinárskych výrobkov na Slovensku. Tieto zistenia si vynútili prijatie
nových pravidiel pre úradnú kontrolu čo do zákonných opatrení na vynútenie odstránenia
nedostatkov, ako aj zvýšenia sankcií za nedodržiavanie ustanovení zákona č. 152/1995 Z. z.
o potravinách, čo priniesol zákon č. 42/2013, ktorým sa mení a dopĺňa predmetný zákon.
Iniciatívny materiál: „Plán auditov Potravinového a veterinárneho úradu na rok 2013
a informácia o záveroch auditu – General Follow up“
Plnenie úlohy
Úloha bola splnená v termíne, iniciatívny materiál pod č. m. 1132/2013-810
bol schválený 31. januára 2013 na 4. PVM.
V materiáli bolo zhodnotené plnenie odporúčaní, ktoré boli uložené SR v priebehu troch
auditov FVO vykonaných v roku 2012, v rámci auditu General Follow up bol aktualizovaný
„Country profile“ Slovenskej republiky a zároveň bolo posúdených 29 otvorených odporúčaní
uložených SR pri predchádzajúcich auditoch (z rokov 2007 - 2012), všetky odporúčania boli
uzavreté. Prostredníctvom materiálu boli jednotlivým sekciám uložené úlohy pre technické
a organizačné zabezpečenie 5 auditov FVO v roku 2013. Všetky úlohy boli splnené a audity boli
zabezpečené.
Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja
Plnenie hlavných úloh okrem úloh vyplývajúcich z rozpracovania Programového
vyhlásenia vlády SR na roky 2010 – 2014 za oblasť pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za rok
2013, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej kapitole, bolo nasledovné:
V roku 2013 v priebehu implementácie ROP Riadiaci orgán pre ROP predložil EK návrh
na v poradí štvrtú revíziu programového dokumentu ROP, predmetom ktorého bola potreba
navýšenia alokácie v rámci prioritnej osi 1, určenej na riešenie problematiky marginalizovaných
rómskych komunít a zároveň reagovať na plnenie programových cieľov v oblasti energetickej
efektívnosti. Počas roka 2013 RO pre ROP pokračoval vo vyhlasovaní výziev na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“) v oblastiach podpory s disponibilnými
zdrojmi. Celkovo bolo počas roka 2013 vyhlásených 8 výziev na predkladanie žiadostí o NFP
v rámci prioritných osí 2, 3 a 5 ROP a 1 písomné vyzvanie v rámci iniciatívy JESSICA
implementovanej v rámci prioritnej osi 4 ROP. Zároveň nastala výrazná akcelerácia procesov
kontrahovania, financovania, kontroly a monitorovania projektov.
V auguste 2013 bolo zabezpečené posúdenie vplyvov návrhu štvrtej revízie ROP
na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov[1]. Štvrtá
[1]

Dokument „„Revízia Regionálneho operačného programu 2007 - 2013 začiatkom roku 2012“ spolu s ďalšími dokumentmi súvisiacimi
s posúdením vplyvov na životné prostredie je zverejnený na webovom sídle www.enviroportal.sk.
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revízia ROP bola Monitorovacím výborom pre ROP odsúhlasená dňa 23. októbra 2013
na riadnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre ROP. RO pre ROP následne v súčinnosti
s Ministerstvom školstva SR a Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity zapracoval
do návrhu revízie ROP pripomienky Európskej komisie týkajúcich sa podmienok financovania
nových projektov relevantných k HP MRK. Dňa 5. decembra 2013 RO pre ROP oficiálne
predložil návrh revízie na schválenie Európskej komisii prostredníctvom systému SFC2007,
vrátane sprievodného listu v anglickom jazyku, internej analýzy dôvodov na vykonanie revízie
a dokumentácie zo zisťovacieho konania SEA.
Cieľom štvrtej revízie ROP s názvom „Revízia Regionálneho operačného programu 2007
– 2013 koncom roka 2013“ bolo v nadväznosti na závery Internej analýzy k návrhu 4. revízie
regionálneho operačného programu z mája 2013 (v znení aktualizácie č. 1 – október 2013)
zrevidovať finančný plán ROP z dôvodov identifikovaných v predmetnej analýze.
Ide predovšetkým o príspevok zmluvne viazaných projektov k Stratégii Európa 2020 pre oblasť
úspor energie. Riadiacemu orgánu pre ROP bola rovnako adresovaná požiadavka Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (koordinátora HP MRK) z dôvodu potreby
naplniť ciele v rámci prioritnej osi 1 podľa Lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej aj
„LSKxP“). Preto z dôvodu deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 bolo
potrebné navýšiť alokáciu prioritnej osi 1 o sumu 39 808 000 EUR (finančné prostriedky EFRR)
výlučne pre realizáciu nových projektov podľa LSKxP. Rovnako bol identifikovaný
nedostatočný príspevok projektov všetkých relevantných prioritných osí (okrem prioritnej osi 1)
pre oblasť úspor energií. Bolo identifikované, že daný záväzok ROP je možné maximalizovať
presunom voľných a usporených finančných prostriedkov z prioritných osí, kde ciele v rámci
iných oblastí už boli naplnené, a tam, kde príspevok projektov k úsporám energií je na výrazne
vyššej úrovni. Danú požiadavku spĺňajú výlučne projekty v rámci prioritnej osi 1.
Rok 2013 možno zároveň charakterizovať ako rok, v ktorom výrazne pokročila
implementácia ROP najmä z hľadiska čerpania finančných prostriedkov. Kontrahovanie v rámci
ROP k dátumu 31. decembru 2013 podľa zdrojov ROP dosiahlo úroveň 90,29 % zo záväzku
na roky 2007 – 2013 (zdroje EÚ+ŠR+VVZ). Z hľadiska čerpania dosiahol ROP v porovnaní
s inými programami nadpriemernú úroveň a podľa zdrojov ROP bol podiel čerpania vo výške
70,35 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013, čo znamená, že ROP je druhý najvyššie
čerpajúci operačný program. V porovnaní s rokom 2012 vzrástlo čerpanie finančných
prostriedkov v rámci ROP o 12,35 percentuálnych bodov. V sledovanom období bol
k 31. decembru 2012 záväzok na rok 2011 vyčerpaný v rámci ROP na 100 %, čím bolo splnené
pravidlo n+3[2]. Zároveň bol k 31. decembru 2013 vyčerpaný v rámci ROP na 100 % aj záväzok
na rok 2012, čím bolo splnené pravidlo n+2.
V roku 2013 RO pre OPBK za účelom zvýšenia kontrahovania a dočerpania finančných
prostriedkov vyhlásil jedno písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (ŽoNFP) v rámci implementácie iniciatívy JESSICA a 3 výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok z toho dve výzvy v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia
sídiel (vrátane ISRMO) a jednu výzvu v rámci opatrenia 2.2. Informatizácia spoločnosti
a to v nasledovnom členení:

[2]

Použité údaje vychádzajú z dokumentu „Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR za obdobie od
01.07.2012 do 31.12.2012“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 64/2013 zo dňa 06.02.2013 a je zverejnený na webovom sídle
www.rokovania.sk.
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-

výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti,
ktorá bola vyhlásené v období od 26. apríla 2013 do 26. júla 2013,
výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, ktorá bola
vyhlásená v období od 22. apríla 2013 do 25. júla 2013,
výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel - ISRMO,
ktorá bola vyhlásená v období od 2. mája 2013 do 2. októbra 2013.

V rámci OPBK sa priebežne pokračuje v implementácii programu. Podiel čerpania
prostriedkov EÚ k 31. decembru 2013 vo výške 49 832 926,26 EUR (po zohľadnení
nezrovnalostí deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK) na celkovom záväzku 2007 - 2013
predstavoval za OPBK 52,34 %. Záväzky v zmysle pravidla N+3 na roky 2008, 2009 a 2010 boli
v rámci OPBK splnené na 100 % s výrazným časovým predstihom. Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1297/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady
(ES) č. 1083/2006 bola predlžená lehota na čerpanie záväzkov rokov 2011 a 2012 o jeden rok
(t.j. na N+3). Z uvedeného vyplýva, že záväzok roku 2011 je možné čerpať do konca roku 2014.
K 31. decembru 2013 predstavovala úroveň čerpania záväzku za rok 2011 (N+3) 88,06 %. Voči
záväzku N+3 je potrebné vyčerpať za OPBK finančné prostriedky vo výške 2 072 587,11 EUR
(zdroj EÚ) – údaj k 31. decembru 2013. Finančný záväzok podľa pravidla N+3 je priebežne
plnený. RO OPBK odhaduje naplnenie záväzku roku 2011 v prvej polovici roku 2014.
V porovnaní s ostatnými operačnými programami Národného strategického referenčného
rámca bol OPBK z hľadiska čerpania na 5. mieste.
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika- Česká republika 2007 - 2013
K 31. decembru 2013 Riadiaci orgán (MPRV SR) eviduje 259 schválených žiadostí o FP
vo výške 92,2 mil. EUR (za zdroj ERDF) a 218 zmlúv v celkovej výške 87,8 mil. EUR (za zdroj
ERDF). K uvedenému obdobiu bolo prijímateľom vyplatených 58,6 mil. EUR (za zdroj ERDF),
čo tvorí 63,2 % z celkovej alokácie ERDF pre program.
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013
V rámci dvanástich kôl priebežnej výzvy bolo doteraz prijatých 147 žiadostí o FP,
z ktorých bolo schválených 96 žiadostí v celkovej výške 58,34 mil. EUR (za zdroj ERDF).
Čerpanie programu k 31. decembru 2013 predstavuje 20,05 mil. EUR, čo tvorí 33,47 %
z celkovej alokácie ERDF pre program. Úroveň zazmluvnenia je vo výške 56,44 mil. EUR,
čo tvorí 94,23 % alokácie programu.
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013
V rámci dvoch výziev na predkladanie žiadostí o FP bolo doteraz prijatých 342 žiadostí
o FP, z ktorých bolo schválených 97 žiadostí o FP v celkovej výške takmer 139,8 mil. EUR
(za zdroj ERDF). Čerpanie programu k 31. decembru 2013 predstavuje 93,5 mil. EUR, čo tvorí
cca. 58,63 % z celkovej alokácie ERDF pre program.
Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská republika 2007 - 2013
V rámci piatich výziev bolo doteraz prijatých 1000 žiadostí o FP, z ktorých bolo
schválených 340 žiadostí v celkovej výške 196.89 mil. EUR (za zdroj ERDF). V priebehu roka
2013 sa riadiace štruktúry programu naďalej usilovali o zrýchlenie čerpania finančných
prostriedkov s cieľom zabezpečiť dodržanie finančného záväzku n+3. Finančný záväzok
pre daný rok bol úspešne splnený, t.j. alokácia vo výške 30 919 751,17 EUR (za zdroje ERDF)
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bola vyplatená na účty konečných prijímateľov. Čerpanie programu k 31. decembru 2013 bolo
vo výške 88,7 mil. EUR (za zdroje ERDF), čo predstavovalo 50,27 % z celkovej alokácie
programu.
Program ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 - 2013
V rámci troch výziev bolo prijatých 680 žiadostí o FP, z ktorých bolo schválených
135 projektov v celkovej výške 72,8 mil. EUR. Čerpanie programu k 31. decembru 2013
predstavuje 42,95 mil. EUR z prostriedkov ENPI, t.j. 63,93 % alokácie pre program
a 53 096,06 EUR zo štátneho rozpočtu SR.
Príprava programového obdobia 2014 - 2020
Odbor prierezových činností a financovania projektov
V zmysle záverov z rokovania Rady vlády Slovenskej republiky pre Partnerskú dohodu
na roky 2014 – 2020 bolo Ministerstvo pôdohospodárstva SR delegované úlohou riadiaceho
orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej aj „RO pre IROP“).
Uvedeným dátumom sa začali realizačné práce na programovom dokumente IROP.
V priebehu roka 2013 prebiehali viaceré neformálne pracovné stretnutia s predstaviteľmi
EK, relevantnými riadiacimi orgánmi, národnými autoritami a socioekonomickými partnermi
k príprave programového dokumentu.
V procese uplatňovania princípu partnerstva bola v priebehu mesiaca február sformovaná
pracovná skupina pre prípravu IROP, v ktorej boli zastúpení predstavitelia regionálnej a miestnej
samosprávy, štátnej správy a relevantných socioekonomických partnerov.
V priebehu prvého polroka 2013 prebiehali intenzívne práce na príprave programového
dokumentu, ktorých výsledkom bolo predloženie programového dokumentu IROP na CKO
v zmysle uznesenia vlády SR č. 139 z 20. marca 2013, úlohy B.2 „vypracovať výsledný návrh
operačných programov“, a to v termíne do 30. júna 2013. Úloha bola splnená, IROP bol
predložený na Centrálny koordinačný orgán dňa 1. júla 2013.
Nástroj implementácie IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 predstavujú
regionálne integrované územné stratégie (ďalej len „RIÚS“), ktorých cieľom je riešiť regionálne
potreby na území kraja. Východiskami pre prípravu RIÚS sú PHSR VÚC, PHSR obcí
dotknutého územia, sektorové stratégie a národné rozvojové stratégie. RIÚS budú pripravované
a implementované na základe konsenzu všetkých relevantných aktérov daného územia, spoločne
tvoriacich tzv. Partnerstvo pre RIÚS. Ich implementácia bude prebiehať prostredníctvom nástroja
integrovaného prístupu, ktoré EK ponúka pre programové obdobie 2014 – 2020 – integrované
územné investície.
Odbor programov cezhraničnej spolupráce
Najväčší pokrok v prípravách nového programového obdobia 2014 - 2020 sa dosiahol
v rámci programu CS SR – ČR, CS SR – AT a CS PL – SR. V rámci týchto programov prebiehal
proces prípravy jednotlivých programov pre nové obdobie v zmysle schválených časových
harmonogramov s predpokladaným termínom zaslania konečných verzií operačných programov
Európskej komisii v mesiacoch júl – august 2014.
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Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 –2020
Pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR – ČR bude MPRV SR plniť úlohu
riadiaceho orgánu, t. j. je zodpovedné za prípravu programového dokumentu.
V sledovanom období riadiaci orgán na základe záverov zo zasadnutí pracovnej skupiny
a v spolupráci so spracovateľom pripravil druhý návrh operačného programu, ktorý bol
vypracovaný v termíne do konca septembra 2013.
Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
V otázke riadiacich štruktúr MPRV SR na začiatku oficiálneho procesu prípravy
programu CS SK – AT 2014 – 2020 akceptovalo ponechanie funkcie Riadiaceho orgánu
Magistrátu mesta Viedeň, rovnako ako v programovom období 2007 – 2013.
Riadiaci orgán programu CS SK – AT 2007 – 2013 v oficiálnej žiadosti zo dňa
9. októbra 2013 v rámci efektívnejšieho riadenia navrhol presun funkcie RO CS SK – AT
2014 – 2020 na Slovenskú republiku (MPRV SR).
Programová skupina akceptovala skutočnosť, že MPRV SR bude v programovom období
2014 – 2020 vykonávať funkciu riadiaceho orgánu pre tento program.
Operačný program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika
MPRV SR plní pre operačný program cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020
funkciu národného koordinátora. Spracovatelia operačného programu predložili
na pripomienkovanie prvý návrh operačného programu, ktorý bol zaslaný členom pracovnej
skupiny. Zároveň prebieha ex ante hodnotenie programu, ako aj spracovanie analýzy
posudzovania vplyvov na životné prostredie. Spomínané analýzy budú tvoriť súčasť
pripravovaného operačného programu.
Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika
MPRV SR prejavilo začiatkom roka 2012 záujem o zmenu usporiadania riadiacich
štruktúr budúceho operačného programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom. Dôvodom,
pre ktorý MPRV SR prejavilo záujem o získanie zodpovednosti za riadenie programu
v nadchádzajúcom programovom období, je najmä skutočnosť, že Program cezhraničnej
spolupráce Maďarsko – Slovenská republika 2007 – 2013 sa spomedzi všetkých ostatných
programov cezhraničnej spolupráce implementovaných v rámci MPRV SR javí ako dosiaľ
najmenej efektívny v zmysle najnižšej úspešnosti čerpania finančných zdrojov.
Počas roka 2013 sa uskutočnili viaceré negociačné rokovania o budúcich riadiacich
štruktúrach programu. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia zo Slovenskej republiky a Maďarska
a v úlohe pozorovateľa aj zástupca EK. Rokujúce strany do konca roka 2013 nedospeli
k rozhodnutiu, kto bude plniť úlohu RO.
Operačný program cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovenská republika – Rumunsko
– Ukrajina
Príprava operačného programu ENI HU–SK–RO–UA je v štádiu rokovaní medzi
jednotlivými členskými krajinami a oproti ostatným programom cezhraničnej spolupráce
je vo výraznom omeškaní. V roku 2013 sa uskutočnilo len jedno stretnutie pracovnej skupiny
pre prípravu programu, na ktorom boli dohodnuté ďalšie postupy prípravy.
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4. 2 Plán legislatívnych úloh a jeho plnenie
Plán legislatívnych úloh MPRV SR sa plnil v roku 2013 nasledovne:
Návrh zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov
Plnenie úlohy:
Návrh bol dňa 3. apríla 2013 schválený uznesením vlády SR č. 141.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej
správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších
predpisov
Plnenie úlohy:
Návrh bol dňa 24. apríla 2013 schválený uznesením vlády SR č. 195.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov
Plnenie úlohy:
Listom č. 599/2013-100 z 26. júla 2013 bolo požiadané o odklad termínu predloženia návrhu
zákona na rokovanie vlády SR do 30. septembra 2013 Návrh bol dňa 26. septembra 2013
schválený uznesením vlády SR č. 560.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka
a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách
a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov
Plnenie úlohy:
Návrh bol dňa 3. júla 2013 schválený uznesením vlády SR č. 351.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podpore podnikania v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka
Plnenie úlohy:
Úloha bola zrušená uznesením vlády SR č. 565/2013.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov
k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
Plnenie úlohy:
Listom č. 856/2013-100 zo 4. decembra 2013 bolo požiadané o odklad termínu predloženia
návrhu zákona na rokovanie vlády SR do 30. júna 2014.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov
Plnenie úlohy:
Návrh bol dňa 8. januára 2014 schválený uznesením vlády SR č. 5/2014.
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Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
Plnenie úlohy:
Návrh bol dňa 8. januára 2014 schválený uznesením vlády SR č. 5/2014.
V roku 2013 MPRV SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie 42 návrhov
právnych predpisov, a to 9 návrhov zákonov SR, 14 návrhov nariadení vlády SR a 19 návrhov
vyhlášok.
Verejnosť k viacerým návrhom právnych predpisov uplatnila pripomienky. Presný počet
vznesených pripomienok nie je možné presne určiť.
V priebehu roka bolo v Zbierke zákonov SR uverejnených 29 právnych predpisov
vypracovaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Mimo plánu legislatívnych úloh boli schválené a uverejnené v roku 2013 v Zbierke zákonov
SR tieto právne predpisy:
- Zákon č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013
- Zákon č. 42/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších prepisov a ktorým sa dopĺňajú a menia
niektoré zákony
- Zákon č. 57/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený
záber poľnohospodárskej pôdy
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 59/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
- Zákon č. 73/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom
reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z.
- Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 99/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva
krmovín na trh v znení neskorších predpisov
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie
osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 115/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o doplnení zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 117/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípravkoch na ochranu rastlín
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- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 118/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii
lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh
- Zákon č. 145/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 151/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory
v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania
podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 163/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky č. 486/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej
účinnosti, o žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní
certifikátu, rozšírení rozsahu certifikátu alebo recertifikácii
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 230/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa
programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 292/2013 Z. z. o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú
spotrebu
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber
poľnohospodárskej pôdy
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 342/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania
podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení
neskorších predpisov
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 421/2013 Z. z., ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 422/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 477/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 489/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení
neskorších predpisov
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4. 3 Rozpočet kapitoly MPRV SR a jeho plnenie
Zákonom č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013 zo dňa 13. decembra 2012
boli pre kapitolu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR stanovené záväzné
ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov. Úpravy rozpočtu kapitoly boli realizované v zmysle
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách), pričom išlo hlavne o úpravu príjmov a výdavkov kapitoly súvisiacu
s prevodom prostriedkov z predchádzajúceho roka a prevodom prostriedkov do nasledujúceho
roka.
Rozpočet najviac ovplyvnilo rozpočtové opatrenie MF SR č.1/2013, ktorým bol navýšený
rozpočet príjmov EÚ a výdavkov EÚ o prevody zostatkov z roku 2012 do roku 2013. Ďalšie
rozpočtové opatrenia, ktoré ovplyvnili výšku rozpočtovaných príjmov a výdavkov EÚ
a spolufinancovanie k EÚ kapitoly MPRV SR, boli rozpočtové opatrenie MF SR č. 83/2013
a 93/2013. Týmito rozpočtovými opatreniami bolo riešené vysporiadanie nezrovnalosti ROP.
Rozpočtovým opatrením MF SR č.95/2013 boli zaviazané zostatky nenaplnených príjmov EÚ
a nevyčerpaných výdavkov EÚ z roku 2013 do roku 2014.
Mimorozpočtové prostriedky sú uvádzané samostatne, nie sú zahrnuté ani do celkových
príjmov ani do celkových výdavkov.
K 1. októbru 2013 prebehla delimitácia špecializovanej štátnej správy – obvodných
lesných úradov a obvodných pozemkových úradov do kapitoly Ministerstva vnútra SR.
Delimitácia sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa bodu B.1. uznesenia vlády SR
č. 389/2013 z 10. júla 2013, ktorým sa ukladá zabezpečiť splnenie úloh vyplývajúcich
z harmonogramu na zabezpečenie úloh súvisiacich so zmenou organizácie miestnej štátnej
správy (body B.8. a C.1.).
Tabuľka: Limity príjmov stanovené na rok 2013
v EUR

Limity príjmov kapitoly

z toho

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť k
31.12.2013

Príjmy celkom

979 204 814,00

príjmy ŠR 111

11 500 000,00

11 446 244,53

15 553 397,41

0,00

0,00

432 670,46

Príjmy zo
spolufinancovania ŠR a
EÚ (vratky)
príjmy z rozpočtu EÚ

Mimorozpočtové príjmy

967 704 814,00

727 962 151,92 729 763 176,78

716 515 907,39 713 777 108,91

0

0

% plnenia
% plnenia
zo
z
schváleného upraveného
rozpočtu
rozpočtu
74,53

100,25

135,25

135,88

73,76

99,62

3 111 762,89

Celkové záväzné ukazovatele príjmov kapitoly MPRV SR boli v roku 2013 plnené
na 100,25 % k upravenému rozpočtu (bez mimorozpočtových príjmov).
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Tabuľka: Limity výdavkov stanovené na rok 2013
v EUR

% plnenia
zo
Skutočnosť schválenéh
k 31.12.2013 o rozpočtu

% plnenia
z
upravenéh
o rozpočtu

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

1 245 979 888,00

926 516 381,62

924 169 255,62

74,17

99,75

278 275 074,00

238 602 114,23

238 547 646,12

85,72

99,98

213 259 957,00

195 730 968,95

195 680 900,50

91,76

99,97

z toho bežné výdavky ŠR

115 490 588,00

114 232 906,85

114 182 838,40

98,87

99,96

v tom mzdy
z toho na
spolufinancovanie

31 715 109,00

30 932 565,59

30 932 349,04

97,53

100,00

97 769 369,00

81 498 062,10

81 498 062,10

83,36

100,00

v tom mzdy

0,00

1 139 450,88

1 139 450,88

- kapitálové výdavky
z toho kapitálové výdavky
ŠR

65 015 117,00

42 871 145,28

42 866 745,62

65,93

2 329 430,00

3 818 379,64

3 813 979,98

163,73

99,88

z toho na spolufinancovanie

62 685 687,00

39 052 765,64

39 052 765,64

62,30

100,00

967 704 814,00

687 914 267,39

685 621 609,50

70,85

99,67

578 683 604,00

484 504 205,13

482 211 547,24

83,33

0,00

3 991 712,25

3 991 712,25

389 021 210,00

203 410 062,26

203 410 062,26

Limit výdavkov kapitoly

Výdavky celkom
z toho: - ŠR
v tom: - bežné výdavky

z toho: - EÚ
v tom: - bežné výdavky
v tom mzdy
- kapitálové výdavky
Mimorozpočtové prostriedky
kapitoly

99,99

99,53
100,00

52,29

100,00

% plnenia
zo
schválenéh
o rozpočtu

% plnenia
z
upravenéh
o rozpočtu

3 080 502,74

v tom: - bežné výdavky

3 080 502,74

z toho mzdy

Podpory z EÚ a
spolufinancovanie

100,00

730 000,00

Schválený
rozpočet za
rok 2013

Upravený
rozpočet za
rok 2013

Dosiahnutá
skutočnosť
za rok 2013

Pôdohospodárstvo
II. programové obdobie
Program rozvoja vidieka (2007-2013)
EAFRD

283 052 158,00

224 126 906,13

224 126 906,13

79,18

100,00

v tom: výdavky EÚ - 11K1, 13K1

218 830 908,00

174 551 166,30

174 551 166,30

79,77

100,00

161 286 246,00

123 719 000,41

123 719 000,41

76,71

100,00

z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky

57 544 662,00

50 832 165,89

50 832 165,89

88,34

100,00

spolufin. ŠR - 11K2, 13K2

64 221 250,00

49 575 739,83

49 575 739,83

77,20

100,00

z toho: bežné výdavky

44 626 810,00

33 581 061,42

33 581 061,42

75,25

100,00

19 594 440,00

15 994 678,41

15 994 678,41

81,63

100,00

kapitálové výdavky
Európsky f. pre rybné hosp. (20072013)

5 361 836,00

1 466 210,87

1 466 210,87

27,35

100,00

v tom: výdavky EÚ - 11L1

3 857 439,00

1 088 882,06

1 088 882,06

28,23

100,00

414 084,00

94 550,21

94 550,21

22,83

100,00

z toho: bežné výdavky
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kapitálové výdavky
spolufin. ŠR - 11L2
z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky

3 443 355,00

994 331,85

994 331,85

28,88

100,00

1 504 397,00

377 328,81

377 328,81

25,08

100,00

202 713,00

45 884,74

45 884,74

22,64

100,00

1 301 684,00

331 444,07

331 444,07

25,46

100,00

Trhovoorientovné výdavky (EAGF)

15 487 788,00

14 326 593,44

12 033 935,55

77,70

84,00

v tom: výdavky EÚ - 11J4

12 000 000,00

12 000 000,00

9 707 342,11

80,89

80,89

12 000 000,00

12 000 000,00

9 707 342,11

80,89

80,89

z toho: bežné výdavky

0,00

0,00

0,00

spolufin. ŠR - 11J5

kapitálové výdavky

3 487 788,00

2 326 593,44

2 326 593,44

66,71

100,00

z toho: bežné výdavky

3 487 788,00

2 326 593,44

2 326 593,44

66,71

100,00

Priame platby celkom (EAGF)

390 138 000,00

365 184 750,82

365 184 750,82

93,60

100,00

v tom: výdavky EÚ - 11J1, 11J7, 13J1,
13J7

357 020 000,00

324 936 035,14

324 936 035,14

91,01

100,00

357 020 000,00

324 936 035,14

324 936 035,14

91,01

100,00

0,00

0,00

0,00

kapitálové výdavky

z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky
spolufin. ŠR - 11J3, 11J8, 13J2,
13J3
z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky

33 118 000,00

40 248 715,68

40 248 715,68

121,53

100,00

33 118 000,00

40 248 715,68

40 248 715,68

121,53

100,00

0,00

0,00

0,00

Regionálny rozvoj
II. programové obdobie
Európsky f. reg. rozvoja (2007-2013)

434 120 088,00

203 360 633,87

203 360 633,87

46,84

100,00

v tom: výdavky EÚ -11S1

375 996 467,00

175 338 183,89

175 338 183,89

46,63

100,00

47 963 274,00

23 754 619,37

23 754 619,37

49,53

100,00

328 033 193,00

151 583 564,52

151 583 564,52

58 123 621,00

28 022 449,98

28 022 449,98

48,21

100,00

16 334 058,00

5 295 806,82

5 295 806,82

32,42

100,00

41 789 563,00

22 726 643,16

22 726 643,16

54,38

100,00

18 066 197,00

13 280 764,78

13 280 764,78

73,51

100,00
100,00

z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky
spolufin. ŠR - 11S2
z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky

100,00

v tom rozdelenie podľa OP:
Operačný program Bratislavský kraj
(2007-2013)
v tom: výdavky EÚ - 11S1, 13S1

15 914 829,00

11 452 807,30

11 452 807,30

71,96

12 312 116,00

4 233 609,95

4 233 609,95

34,39

100,00

kapitálové výdavky

3 602 713,00

7 219 197,35

7 219 197,35

200,38

100,00

spolufin. ŠR - 11S2, 13S2

2 151 368,00

1 827 957,48

1 827 957,48

84,97

100,00

z toho: bežné výdavky

1 633 611,00

742 912,61

742 912,61

45,48

100,00

517 757,00

1 085 044,87

1 085 044,87

209,57

100,00

Regionálny operačný program (20072013)

406 440 037,00

184 713 296,18

184 713 296,18

45,45

100,00

v tom: výdavky EÚ - 11S1

360 081 638,00

163 885 376,59

163 885 376,59

45,51

100,00

35 651 158,00

19 521 009,42

19 521 009,42

54,76

100,00

324 430 480,00

144 364 367,17

144 364 367,17

44,50

100,00

46 358 399,00

20 827 919,59

20 827 919,59

44,93

100,00

5 184 219,00

2 925 942,56

2 925 942,56

56,44

100,00

z toho: bežné výdavky

kapitálové výdavky

z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky
spolufin. ŠR - 11S2
z toho: bežné výdavky

41 174 180,00

17 901 977,03

17 901 977,03

43,48

100,00

Program európskej územnej spol.
(2007-2013)

kapitálové výdavky

9 613 854,00

5 366 572,91

5 366 572,91

55,82

100,00

v tom: OPCS HU-SK spolufin. 11B5

3 983 659,00

1 955 469,16

1 955 469,16

49,09

100,00
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z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky

3 983 659,00

498 882,27

498 882,27

0,00

1 456 586,89

1 456 586,89

12,52

100,00
100,00

OPCS AT-SK spolufin. 11B5,
1 379 790,00

642 949,83

642 949,83

46,60

100,00

1 379 790,00

420 550,50

420 550,50

30,48

100,00

0,00

222 399,33

222 399,33

OPCS PL-SK spolufin. 11B5

3 061 414,00

1 808 376,56

1 808 376,56

59,07

100,00

z toho: bežné výdavky

3 061 414,00

334 017,63

334 017,63

10,91

100,00

0,00

1 474 358,93

1 474 358,93

13B5
z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky

kapitálové výdavky
OPCS SR-ČR spolufin. 11S2

100,00

100,00

1 000 906,00

921 530,60

921 530,60

92,07

100,00

903 280,00

339 557,42

339 557,42

37,59

100,00

97 626,00

581 973,18

581 973,18

596,13

100,00

188 085,00

38 246,76

38 246,76

20,33

100,00

z toho: bežné výdavky

188 085,00

33 943,83

33 943,83

18,05

kapitálové výdavky

0,00

4 302,93

4 302,93

z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky
OP CS ENPI HU-SK-RO-UA spolufin.
11B5

100,00
100,00

Celkové záväzné ukazovatele kapitoly MPRV SR vo výdavkovej časti rozpočtu
(bez mimorozpočtových prostriedkov) boli v roku 2013 realizované na 99,75 % z objemu
upraveného rozpočtu.

Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly
Rozpočet kapitoly MPRV SR bol v roku 2013 rozpracovaný do šiestich ucelených a presne
vymedzených programov:
07P Regionálny rozvoj
08V Udržateľné lesné hospodárstvo
08W Potravinová bezpečnosť, zdravie a ochrana zvierat a rastlín
090 Tvorba regulácia a implementácia politík
091 Podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a potravinárstva
092 Rozvoj vidieka
V rámci rozpočtu v roku 2013 bola kapitola účastníkom nasledovných medzirezortných
podprogramov:
05T 04 Oficiálna rozvojová pomoc
06H 0B Hospodárska mobilizácia
097 08 Príspevky SR do Medzinárodných organizácií
0AR0B MPRV SR – Protidrogová politika
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Tabuľka: Výdavky podľa programovej štruktúry
v EUR

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

z toho:
mimorozp.
zdroje

% plnenia k
upravenému
rozpočtu

0AR

11 592,00

10 433,00

10 200,00

97,77

05T

37 904,00

37 904,00

37 904,00

100,00

06H

100 700,00

100 555,00

96 547,30

96,01

07P

434 120 088,00

203 360 633,87

204 345 768,87

08V

8 317 746,00

8 005 692,97

8 005 682,08

08W

32 993 211,00

34 647 924,56

36 607 295,90

1 971 983,31

105,66

090

63 676 573,00

62 633 618,67

62 732 607,71

123 384,43

100,16

091

415 807 902,00

386 498 456,13

384 192 848,23

99,40

092

290 667 684,00

230 974 675,42

230 974 507,57

99,99

097

246 488,00

246 488,00

246 396,70

99,96

1 245 979 888,00

926 516 381,62

927 249 758,36

SPOLU:

985 135,00

100,48
99,99

3 080 502,74

100,08

V rámci vyhodnotenia plnenia programovej štruktúry kapitoly v jednotlivých programoch
uvádzame schválený rozpočet a skutočné čerpanie finančných prostriedkov vrátane
mimorozpočtových zdrojov. Hodnotenie sa realizuje len pri prvkoch programov, ktoré mali
stanovený cieľ na príslušný rozpočtový rok v module MPR. Schválený rozpočet výdavkov bol
stanovený v objeme 1 245 979 888,- EUR. Celkový upravený rozpočet výdavkov kapitoly
predstavoval objem 926 516 381,62 EUR. Čerpanie výdavkov v roku 2013 bolo v objeme
927 249 758,36 EUR, čo predstavuje 99,75 % upraveného rozpočtu bez mimorozpočtových
zdrojov. Mimorozpočtové zdroje sú v čerpaní zahrnuté v objeme 3 080 502,74 EUR.
PROGRAM: 07P REGIONÁLNY ROZVOJ
Zámer programu:
Sociálno-ekonomická vyrovnanosť regiónov.
Aktivity nového programového obdobia sú rozdelené do ôsmich podprogramov:
-

operačný program Bratislavský kraj
regionálny operačný program
program cezhraničnej spolupráce SR – ČR
program cezhraničnej spolupráce HU - SK
program cezhraničnej spolupráce AT – SK
program cezhraničnej spolupráce PL – SK
program cezhraničnej spolupráce ENPI CBC HU – SK – RO - UA
nezrovnalosti rezortu

Aktivity sústredené v programe 07P – Regionálny rozvoj sa zameriavajú najmä
na realizáciu podpôr z operačných programov cezhraničnej spolupráce, regionálneho operačného
programu a operačného programu Bratislavský kraj.
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Podprogram „Nezrovnalosti rezortu“ bol vytvorený za účelom potreby alokácie
prostriedkov pre vysporiadanie dodatočných korekcií čerpania prostriedkov EÚ.
V roku 2013 bolo na realizáciu programu po úpravách rozpočtovaných celkom
203 360 633,87 EUR, pričom skutočné čerpanie prostriedkov dosiahlo úroveň 203 360 633,87
EUR bez mimorozpočtových prostriedkov, čo predstavuje 100 % k upravenému rozpočtu.
Mimorozpočtové zdroje boli čerpané v objeme 985 135,- EUR.
PROGRAM: 08V UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO
Zámer programu:
Funkčne integrované lesné hospodárstvo, zabezpečujúce ekologickú stabilitu krajiny
a posilňujúce hospodársky a sociálny rozvoj regiónov a vidieka.
Aktivity programu sú rozdelené do dvoch podprogramov:
- obnova a rozvoj lesného hospodárstva
- výskum a odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo
Program sa sústreďoval najmä na implementáciu princípov trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov prostredníctvom programov starostlivosti o lesy, mapovanie lesných
pozemkov pre účely tvorby tematického štátneho mapového diela, komplexné zisťovanie stavu
lesov s cieľom aktualizácie kategorizácie lesov, pásiem ohrozenia lesov emisiami a databázy
hospodársko-úpravníckej typizácie, vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov pre
zabezpečenie odborného obhospodarovania lesov, monitorovanie lesov ohrozených požiarmi
a starostlivosť o národné parky. V rámci programu sa realizoval aj výkon kompetencií
špecializovanej štátnej správy na úseku lesného hospodárstva, so zameraním najmä na kontrolu
dodržiavania právnych predpisov a záväzných právnych ustanovení na úseku lesného
hospodárstva.
V roku 2013 bolo na realizáciu programu po úpravách rozpočtovaných celkom
8 005 692,97 EUR, pričom skutočné čerpanie prostriedkov dosiahlo úroveň 8 005 682,08 EUR,
čo predstavuje 100 % k upravenému rozpočtu.
PROGRAM: 08W POTRAVINOVÁ
ZVIERAT A RASTLÍN

BEZPEČNOSŤ,

ZDRAVIE

A

OCHRANA

Zámer programu
Spotrebitelia sú zásobovaní kvalitnými potravinami, je zabezpečená vysoká úroveň
zdravia a ochrany zvierat a rastlín.
Program je vecne a účelne členený do štyroch podprogramov:
-

regulácia, formulácia a výkon veterinárnej a potravinovej služby
zdravotná neškodnosť potravín
poznatková báza na zabezpečenie kvality a bezpečnosti potravín
regulácia vstupov, zdravie a kvalita rastlín
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Tak ako v predchádzajúcich rokoch sa program zameriaval hlavne na zabezpečenie
produkcie kvalitných potravín, zamedzenie šírenia nákaz zo zvieraťa na zviera alebo na človeka
a na zabezpečenie konkurencieschopnosti slovenských producentov potravín.
V rámci veterinárnej ochrany a kontroly sa v priebehu roka 2013 vykonávali hraničné
veterinárne kontroly. Bola zabezpečená ochrana štátneho územia SR a EÚ pred zavlečením
nákaz zvierat a dovozom zdraviu škodlivých živočíšnych produktov. Zároveň boli zabezpečené
úradné veterinárne kontroly u všetkých jatočných zvierat evidovaných v centrálnej evidencii
hospodárskych zvierat a úradné veterinárne kontroly surovín živočíšneho pôvodu.
Hlavným cieľom na úseku potravinového dozoru bolo dôsledným výkonom úradných
inšpekčných kontrol a výkonom následných nápravných opatrení postupné odstraňovanie
nedostatkov v bezpečnosti a hygiene potravín v celom potravinovom reťazci za účelom
poskytovania kvalitných a nezávadných potravín pre konečných spotrebiteľov.
V oblasti eradikácie chorôb sa plnením národných eradikačných plánov zabezpečovala
ochrana a ozdravovanie chovov hospodárskych zvierat. V roku 2013 sa na Slovensku nevyskytlo
žiadne nové ohnisko Leukózy, Tuberkulózy, Brucelózy ani Aujeszkyho choroby, čím
si Slovenská republika udržala „status krajiny bez týchto nákaz“. V rámci eradikačných plánov
sa naďalej úspešne zabezpečovalo ozdravovanie chovov hospodárskych zvierat evidovaných
v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.
Podprogram „zdravotná neškodnosť potravín“ zahŕňal aktivity súvisiace s úradným
odberom a následnou analýzou potravinárskych výrobkov a surovín v schválených
akreditovaných laboratóriách s cieľom zistenia ich zdravotnej neškodnosti.
V roku 2013 bolo na realizáciu programu po úpravách rozpočtovaných celkom
34 647 924,56 EUR, pričom skutočné čerpanie prostriedkov dosiahlo úroveň 34 635 312,59 EUR
bez mimorozpočtových prostriedkov, čo predstavuje 99,96 % k upravenému rozpočtu.
Mimorozpočtové zdroje boli čerpané v objeme 1 971 983,31 EUR.
PROGRAM: 090 TVORBA, REGULÁCIA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK
Zámer programu:
Vysoký štandard tvorby politík a poskytovania služieb všetkým relevantným zúčastneným farmárom, obyvateľom vidieka, agro-potravinárskemu priemyslu, spotrebiteľom, verejnosti
a inštitúciám verejnej správy - v súlade s princípmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Program je vecne a účelne členený na sedem podprogramov:
-

podpora programov
realizácia a administrácia finančných schém
poznatková podpora tvorby politík
pôdohospodársky informačný systém
štatistický informačný systém
pozemkové úpravy
riadenie a kontrola - APRR

V roku 2013 sa realizáciou stanovených cieľov zabezpečil zámer programu.
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V zmysle platnej legislatívy boli poskytované konečným prijímateľom dotácie za účelom
podpory a rozvoja pôdohospodárstva.
Priebežne sa realizovalo odborné rezortné vzdelávanie v špecifickom členení za oblasť
poľnohospodárstva, lesníctva, veterinárnej ochrany a kontroly, rozvoja vidieka a ďalších.
S cieľom zabezpečenia kvalitných a dostupných informácií pre efektívne riadenie rezortu
a spoluprácu s verejnou správou a verejnosťou pokračoval v roku 2013 proces skvalitňovania
a zefektívňovania pôdohospodárskeho informačného systému.
Rezortné štatistické zisťovania boli realizované v zmysle zákona číslo 540/2001 Z. z.
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ich účelom bolo získavanie informácií
a podkladov pre celkové posúdenie stavu a vývoja rezortu pôdohospodárstva pre analýzu
pôsobenia nástrojov pôdohospodárskej politiky vrátane poskytovania podpôr.
V roku 2013 bolo na realizáciu programu po úpravách rozpočtovaných celkom
62 633 618,67 EUR, pričom skutočné čerpanie prostriedkov dosiahlo úroveň 62 609 223,28 EUR
bez mimorozpočtových prostriedkov, čo predstavuje 99,96 % k upravenému rozpočtu.
Mimorozpočtové zdroje boli čerpané v objeme 123 384,43 EUR
PROGRAM: 091 PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI
POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA
Zámer programu:
Medzinárodne konkurencieschopný, na spotrebiteľa orientovaný agro-potravinársky
sektor, vytvárajúci environmentálne udržateľný vidiecky ráz.
Aktivity programu sú rozdelené do piatich podprogramov:
-

podpora poľnohospodárskych činností (PRIAME PLATBY)
rybné hospodárstvo EFF (Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013)
stabilizácia trhu poľnohospodárskej produkcie (TOV)
poznatková podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva
plemenárska a kontrolná činnosť

Z hľadiska objemu alokovaných finančných prostriedkov tvoria najväčšiu časť programu
štandardné nástroje Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Značný vplyv na zachovanie poľnohospodárskej produkcie majú priame platby, ktoré
predstavujú štandardný nástroj aplikovaný členskými krajinami EÚ v súlade so Spoločnou
poľnohospodárskou politikou.
Podstatnú časť programu predstavuje stabilizácia trhu poľnohospodárskej produkcie
- trhovo orientované výdavky, v ktorých sa realizovali v SR rôzne podporné programy
v sektoroch rastlinnej a živočíšnej výroby, opatrenia zamerané na školské mlieko a školské
ovocie, ako aj vývozné náhrady. Intervencie vo forme verejného skladovania neboli realizované,
pretože v priebehu hospodárskych rokov 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013 sa v rámci celej EÚ
neuskutočnil žiaden intervenčný nákup obilnín a od septembra 2009 neboli uskutočnené nové
nákupy v rámci verejnej intervencie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (maslo a sušené
odtučnené mlieko).
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Jednotlivé opatrenia Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013
financované z prostriedkov Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, boli zamerané
predovšetkým na zefektívnenie využívania existujúcich spracovateľských kapacít, zlepšenie
pracovných a hygienických podmienok, znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
zavádzanie nových technológií a vývoj inovačných výrobných metód.
V rámci poznatkovej podpory konkurencieschopnosti v oblasti rastlinnej výroby boli
riešené najmä otázky tvorby nových genotypov rastlín pre efektívnu, kvalitnú a udržateľnú
rastlinnú produkciu, riešenie konkurencieschopnosti, ekologizácie a problémov rastlinnej výroby,
vyplývajúcich z klimatických zmien v regiónoch Slovenska. Výskumné úlohy v oblasti
živočíšnej výroby sa sústreďujú na tvorbu poznatkovej základne pre zvyšovanie
konkurencieschopnosti produktov živočíšnej výroby, riešenie problematiky šľachtenia a ďalšie.
Aktivity v rámci plemenárskej a kontrolnej činnosti boli zamerané na zabezpečenie
činností v oblasti kontroly úžitkovosti, genetického hodnotenia hospodárskych zvierat, výkonu
štátnej kontroly, zameranej na plemenitbu hospodárskych zvierat a kontrolu technických
parametrov poľnohospodárskych strojov.
V roku 2013 bolo na realizáciu programu po úpravách rozpočtovaných celkom
386 498 456,13 EUR, pričom skutočné čerpanie prostriedkov predstavuje objem
384 192 848,23 EUR, čo predstavuje 99,40 % k upravenému rozpočtu.
PROGRAM: 092 ROZVOJ VIDIEKA
Zámer programu:
Životaschopné a ekologicky udržateľné vidiecke prostredie, stabilizujúce existujúcu
populáciu na vidieku prostredníctvom generovania pracovných príležitostí a vyššej životnej
úrovne.
Aktivity programu sú rozčlenené do šiestich podprogramov:
-

implementácia rámca podpory
zveľaďovanie krajiny
zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
zlepšenie životného prostredia a krajiny- EAFRD (PRV SR 2007 - 2013)
kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva EAFRD (PRV SR 2007 - 2013)
Leader – EAFRD (PRV SR 2007 - 2013)

Implementácia rámca podpory sa prostredníctvom aktivít Technickej pomoci a Národnej
siete rozvoja vidieka (Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013) zameriava na zabezpečenie
efektívneho riadenia, implementácie, monitorovania, kontrolu a audit Programu rozvoja vidieka
SR 2007 - 2013 a riadenie a implementáciu národnej siete rozvoja vidieka.
S cieľom zachovania kultúrneho dedičstva sa v rámci programu realizuje podprogram
„zveľaďovanie krajiny“, v rámci ktorého boli financované aktivity organizácie Múzeum
Sv. Anton. Zároveň boli, podľa presne stanovených pravidiel, poskytnuté podpory neziskovým
organizáciám, ktoré prispievajú k udržiavaniu životaschopného vidieckeho priestoru.

81

Hlavný dôraz sa v programe, popri investovaní do poľnohospodárskej prvovýroby
a spracovateľského priemyslu, kladie aj na podporu životného prostredia a znevýhodnených
oblastí. Program ďalej rieši zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov, vzdelávanie, pozemkové
úpravy, diverzifikáciu poľnohospodárstva na iné činnosti a podporu pre rozvoj obcí.
Cieľom opatrení v rámci podprogramu „zlepšenie životného prostredia a krajiny“ bolo
zamedzenie možných rizík znečistenia vôd a nadmernej degradácie pôdy zavádzaním vhodných
poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov, ako i preventívnych opatrení. V súvislosti
s vysokým podielom poľnohospodárskej pôdy zaradenej do znevýhodnených oblastí bolo
dôležité udržanie jej obhospodarovania, ktoré značne prispelo k zachovaniu charakteru vidieckej
krajiny a k zníženiu výmery opustených pôd. Taktiež bolo cieľom zavádzanie preventívnych
opatrení a opatrení na zlepšenie súčasného stavu lesov, ktoré výrazne posilnia ekologickú
stabilitu krajiny a zamedzia postupnému poklesu vzácnych biotopov.
V rámci podprogramu „zlepšenie
ktoré vedú k udržaniu, resp. tvorbe
infraštruktúry obcí, ale i k zaktivizovaniu
na diverzifikáciu poľnohospodárskych
ale aj nepoľnohospodárskym činnostiam.

kvality života na vidieku“ boli realizované aktivity,
pracovných miest na vidieku, k rozvoju v oblasti
života na vidieku ako takého. Podpora bola zameraná
činností smerom k iným poľnohospodárskym,

V roku 2013 bolo na realizáciu programu po úpravách rozpočtovaných celkom
230 974 675,42 EUR, pričom skutočné čerpanie prostriedkov dosiahlo úroveň
230 974 507,57 EUR, čo predstavuje 100 % k upravenému rozpočtu.
MEDZIREZORTNÉ PODPROGRAMY
05T 04 Oficiálna rozvojová pomoc – MPRV SR
gestor: Ministerstvo zahraničných vecí SR
objem rozpočtovaných prostriedkov na rok 2013: 37 904,- EUR
čerpanie: 37 904,- EUR
06H 0B Hospodárska mobilizácia - MPRV SR
gestor: Ministerstvo hospodárstva SR
objem rozpočtovaných prostriedkov po úpravách na rok 2013: 100 555,- EUR
čerpanie: 96 547,30 EUR
097 08 Príspevky SR do Medzinárodných organizácií – MPRV SR
gestor: Ministerstvo zahraničných vecí SR
objem rozpočtovaných prostriedkov na rok 2013: 246 488,- EUR
čerpanie: 246 396,70 EUR
0AR0B MPRV SR – Protidrogová politika
gestor: Úrad vlády SR
objem rozpočtovaných prostriedkov na rok 2013: 10 433,- EUR
čerpanie: 10 200,- Eur
Na základe výsledkov ročného monitorovania možno celkovo konštatovať, že ciele
zadefinované v programovej štruktúre kapitoly MPRV SR na rok 2013 boli so zreteľom
na dosiahnutie stanovených zámerov programov dosiahnuté. Pri niektorých cieľoch sa vyskytli
problémy s plnením, predovšetkým v súvislosti s krátením rozpočtu výdavkov na ich realizáciu.
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5. Hodnotenie ústredného orgánu štátnej správy z hľadiska personálneho
vybavenia
Evidenčný počet zamestnancov MPRV SR k 31. decembru 2013 bol 578, z toho 80
riadiacich zamestnancov.
kvalifikačná štruktúra zamestnancov
vysokoškolské vzdelanie
úplné stredné vzdelanie
stredoškolské vzdelanie

493 zamestnancov
76 zamestnancov
9 zamestnancov

fluktuácia - vznik pracovného pomeru
- skončenie pracovného pomeru
veková štruktúra 20 - 30 rokov
30 - 40 rokov
40 - 50 rokov
50 - 60 rokov
nad 60 rokov

101
241
118
107
11

93 zamestnancov
87 zamestnancov

zamestnancov
zamestnancov
zamestnancov
zamestnancov
zamestnancov

V roku 2013 absolvovalo vzdelávacie aktivity spolu 431 zamestnancov SÚ MPRV SR,
a to v týchto oblastiach prehlbovania kvalifikácie zamestnancov:
a) Adaptačné vzdelávanie absolvovalo 93 zamestnancov. Na adaptačné vzdelávanie v tomto
roku opäť neboli plánované finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly, pretože
vzdelávanie realizoval osobný úrad internou formou, t.j. v priestoroch služobného úradu
a lektori, z radov skúsených vedúcich zamestnancov služobného úradu, prednášali témy
bez nároku na odmenu;
b) Priebežné vzdelávanie absolvovalo 279 zamestnancov (čerpanie 30 014,73 EUR);
z toho jazykové vzdelávanie absolvovalo 22 zamestnancov (čerpanie 4 005,06 EUR).
V tomto druhu vzdelávania osobný úrad zaznamenal úsporu finančných prostriedkov tým,
že uplatňoval formu interného vzdelávania. V roku 2013 boli realizované 3 témy formou
interného vzdelávania, z toho 3 témy externými lektormi:
- „Aplikácia zákona o správnom konaní v podmienkach MPRV SR“, zúčastnilo
sa 23 zamestnancov,
- „Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych kompetencií“, zúčastnilo
sa 6 zamestnancov,
- „Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.“, zúčastnilo sa 13 zamestnancov;
Osobný úrad bol súčinný so Sekciou kontroly a vládneho auditu pri organizovaní
vzdelávacej aktivity „Problematika užívania drog – protidrogová politika“, ktorá bola
určená pre cieľovú skupinu vedúcich zamestnancov MPRV SR a organizácií
v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti MPRV SR. Celkový počet účastníkov bol
37 vedúcich zamestnancov rezortu.
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c) Špecifické vzdelávanie absolvovalo 59 zamestnancov (čerpanie 2 085,60 EUR).
Osobný úrad realizoval internú vzdelávaciu aktivitu s cieľom šetrenia finančných
prostriedkov aj v tomto druhu vzdelávania. Bolo zrealizované školenie:
- „Dochádzkový systém iCARD – školenie administrátorov“, zúčastnilo
sa 36 zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov.
Zahraničné pracovné cesty, ktoré majú charakter vzdelávacích aktivít (semináre, stáže
a konferencie) absolvovali 6 zamestnanci. Evidencia o týchto aktivitách spadá do vecnej
príslušnosti odboru zahraničnej koordinácie a boli vyhodnocované v rámci hodnotiacich správ
„Plánu zahraničných pracovných ciest“.
V roku 2013 služobný úrad neuzatvoril žiadnu dohodu o zvyšovaní kvalifikácie
zamestnanca, ani neboli vznesené žiadne požiadavky z jednotlivých organizačných útvarov.

6. Hodnotenie vývoja organizácie z pohľadu výkonu činností a plnenia cieľov
a úloh
MPRV SR spolupracovalo v rámci plnenia úloh, ktoré sú bližšie charakterizované
v príslušných častiach tohto materiálu, s nasledovnými inštitúciami:

Spolupráca s inštitúciami
Dodávatelia výstupov pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Úrad vlády SR
Colné riaditeľstvo SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva SR
Úrad pre verejné obstarávanie
Štatistický úrad SR
Národný bezpečnostný úrad
Správa finančnej kontroly
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Prezídium PZ, Úrad boja proti korupcii
okresné riaditeľstvá PZ
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR
RADELA s.r.o. Bratislava
Pôdohospodárska platobná agentúra
Slovenský pozemkový fond
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Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
Výskumný ústav potravinársky Bratislava
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava
Zväz ekologického poľnohospodárstva EKOTREND, NATURALIS SK
Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Potravinová komora Slovenska
Agrárna komora Slovenska
Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska
Slovenský zväz agropodnikateľov a rodinných fariem
Profesijné združenia z oblasti potravinárskeho priemyslu
Združenie mladých farmárov Slovenska
Klub 500
MAS Tokaj- Rovina, o.z.
Národná sieť slovenských MAS
Agroinštitút Nitra, š. p.
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
• Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
• Ústav včelárstva Liptovský Hrádok
• Ústav systémov chovu a pohody zvierat Nitra
• Ústav výživy Nitra
• Ústav šľachtenia zvierat a kvality produktov Nitra
• Ústav genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat Nitra
• Ústav malých hospodárskych zvierat Nitra
Štátne veterinárne a potravinové ústavy Košice, Bratislava, Dolný Kubín
Štátny veterinárny ústav Zvolen
Národný žrebčín Topoľčianky, š. p.
Závodisko, š.p.
Múzeum vo Svätom Antone
Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Úrad verejného zdravotníctva SR
Regionálne úrady verejného zdravotníctva
Národný ústav Tuberkulózy Vyšné Hágy
Hydromeliorácie, š. p. Bratislava
Agentúra pre rozvoj vidieka – Nitra
Združenie chovateľov rýb na Slovensku
Slovenský rybársky zväz
Výskumný ústav mliekárenský, a. s. Žilina
Národné lesnícke centrum Zvolen
Zväz spracovateľov dreva SR
Štátne lesy TANAP
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Lesy SR š.p.
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva
Vojenské lesy a majetky, š.p.
Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.
Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR
Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SR
Združenie obecných lesov SR
Únia diecéznych lesov na Slovensku
Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska
Agro-eko fórum
Únia potravinárov Slovenska
Rada združení vlastníkov neštátnych lesov SR
Slovenská lesnícka komora
Slovenská poľovnícka komora
Slovenský poľovnícky zväz
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky Rovinka
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava
Slovenská akadémia vied
Technická univerzita Zvolen
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Slovenská technická univerzita Bratislava
Univerzita Komenského Bratislava
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Národné referenčné laboratórium pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach
Rozhlas a televízia Slovenska
Deloitte Audit s.r.o., Bratislava
Okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady
Vyššie územné celky
Združenie miest a obcí Slovenska
Únia miest Slovenska
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Vidiecky parlament SR
Iniciatíva pre rozvoj slovenského vidieka
Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR
Fyzické a právnické osoby z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva
a veterinárnych vied
Fyzické osoby - vedci v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca
Spotrebiteľské združenia - Spotrebiteľský inštitút, Asociácia spotrebiteľských subjektov
Slovenska, Asociácia užívateľov služieb, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov
Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR
Fyzické a právnické osoby z oblasti environmentálneho a bankového sektora
Medzinárodné organizácie:
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)
Organizácia Spojených národov (OSN)
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Európska hospodárska komisia OSN (UNECE)
Európska Únia (EÚ)
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO)
Bioversity International
Svetový potravinový program (WFP)
Rada Európy
Štatistický úrad Európskej Únie (EUROSTAT)
Program Organizácie Spojených národov pre životné prostredie (UNEP)
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
Európske spoločenstvo a jeho agentúry a úrady
Európska komisia – DG AGRI (Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka),
DG Mare, DG Regio, DG SANCO
Rada EÚ
Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe (FOREST EUROPE)
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Potravinový veterinárny úrad
Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)
Fórum Organizácie Spojených národov o lesoch (UNFF)
Rotterdamský dohovor k procedúre pre niektoré nebezpečné chemikálie a pesticídy
v medzinárodnom obchode
Medzinárodná asociácia pre skúšanie osív (ISTA)
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE)
Medzinárodná organizácia práce (MOP, angl. skratka ILO)
Európska a stredomorská organizácia na ochranu rastlín (EPPO)
Svetová obchodná organizácia (WTO)
Výbor pre poľnohospodárstvo (CoAG) a Výbor pre sanitárne a fytosanitárne opatrenia (SPS)
FAO/ICPM – OECD
Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín (IPPC), pri plnení úloh v oblasti diagnostiky škodlivých
organizmov, normotvorby pre čerstvé ovocie a zeleninu, prípravkov na ochranu rastlín,
rastlinolekárskej starostlivosti, akreditácie semenárskych laboratórií OECD
Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV) pri vytváraní spoločných rezolúcií týkajúcich
sa oblasti vinohradníctva a vinárstva
Codex Alimentarius – spoločný program FAO/WHO pre potravinové normy a dokumenty
pod gesciou Organizácie spojených národov
Infosan
Medzinárodný inštitút vied o živote
Európska rada pre informácie o potravinách
Ministerstvo pro místní rozvoj Českej republiky
Centrum pro regionální rozvoj, Česká republika
Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľskej republiky
Spoločný technický sekretariát – Krakov
Ministerstvo rozvoja, verejných prác a bývania, Rumunsko
Ministerstvo hospodárstva, Ukrajina
Národná rozvojová Agentúra, Maďarská republika
Váti - maďarská nezisková organizácia pre regionálny rozvoj a územné plánovanie – Budapešť
Magistrát mesta Viedeň
Stála misia (SM) SR pri WTO, OSN v Ženeve, Stále zastúpenie (SZ) SR pri EÚ v Bruseli, Stály
predstaviteľ (SP) SR pri FAO v Ríme, SM SR pri OECD v Paríži
Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC)
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Odberatelia výstupov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Kancelária prezidenta SR, Národná rada SR, vláda SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Úrad vlády SR
Štatistický úrad SR
Prezídium PZ, Úrad boja proti korupcii
okresné riaditeľstvá PZ
Colné riaditeľstvo SR
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava
Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Potravinová komora Slovenska
Pôdohospodárska platobná agentúra
Múzeum vo Svätom Antone
Výskumný ústav potravinársky Bratislava
Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Hydromeliorácie, štátny podnik
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Štátne veterinárne a potravinové ústavy Košice, Bratislava, Dolný Kubín
Štátny veterinárny ústav Zvolen
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice
Agentúra pre rozvoj vidieka – Nitra
Agroinštitút Nitra, š. p.
Národné lesnícke centrum Zvolen
Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica
Lesy SR š.p.
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
Vojenské lesy a majetky, š.p.
Technická univerzita Zvolen
Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SR
Združenie obecných lesov SR
Únia diecéznych lesov na Slovensku
Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR
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Zväz spracovateľov dreva SR
Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku
Únia potravinárov Slovenska
Združenie vlastníkov spoločenských a súkromných lesov Banskobystrického kraja
Rada združení vlastníkov neštátnych lesov SR
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 Rovinka
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Slovenský pozemkový fond
Slovenská lesnícka komora
Slovenská poľovnícka komora
Odborový zväz drevo, lesy, voda
Slovenský zväz včelárov
Slovenský poľovnícky zväz
Spolok včelárov Slovenska
Slovenský zväz chovateľov
Združenie chovateľov rýb na Slovensku
Slovenská holšteinská asociácia
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka
Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo
Zväz chovateľov pinzgauského dobytka
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo
Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo
Únia hydinárov Slovenska
Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
Závodisko Bratislava, š.p.
Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
Slovenský mliekarenský zväz
Potravinárska komora Slovenska
Profesijné združenia z oblasti potravinárskeho priemyslu
Výskumný ústav mliekarenský, a. s. Žilina
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Univerzita Komenského Bratislava
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Slovenská akadémia vied
Združená stredná škola Ivánka pri Dunaji
Úrad verejného zdravotníctva SR
Regionálne úrady verejného zdravotníctva
Národný ústav Tuberkulózy Vyšné Hágy
Štátne organizácie lesného hospodárstva
Prvovýrobcovia a spracovatelia poľnohospodárskych produktov, lesníckej výroby a spracovania
lesných produktov
Fyzické a právnické osoby z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva
a veterinárnych vied
Rozhlas a televízia Slovenska
Deloitte Audit s.r.o., Bratislava
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TREXIMA Bratislava, spol. s.r.o.
Okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady
Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.
Samosprávne kraje
Obce
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Správa finančnej kontroly, Bratislava
Bratislavský samosprávny kraj
sprostredkovateľské orgány pod Riadiacim orgánom pre ROP
Fyzické a právnické osoby z oblasti environmentálneho a bankového sektora
Fyzické osoby – vedci z oblasti bezpečnosti potravinového reťazca
Spotrebiteľské združenia - Spotrebiteľský inštitút, Asociácia spotrebiteľských subjektov
Slovenska, Združenie slovenských spotrebiteľov, Spoločnosť spotrebiteľov potravín, Združenie
na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade, Slovenské združenie ochrany práva pacientov
a spotrebiteľov, Asociácia užívateľov služieb, Centrum rozvoja znalostí o potravinách,
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov
odborná a laická verejnosť
Medzinárodné organizácie:
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)
Európska hospodárska komisia OSN
Európska Únia (EÚ)
Štatistický úrad Európskej Únie (EUROSTAT)
Svetový potravinový program
Európska komisia (DG AGRI, DG ENV, DG ESTAT, DG SANCO, DG Regio, DG MARE)
Rada EÚ
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Medzinárodná únia na ochranu nových odrôd rastlín – UPOV
Európska a stredomorská organizácia na ochranu rastlín – EPPO
Svetová organizácia pre zdravie zvierat
Medzinárodný úrad pre vinič a víno
Medzinárodná asociácia pre skúšanie osív (ISTA)
Národná sieť rozvoja vidieka
Európska sieť pre rozvoj vidieka
Európsky dvor audítorov (EDA)
Bioversity International
Codex Alimentarius – spoločný program FAO/WHO pre potravinové normy a dokumenty
pod gesciou Organizácie spojených národov
SM SR pri WTO, OSN v Ženeve, SZ SR pri EÚ v Bruseli, SP SR pri FAO v Ríme, SM SR
pri OECD v Paríži
Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov. (EAHC)
Doplňujúce informácie k činnosti MPRV SR:
Dodávateľom pre zverejňovanie výberov a výberových
štátnozamestnanecké miesta bola Profesia spol. s r.o. Bratislava.
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konaní

na

voľné

Dodávateľom pri zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania zamestnancov MPRV SR boli vzdelávacie
inštitúcie:
Institut Francais de Bratislava
Štátna jazyková škola Palisády, Bratislava
Flexi Learn, s. r.o., Vysoká nad Kysucou
Agentúra Tempo, s.r.o. Bratislava
EDOS - PEM, s.r.o. Bratislava
Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava
OSCAR AK, s.r.o. Bratislava
Agentúra JaT manažment, s.r.o. Bratislava
ACREA CR, s.r.o. Bratislava
PROEKO inštitút vzdelávania Bratislava
Verlag Dashofer vydavateľstvo Bratislava
TM Consulting, s.r.o. Nitra
GOPAS Bratislava
Microsoft Slovakia s.r.o.
Direct Impact s.r.o. Bratislava
CELL Consulting Bratislava
Agentúra APOLLO, Bratislava
EDU-LAND s.r.o., Bratislava
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. Bratislava
ÚEOS – Komercia, a.s. Bratislava
PROMP, s.r.o. Bratislava
Komora geodetov a kartografov, Bratislava
Kongres STUDIO, s.r.o. Bratislava
EP, s.r.o. Bratislava
DIGIT s.r.o. Bratislava
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Bratislava
Assessment Systems Slovakia, s.r.o. Bratislava
English Success – jazyková škola, s.r.o. Bratislava
Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur
S účinnosťou od 1.1.2013 došlo k organizačnej zmene, ktorou zanikla sekcia Agentúra
na podporu regionálneho rozvoja (sekcia 900), ktorej nástupnickými útvarmi sa stali sekcia
riadenia programov regionálneho rozvoja (900) a útvar implementácie programov regionálneho
rozvoja (270), ktoré prebrali úlohy zrušeného útvaru.
Procesy implementácie jednotlivých programov SRPRR sú zakotvené v programovej
dokumentácii. ROP je priebežne hodnotený, pričom návrhy na zlepšenie a zefektívnenie
jednotlivých procesov sú priebežne zapracovávané do programovej dokumentácie tak, aby jeho
implementácia bola čo najefektívnejšia.
Procesy implementácie jednotlivých programov SRPRR sú zakotvené v programovej
dokumentácii. OPBK je priebežne hodnotený, pričom návrhy na zlepšenie a zefektívnenie
jednotlivých procesov sú priebežne zapracovávané do programovej dokumentácie tak, aby jeho
implementácia bola čo najefektívnejšia.
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7. Často kladené otázky - FAQ
FAQ (frequently asked questions - často kladené otázky s odpoveďami na internetových
stránkach v minulom roku).
Prehľad 20 elektronickou formou najčastejšie žiadaných informácií podľa zákona
o slobodnom prístupe k informáciám vrátane odpovedí na ne.
1. V obci prebehli pozemkové úpravy. Bolo to pred tromi rokmi, no družstvo si neobnovilo
zmluvy. Vlastníci pozemkov sú ochotní mi podpísať zmluvy, no družstvo mi povedalo, že
mi ich nevymerá, pretože cituje zákon (504 z 24. októbra 2003 § 14, 2): Ak nájomca riadne
a včas plní svoje záväzky zo zmluvy, má právo na prednostné uzavretie novej nájomnej
zmluvy na pozemok za nájomné v obvyklej výške. No doteraz si zmluvy družstvo
neobnovilo a už tri roky hospodária na pozemkoch bez zmlúv. Kto má teda pravdu a nárok
na pozemky? Môžem si teda spraviť zmluvy s nájomcami ja? Keď ho predbehnem, alebo
to bude zbytočné?
Podľa § 14 ods. 8 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) dňom
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav
alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným
nehnuteľnostiam. Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných
nehnuteľností, má právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na poľnohospodárske
účely pri prevádzkovaní podniku za podmienok, ktoré sú dohodnuté pri nájme pôvodných
nehnuteľností, a to na výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých
nehnuteľností upravenú podľa § 13 ods. 1. Po schválení projektu pozemkových úprav správny
orgán na úseku pozemkových úprav nariadi jeho vykonanie a k tomu je potrebné dohodnúť
s užívateľmi pozemkov postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní. Nové pozemky
navrhnuté v etape rozdeľovacieho plánu po prerokovaní s vlastníkmi boli umiestnené s ohľadom
na ich ďalšie využitie. Nájomný vzťah podľa zákona o nájme medzi
vlastníkom – prenajímateľom a nájomcom je upravený nájomnou zmluvou, v ktorej sú stanovené
podmienky nájmu, doba nájmu, výšku nájomného ako aj skončenie nájmu – výpoveď
a výpovednú lehota. Je to dvojstranný právny úkon medzi nájomcom a prenajímateľom
(vlastníkom), účastníci ktorého by sa mali vzájomne dohodnúť v intenciách zákona a vzájomne
plniť podmienky nájmu ustanovené v zmluve o nájme.
2. Ako často je potrebné vykonávať deratizáciu a dezinfekciu hospodárskych budov
ako prevenciu proti množeniu škodcov najmä potkanov a myší?
Asanácia chovných zariadení závisí od spôsobu chovu a druhu hospodárskych zvierat
a od aktuálnej situácie v chove. Je jednou z podmienok zoohygieny chovu a vychádza
zo správnych zootechnických postupov. Pri preventívnej asanácii je dôležité vykonávať
ju pravidelne, čím sa predíde šíreniu nákazlivých ochorení v chove.
3. Chcela by som sa informovať ako riešiť predaj ornej pôdy, ktorú využívajú
poľnohospodárske družstvá, ale patrí súkromným osobám. Ide o to, že donekonečna
dedíme z generácie na generáciu pôdu a nie je možné ju predať.
Ak ste vlastníčka pozemku, vždy je možné pozemok predať. Nie je jasné, či ste sa o to
pokúsili. K predaju pozemku potrebujete kupca, ktorý má záujem o jeho odkúpenie. Vo väčšine
prípadov je problém v cene pozemku, ktorú si účastníci kúpnopredajného úkonu predstavujú
každý inak. Ak prejaví záujem o kúpu viac osôb, cena stúpa. Predaj vo Vašom prípade sťažuje

92

zrejme skutočnosť, že ste podielová vlastníčka pozemkov. Prehodnotenie bonity pôdy nemá
vplyv na predaj pozemku.
4. Dobrý deň, chcem sa opýtať či podpora pre začínajúceho mladého farmára do 40 rokov
sa vzťahuje aj na už preinvestované náklady v roku 2014 čiže, či podpora 70000 sa bude
môcť použiť aj na zrekonštruované hospodárske budovy v roku 2013.
Oprávnené náklady sú náklady, vynaložené odo dňa podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na PPA.
5. Chcel by som Vás poprosiť, kde nájdem zoznam poľnohospodárskych subjektov?
Odporúčame Vám využiť Agroregister, ktorý obsahuje organizácie v rezorte
pôdohospodárstva, napr. podniky poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárskeho priemyslu,
podniky poľnohospodárskych a obchodných služieb, organizácie vodného a lesného
hospodárstva http://agroregister.mpsr.sk/.
6. Chcem sa opýtať či s podpory pre začínajúcich mladých farmárov do 40 rokov, ktorá
by mala byť 70000 eur sa bude môcť použiť aj na kúpu staršieho balíkovača, keďže mám
k dispozícii len 8 ha pôdy, nemôžem si dovoliť kupovať len nové stroje, ale aj použité.
Je toto možné, ak to žiadateľ uvedie do podnikateľského plánu?
V rámci daného opatrenia bude žiadateľovi poskytovaná paušálna platba a prijímateľ
nebude povinný preukazovať účel použitých prostriedkov, bude povinný preukazovať len plnenie
podnikateľského plánu, čiže áno, bude môcť tieto prostriedky použiť aj na nákup použitého
balíkovača.
7. Ako mám postupovať, keď som vlastníkom pôdy alebo lesa a chcem si na tomto
pozemku pripraviť samovýrobu palivového dreva?
Ťažba stromov a krov bez povolenia nie je možná a nezáleží na tom, či ste, alebo nie ste
vlastníkom predmetného pozemku. V prípade, ak ide o pozemok, ktorý podľa údajov katastra
nehnuteľností NIE JE lesným pozemkom, povolenia na výrub stromov dáva prvostupňový orgán
štátnej správy životného prostredia. Týmto orgánom je obec, v katastri ktorej sa dotknutý
pozemok nachádza, resp. príslušný obvodný úrad životného prostredia, ktorý si môže takúto
právomoc vyhradiť. Podrobnosti o postupe pri žiadaní povolenia na výrub stromov rastúcich
mimo lesa Vám poskytnú na miestne príslušnom obvodnom úrade životného prostredia,
resp. na príslušnom obecnom úrade. V prípade, ak sa ťažba stromov predpokladá realizovať
na pozemkoch, ktoré podľa údajov katastra nehnuteľností SÚ lesnými pozemkami, táto sa môže
vykonať len vtedy, ak stromy určené na ťažbu budú vopred vyznačené a vykonávateľ ťažby
dreva musí mať písomný súhlas na vykonanie ťažby vydaný príslušným odborným lesným
hospodárom. (Vyznačenie stromov na ťažbu je podmienka pre stromy vo veku nad 50 rokov.)
Podrobnosti o vykonávaní ťažby dreva sú uvedené v paragrafoch 22 až 25 zákona č. 326/2005
Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a vo vyhláške MP SR č. 232/2006 Z. z.
o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva
v platnom znení.
8. Vlastním niekoľko ha poľnohospodárskej pôdy a chcela by som na nej začať
hospodáriť. Na jednej časti chcem založiť ovocný sad a zvyšné zatiaľ len udržiavať
a postupne obrábať aj tie. Prosím Vás, môžete mi poskytnúť informácie, ako a kde je
potrebné sa zaregistrovať ako začínajúci poľnohospodár a čo všetko k tomu potrebujem?
V prípade, že máte záujem o hospodárenie na pôde ako podnikateľka (samostatne
hospodáriaci roľník - SHR), požiadajte obec, na území ktorej budete činnosť SHR vykonávať,
o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka podľa § 12b zákona č. 219/1991 Zb.,
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ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní. Obec Vám vystaví
osvedčenie. Informujte sa priamo na obci, aké doklady k zaregistrovaniu potrebujete k žiadosti
priložiť.
9. Prosím o informáciu, ako v rámci zvyšovania zamestnanosti zriadiť farmu na chov
hospodárskych zvierat. Viete mi poradiť?
Záujmom vlády SR je podporiť spotrebu potravín z domácej produkcie a v nadväznosti
na túto skutočnosť podporiť rastlinnú a živočíšnu produkciu a zamestnanosť na vidieku.
Podrobné pravidlá tejto podpory sú v súčasnej dobe v schvaľovacom procese a po ich schválení
budú zverejnené na webovom sídle ministerstva. Zároveň budú informácie poskytnuté
aj prostredníctvom médií. Pri príprave na podnikanie v agrosektore Vám odporúčame v súčasnej
dobe zabezpečiť dodržanie podmienok upravených zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti, a to najmä dodržanie povinnosti v rámci Centrálnej evidencie hospodárskych
zvierat - registrácia farmy, označovanie zvierat, atď. Informácie o registrácii v CEHZ je možné
získať na www.pssr.sk alebo na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
10. Chcem sa spýtať či je možné dostať dotáciu na založenie chovu hydiny, kúpu výstavbu
hál a vybavenie. Ak je možné dostať dotáciu, akým spôsobom je potrebné postupovať?
V súčasnom období Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pracuje
aj na príprave nového Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (ďalej len „PRV“), ktorý bude
spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. V rámci nového
PRV je plánované implementovať aj opatrenie „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre
mladých poľnohospodárom“. Podmienkou poskytnutia podpory je predloženie podnikateľského
plánu a začatie jeho realizácie do 9 mesiacov od schválenia podpory. Výška a rozsah podpory
bude závisieť od obsahu podnikateľského plánu. Maximálna možná výška podpory pre mladého
poľnohospodára je 70 000 EUR. Za mladého poľnohospodára sa považuje poľnohospodársky
podnikateľ, tzn. fyzická alebo právnická osoba (mikropodniky a malé podniky v zmysle
odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako sústavnú
a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia
zisku. Táto fyzická osoba resp. štatutárny zástupca právnickej osoby, ktorý v čase podania
žiadosti o nenávratný finančný príspevok nedosiahol vek 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné
zručnosti a schopnosti (poľnohospodárske alebo potravinárske vzdelanie alebo 2-ročnú prax
s doplnkom akreditovaného vzdelávacieho kurzu zameraného na poľnohospodárske podnikanie)
a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako najvyšší predstaviteľ podniku (maximálna
existencia podniku je 5 rokov pred podaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
- projektu). V prípade potreby môže byť žiadateľovi poskytnutá doba 36 mesiacov na splnenie
týchto podmienok, ak je tento zámer súčasťou podnikateľského plánu. Podporu je možné získať
na základe predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV
- projektu na Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len „PPA“), ktorá vyhlási Výzvu
na predkladanie ŽoNFP a to jej uverejnením na webovom sídle PPA (www.apa.sk).
Na uvedenom webovom sídle bude rovnako uverejnený aj PRV a Príručka pre žiadateľa o NFP,
v ktorej budú uvedené podrobné pravidlá pre získanie podpory.
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11. Ako sa využíva program Moja pôda na kúpu poľnohospodárskej pôdy za úvery
s prijateľnou úrokovou sadzbou.
Úverový mechanizmus na podporu kúpy poľnohospodárskej pôdy je realizovaný
prostredníctvom úverového produktu Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Zvýhodnené
financovanie je prístupné len pre aktívnych farmárov, ktorí podnikajú v živočíšnej a/alebo
špeciálnej rastlinnej výrobe. Od júla 2013 do januára 2014 sa poskytlo 22 úverov v celkovom
objeme 4,5 mil. EUR, čo je viac ako 70 % poskytnutých úverov na financovanie nákupu
poľnohospodárskej pôdy od roku 2005.
12. Chcem spýtať, v akej fáze sa nachádza novela zákona o psoch?
MPRV SR sa zaoberá problematikou novely zákona o psoch. V súčasnosti pripravuje novú
novelu zákona, ktorú púšťa do legislatívneho procesu. Predpokladáme, že na rokovanie Národnej
rady SR by sa mohla dostať v júni. Hlavnými nástrojmi riešenia dotknutej problematiky
v uvedenom návrhu zákona, je posilnenie prevencie držania psov s potenciálne agresívnym
správaním a ich útokov a sprísnená represia voči majiteľom, resp. držiteľom psov, ktorí
nedodržujú povinnosti ustanovené zákonom.
13. Chcem sa informovať, čí v prípade, keď sa chcem registrovať ako SHR a mam pôdu vo
viacerých katastrálnych územiach, je nutne registrovať sa vo všetkých obciach (v ktorých
mam pôdu), alebo sa stačí registrovať len v jednej?
Ak vykonávate poľnohospodársku činnosť vo viacerých katastrálnych územiach, uskutoční
konanie o zápise do evidencie tá obec v postavení správneho orgánu, ktorá konanie začala prvá.
Táto zásada platí, pokiaľ sa miestne príslušné obce nedohodli inak, napr. ak sa dohodnú,
že príslušná bude tá obec, v ktorej území prevažuje činnosť.
14. Od apríla začala platiť vyhláška, podľa ktorej obchodníci musia rozlíšiť čerstvé pečivo
od toho, čo dopekajú zo zmrazených polotovarov. Kde a akým spôsobom/typom-veľkosťou
písma to majú označovať?
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 24/2014 o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách rozlišuje čerstvé
pekárske výrobky od výrobkov, ktoré sú dopekané z predpečených mrazených a chladených
polotovarov. Nebalený pekársky výrobok môže byť označený slovom „čerstvý“ len, ak bol
vyrobený bez použitia predpečenia a ponúka sa spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín po upečení.
Naproti tomu, dopekané výrobky sa musia označiť v mieste ponuky na predaj slovami „vyrobené
dopečením z chladeného polotovaru“ alebo „vyrobené dopečením zo zmrazeného polotovaru“,
podľa toho či bol použitý predpečený chladený alebo zmrazený polotovar. Vyhláška zavádza
taktiež povinnosť označenia výrobkov v mieste ponuky na predaj slovom „rozmrazené“
v prípade, ak nebalený pekársky výrobok, ktorý prevádzkovateľ v hotovom stave zmrazil,
sa ponúka spotrebiteľovi v rozmrazenom stave. Výrobok musí byť týmito údajmi viditeľne
označení v mieste ponuky na predaj. Znamená to, že údaj musí byť uvedený v blízkosti
pekárskeho výrobku tak, aby spotrebiteľ mohol túto informáciu prijať ako jednoznačne viažucu
sa k príslušnému pekárskemu výrobku. Najvhodnejším riešením je údaje uviesť na cenovke
výrobku pri názve výrobku. Priestor na uvedenie povinných údajov o výrobku je dosť veľký,
aby predávajúci umiestnil na regáli alebo na inom mieste v blízkosti všetky informácie
o výrobku aj s postačujúcou veľkosťou písma.
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15. Čo konkrétne musí byť pri pečive napísané, prečo a aká sankcia hrozí prevádzkam,
ktoré to nebudú dodržiavať?
Pri balených pekárskych výrobkoch musia byť všetky povinné údaje uvedené na obale
výrobku. Pri nebalených pekárskych výrobkoch musia byť údaje o výrobku viditeľne uvedené
v mieste ponuky na predaj, tak ako sme už uviedli v odpovedi na otázku 1. Medzi povinné údaje,
ktorými musí byť výrobok označený, patria okrem údajov o dopečení alebo rozmrazení výrobku
najmä názov výrobku, ktorý je doplnený informáciou o začlenení pekárskeho výrobku do skupín
a podskupín, napríklad rožok sa označí názvom „rožok bežné pečivo“, vianočka „vianočka
jemné pečivo“, strúhanka „strúhanka, ostatný pekársky výrobok“ a pod. Ďalej musí byť
uvedené na dostupnom mieste zloženie výrobku, najlepšie na regáli v blízkosti výrobku,
aby údaje spotrebiteľ nemusel hľadať v iných tlačivách. Upozorňujeme, že okrem týchto
povinných údajov, ktoré vyplývajú z ustanovení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z., musia byť nebalené pekárske výrobky
označené aj údajmi podľa §14 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky č. 127/2012 o označovaní potravín (napr. hmotnosť nebaleného výrobku,
alergény). Kontroly sa budú vykonávať podľa plánu kontrol a na základe upozornení
spotrebiteľov. Nové požiadavky vo vyhláške sú len rozšírením kritérií vykonávaných kontrol.
Za nedodržanie povinnosti označenia pekárskych výrobkov (potraviny nesprávne označené alebo
neoznačené), bude podnikateľovi, ktorý zanedbal túto povinnosť udelená pokuta od 100
do 100 000 EUR, ako za každé porušenie uvedené v § 28 odsek 2. Za opätovné porušenie
do jedného roka to je pokuta vo výške dvojnásobku udelenej pokuty.
16. Dobrý deň. Prosím Vás, chcem sa spýtať, že ak by som chcel začať podnikať v tomto
odvetví, čiže v poľnohospodárstve, čo by som musel spĺňať? Poľnohospodárstvo je môj
život a od malička som vyrastal na družstve a založiť si vlastnú farmu a byť SHR je môj
sen. Dá sa to v dnešnej dobe zrealizovať?
V súčasnom období Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pracuje
aj na príprave nového Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (ďalej len „PRV“), ktorý bude
spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. V rámci nového
PRV je plánované implementovať aj „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárom“. Podmienkou poskytnutia podpory je predloženie podnikateľského plánu
a začatie jeho realizácie do 9 mesiacov od schválenia podpory. Výška a rozsah podpory bude
závisieť od obsahu podnikateľského plánu. Maximálna možná výška podpory pre mladého
poľnohospodára je 70 000€. Za mladého poľnohospodára sa považuje poľnohospodársky
podnikateľ, tzn. fyzická alebo právnická osoba (mikropodniky a malé podniky v zmysle
odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako sústavnú
a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia
zisku. Táto fyzická osoba resp. štatutárny zástupca právnickej osoby, ktorý v čase podania
žiadosti o nenávratný finančný príspevok nedosiahol vek 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné
zručnosti a schopnosti (poľnohospodárske alebo potravinárske vzdelanie alebo 2-ročnú prax
s doplnkom akreditovaného vzdelávacieho kurzu zameraného na poľnohospodárske podnikanie)
a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako najvyšší predstaviteľ podniku (maximálna
existencia podniku je 5 rokov pred podaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
- projektu). V prípade potreby môže byť žiadateľovi poskytnutá doba 36 mesiacov na splnenie
týchto podmienok, ak je tento zámer súčasťou podnikateľského plánu. Oprávnenými nákladmi
budú náklady, ktoré budú uvedené v podnikateľskom pláne. Pri hodnotení projektov bude
pravdepodobne zvýhodnená živočíšna a špecializovaná rastlinná výroba.
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17. Chcem sa spýtať či je možné získať podporu od štátu alebo EÚ fondov na založenie
vinárstva + predaj z dvora (víno + ovocie). Príspevok by mal byť smerovaný na výstavbu
a zariadenie (pozemok na výstavbu už vlastním) - teda na výstavbu budovy, pivnice a jej
zariadenie (nerez nádrže, lis, atd.), prípadne sklad. Dotaz ohľadne založenia ovocného sadu
a vinice som dával samostatne. Nie som registrovaný ako SHR a nemám to ako povolanie,
zatiaľ len ako koníček.
V rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorý sa čerpá do roku 2015,
je podpora orientovaná aj na investície v rámci opatrenia 1.1 „Modernizácia fariem“ na novú
výstavbu vinohradov vrátane súvisiacej techniky a technológie ako aj výsadbového materiálu.
V rámci tohto opatrenia sa tiež podporuje výsadba, rekonštrukcia a modernizácia ovocných
sadov vrátane investícií do techniky a technológie. Projekty sa predkladajú na základe výzvy
vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. V súčasnosti na toto opatrenie nie je
vyhlásená výzva. Okrem uvedeného, z PRV SR 2007 – 2013 boli podporené aj investície
na priamy predaj poľnohospodárskych výrobkov (malých predajných miest v podniku).
Oprávneným žiadateľom na tento typ podpory je fyzická alebo právnická osoba podnikajúca
v poľnohospodárskej prvovýrobe. Podmienky poskytnutia podpory sú zverejnené na webovom
sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk. Uvádzame tiež, že podpora z PRV SR
2007 – 2013 je nastavená doplnkovo k podpore z Národného podporného programu pre víno
a doplnkovo k podpore z operačného programu pre ovocie a zeleninu v zmysle nariadenia
o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov.
Ministerstvo momentálne intenzívne pracuje na návrhu Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2020, v rámci ktorého bude podpora sústredená aj na sektor ovocia a vinohradníctva.
Podpora bude orientovaná nielen pre etablovaných farmárov, ale na začatie činnosti pre mladých
farmárov a malé farmy.
Nariadenie vlády č. 360/2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy
predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu
a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným
prevádzkarniam, umožňuje farmárom predávať len prvotné produkty (§ 7 predmetného
nariadenia), nie spracované produkty (víno, zavárané ovocie a pod.)
18. Čo prinesie novela Zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy z hľadiska
ochrany vinohradov? Myslíte si, že vo vzťahu k ochrane vinohradov bude táto novela
dostačujúca?
Právna ochrana je zameraná proti úbytku výmery kvalitných viníc v historicky
i pôdno-klimaticky významných vinohradníckych oblastiach. Rezort pôdohospodárstva vytvoril
priestor pre právnu ochranu viníc prostredníctvom inštitútu odvodov za odňatie vinice
pre stavebné účely. Najprísnejšia ochrana viníc a najvyšší odvod za odňatie vinice
je vo vinohradníckych obciach Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a vinohradníckej oblasti
Tokaj, nakoľko to vyplýva z charakteru pôdy a stanovišťa pozemku vinice, kde dochádza
k vypestovaniu najlepších odrôd hrozna, z ktorých sa následne vyrába aj najkvalitnejšie víno.
Sme však toho názoru, že sprísnená právna ochrana viníc bude mať významný vplyv na ochranu
viníc vo vinohradníckych obciach Slovenska.
19. Chcem sa informovať, ak by som sa chcel uchádzať o nenavrátny príspevok
pre mladých (max 70 tis) jednou z podmienok je nutná 2-ročná prax a akreditovaný kurz.
Teda ak pri predkladaní žiadosti o tento príspevok budem SHR 2 a viac rokov, žiadna iná
prax nie je nutná a stačí len absolvovať akreditovaný kurz?
Ak môžete ako SHR preukázať 2-ročnú prax v poľnohospodárstve (s výnimkou
administratívnej praxe) žiadna iná prax nie je potrebná a ako uvádzate, je zároveň potrebné
absolvovať akreditovaný vzdelávací kurz, zameraný na poľnohospodárske podnikanie.
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20. Zdravím, zaujíma ma, koľko stojí vyňatie, alebo zmena pôdneho fondu z ornej pôdy
na stavebný pozemok. Chcem postaviť halu priamo na svojom pozemku a zaujíma ma ako
nato a čo to stojí. Potrebujem vyňať cca 1000 m2.
Ak ide o poľnohospodársky druh pozemku vo všeobecnosti dávame do pozornosti
nasledovné:
Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske
účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu v súlade so zásadami ochrany
poľnohospodárskej pôdy podľa §12 až 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“). Podľa toho poľnohospodársku pôdu možno za účelom
jej nepoľnohospodárskeho použitia odňať natrvalo alebo dočasne. Ten, kto navrhne
nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, je povinný rešpektovať zásady ochrany
poľnohospodárskej pôdy podľa § 12, najmä, chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu
v katastrálnom území.
Právnické osoby alebo fyzické osoby žiadajú o odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa
§ 17 zákona orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – okresný úrad, v ktorého obvode
sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza. Náležitosti žiadosti o odňatie
sú ustanovené v ods. 5 §17 zákona o ochrane pôdy. Rozhodnutie o odňatí je podkladom
na vyznačenie zmeny poľnohospodárskeho druhu pozemku, napríklad ornej pôdy, na ostatnú
plochu v katastri nehnuteľností. Až následne môže byť vydané stavebné povolenie podľa
stavebného zákona.

8. Údaje za prebiehajúci rok 2014
8. 1 Plán hlavných úloh a jeho plnenie
Plán práce vlády SR na rok 2014
Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu
Termín: HSR SR
jún 2014 - vláda SR
Odôvodnenie:
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ.
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
Termín: HSR SR
jún 2014 - vláda SR
Odôvodnenie:
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Termín: jún 2014 - vláda SR
Odôvodnenie:
Úloha vyplývajúca priamo z návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o EPFRV
na programové obdobie 2014 – 2020.
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Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2014 - 2020
Termín: jún 2014 - vláda SR
Odôvodnenie:
Úloha vyplývajúca priamo z návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom
fonde pre námorné a rybné hospodárstvo, ktorý bude novým finančným nástrojom
v programovom období 2014 – 2020.
Správa o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom
Termín: júl 2014 - vláda SR
Odôvodnenie:
Rozpracovanie programového vyhlásenia vlády SR za oblasť pôdohospodárstva.
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2013
Termín: HSR SR
august 2014 - vláda SR
Odôvodnenie:
Zákon č. 543/2007 o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2013
Termín: HSR SR
august 2014 - vláda SR
Odôvodnenie:
Zákon č. 543/2007 o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
Odbor zahraničnej koordinácie
Predložiť Komplexné hodnotenie spolupráce SR s FAO za rok 2013
Plnenie úlohy:
Materiál bol prerokovaný a schválený na 5. porade vedenia ministerstva dňa 27. februára 2014.
Prezentoval a analyzoval aktivity FAO v roku 2013, tiež pôsobenie SR vo FAO, spoluprácu a jej
výsledky, prínos pre SR, stručne načrtol smerovanie aktivít v roku 2014. Zhodnotil aktivity
v rámci programov a medzinárodných zmluvných dokumentov súvisiacich s činnosťou FAO.
MPRV SR ako rezort zodpovedný za koordináciu spolupráce SR s FAO zabezpečovalo plnenie
programu FAO z pozície implementácie Miléniových rozvojových cieľov (MDGs) a iných
cieľov súvisiacich s poľnohospodárstvom a potravinovou bezpečnosťou. Slovenskí odborníci
sa aktívne zapájali do globálnych procesov prostredníctvom technických výborov, čím plnili
priority zahraničnej politiky.
Predložiť hodnotenie spolupráce s medzivládnymi organizáciami v odbornej gescii Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za obdobie január 2012 – december 2013.
Plnenie úlohy:
Materiál bol prerokovaný a schválený na 3. porade vedenia ministerstva dňa 29. januára 2014.
Materiál hodnotil spoluprácu s nasledovnými medzivládnymi organizáciami: Medzinárodná únia
na ochranu nových odrôd rastlín – UPOV, Európska a stredozemská organizácia na ochranu
rastlín – EPPO, Medzinárodná organizácia pre vinič a víno – OIV, Svetová organizácia
pre zdravie zvierat – OIE, Medzinárodná asociácia pre skúšanie osív – ISTA, Ministerská
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konferencia o ochrane lesov v Európe – Forest Europe, Medzinárodná organizácia pre ochranu
biologickej diversity – Bioversity International.
Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do medzinárodných organizácií vyplývajúcich
z členstva rezortu na rok 2014.
Plnenie úlohy:
Členské príspevky SR do medzinárodných organizácií na rok 2014 boli v plnej miere uhradené
k 31. decembru 2013 v celkovej sume 922 196,42 EUR.
Predložiť informáciu o úhrade členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií v gescii
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rok 2014
Plnenie úlohy:
Materiál bol prerokovaný a schválený na 7. porade vedenia ministerstva dňa 20. marca 2014.
Prezentoval a analyzoval realizáciu platieb členských príspevkov SR do medzinárodných
organizácií v gescii MPRV SR na rok 2014.
Predložiť návrh na úhradu členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií v gescii
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rok 2015
Termín: PVM - jún 2014
Zriadiť rezortnú koordinačnú komisiu pre prípravu na výkon predsedníctva v Rade EÚ v roku
2016
Plnenie úlohy:
Vytvorenie rezortnej koordinačnej komisie bolo schválené na 8. porade vedenia ministerstva dňa
3. apríla 2014 v rámci materiálu „Správa o stave príprav rezortu pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR na výkon predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016“.
Predložiť správu o stave príprav rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na výkon
predsedníctva SR v Rade EÚ
Termín: PVM - október 2014
Odbor krízového riadenia
V roku 2014 odbor krízového riadenia zabezpečuje úlohy v súlade s „Hlavnými úlohami
v oblasti obrany a ochrany v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
na rok 2014“, číslo 744/2014. Úlohy sú k 31. marcu 2014 priebežne plnené.
Služobný úrad
Predložiť na PVM návrh zamerania hmotnej stimulácie riaditeľov štátnych podnikov
a riaditeľov príspevkových organizácií na rok 2014.
Plnenie úlohy:
Riaditelia štátnych podnikov a riaditelia príspevkových organizácií sú v roku 2014 zainteresovaní
prednostne na plnení ekonomických ukazovateľov. Zameranie hmotnej stimulácie riaditeľov
prerokovala 6. porada vedenia ministerstva 6. marca 2014.
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Koordinovať hospodárne nakladanie s majetkom štátu v správe rezortných organizácií MPRV SR
a v správe MPRV SR v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov, zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
a zákonom č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších
predpisov, ktorý neslúži na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním.
Predložiť na rokovanie porady vedenia ministerstva informáciu o postupe ministerstva pri plnení
uvedenej úlohy za rok 2013.
Termín: PVM - február 2014
Plnenie úlohy:
Na základe úlohy rezortného charakteru č. 2 z rozpracovaného programového vyhlásenia
vlády SR na roky 2012 až 2016 za oblasť pôdohospodárstva, ktorá vyplynula služobnému úradu
MPRV SR, vedúci služobného úradu MPRV SR predložil v termíne na rokovanie porady vedenia
MPRV SR materiál „Informácia o postupe ministerstva pri koordinovaní hospodárneho
nakladania s majetkom štátu v správe organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva a v správe ministerstva za rok 2013“.
Úloha bola splnená.
V súčasnosti úroveň miestnej štátnej správy v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR podlieha zásadným systémovým zmenám súvisiacim s integráciou miestnych orgánov štátnej
správy v súlade s prijatým uznesením vlády SR č. 164 z 27. apríla 2012 k programu ESO
(Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa). V súlade s týmto uznesením rezort
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytuje súčinnosť Ministerstvu vnútra SR.
V rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka boli v rámci špecializovanej štátnej správy
s účinnosťou 1. januára 2013 zrušené krajské pozemkové úrady a krajské lesné úrady a vznikli
obvodné pozemkové úrady v sídle kraja a obvodné lesné úrady v sídle kraja, ktoré v priebehu
roku 2013 podliehali integrácii, resp. zmenám v súvislosti s reformou verejnej správy.
S účinnosťou 1. októbra 2013 sa zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zrušili obvodné pozemkové úrady v sídlach
krajov a obvodné lesné úrady v sídlach krajov a ich pôsobnosť prešla pod okresné úrady v sídle
kraja a okresné úrady, ako preddavkové organizácie Ministerstva vnútra SR. MPRV SR podľa
zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov riadi a kontroluje štátnu správu na úseku pozemkových úprav, lesného hospodárstva
a poľovníctva, ktorú vykonávajú okresné úrady v sídlach krajov a okresné úrady.
Úloha sa plní priebežne.
Oddelenie vnútorného auditu
Vypracovať Ročný plán auditov Oddelenia vnútorného auditu Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na rok 2014.
Termín: do 31. januára 2014
Plnenie úlohy:
Úloha splnená 16. januára 2014.
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Zaslať schválený Ročný plán auditov Oddelenia vnútorného auditu Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na rok 2014 na NKÚ a MF SR.
Termín: do 31. januára 2014
Plnenie úlohy:
Úloha splnená 21. januára 2014.
Vypracovať Ročnú správu o činnosti Oddelenia vnútorného auditu Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za rok 2014 a zaslať ju ministrovi
a MF SR.
Termín: do 28. februára 2014
Plnenie úlohy:
Úloha splnená 14. februára 2014.
Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2013
Termín: na rokovanie vlády SR - august 2014
Plnenie úlohy:
„Návrh osnovy a harmonogramu prípravy Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR
za rok 2013 a Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2013“ bol schválený dňa
27. februára 2014 na 5. PVM. „Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2013“
bude predložená na rokovanie PVM v júni 2014 a následne do vlády SR a NR SR.
Koncepcia revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku
Termín: október 2014
Plnenie úlohy:
Očakáva sa, že v priebehu októbra sa materiál predloží na verejné pripomienkové konanie.
Koncepcia podpory malých a mladých farmárov
Termín: október 2014
Plnenie úlohy:
Očakáva sa, že v priebehu októbra sa materiál predloží na verejné pripomienkové konanie.
Sekcia legislatívy
Hlavnou úlohou v roku 2014 je plnenie Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na rok 2014.
Sekcia legislatívy k 15. aprílu 2014 nemá žiadne úlohy. Na rok 2014 nimi sú:
Správa o usporiadaní pozemkového vlastníctva za rok 2013
Termín: jún 2014
Analýza potrieb finančného zabezpečenia registrov obnovenej evidencie pozemkov a návrh
harmonogramu katastrálnych území v bývalom Vojenskom obvode Javorina
Termín: jún 2014
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Sekcia poľnohospodárstva
Správa o plnení schválených eradikačných programov v Slovenskej republike za rok 2013
Plnenie úlohy:
Materiál bol schválený na 9. PVM dňa 3. apríla 2014. Správa obsahuje prehľad výsledkov
a vyhodnocuje a posudzuje plnenie trinástich schválených eradikačných a kontrolných
programov zvierat v Slovenskej republike za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.
Úloha je splnená.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 31/2011 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok
pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi, č. 187/2014-100
Plnenie úlohy:
Schválené na 5. PVM 27. februára 2014.
Úloha je splnená.
Novela nariadenia vlády, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných
školách v znení neskorších predpisov
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
Pokračovať v implementácii PRV SR 2007 – 2013 (úloha sa priebežne zabezpečuje).
Plnenie úlohy:
- predloženie návrhu 5. modifikácie PRV SR 2007 - 2013 (február 2014)
- vyhlásená Výzva na opatrenie 1.1 (121) Modernizácia fariem v prvom štvrťroku 2014
Pokračovať v prípravnej fáze PRV SR 2014 – 2020:
- podieľať sa na vypracovaní a predložení Partnerskej dohody Európskej komisii
- predložiť PRV SR 2014 - 2020 na Porady vedenia ministerstva (PVM), vnútorného
pripomienkového konania (VPK) a medzirezortného pripomienkového konania (MPK)
a na schválenie vláde SR
- predložiť finálny návrh PRV SR 2014-2020 Európskej komisii
- podieľať sa na príprave sekundárnej legislatívy k nariadeniam SPP – vykonávacie
a delegované akty (úloha sa priebežne zabezpečuje zastúpením SR v pracovných
skupinách a výboroch).
Plnenie úlohy:
- spolupráca pri vypracovaní a predložení Partnerskej dohody Európskej Komisii
(február 2014)
- predloženie návrhu PRV SR 2014 - 2020 do PVM, VPK a MPK
Pokračovať v implementácii OPRH SR 2007 – 2013 (úloha sa priebežne zabezpečuje).
Pokračovať v prípravnej fáze OPRH SR 2014 – 2020:
- vo forme pripomienkovania návrhov nariadení EÚ v oblasti rybného hospodárstva
a spoločného strategického rámca (úloha sa priebežne zabezpečuje zastúpením SR
v pracovných skupinách)
- v súlade s Harmonogramom pre prípravu OPRH SR 2014 – 2020 schválenom na PVM
vo februári 2013.
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Plnenie úlohy:
V marci 2014 prebieha právno lingvistická úprava textu a členské štáty mali príležitosť
pripomienkovať predložené návrhy. Následne bude nariadenie predložené Výboru pre rybárstvo
v EP (7. apríla 2014) a do plenárneho zasadnutia EP (15. apríla 2014). Pozícia EP bude
predložená na Coreper a ako bod A na rokovanie Rady ministrov pre poľnohospodárstvo
a rybárstvo (5. mája 2014). Oficiálny proces schvaľovania – podpisovania by mal trvať 2 týždne,
takže do konca mája 2014 je reálne oficiálne publikovanie nariadenia v úradnom vestníku.
Sekcia rozvoja vidieka konzultovala s partnermi v rámci pracovnej skupiny pre prípravu
OPRH 2014 – 2020:
- SWOT analýzu a identifikáciu potrieb sektora,
- návrh intervenčnej logiky OPRH (vymedzenie priorít Únie a k nim zodpovedajúcich
cieľov vrátane opatrení, podporovaných aktivít a programových ukazovateľov).
Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 152/2013 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych
platieb
Plnenie úlohy:
Dňa 22. januára 2014 schválené nariadenie vlády SR č. 20/2014 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania
podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb. Prechodná
vnútroštátna pomoc sa má poskytovať za rovnakých podmienok, ako sú podmienky, ktoré
sa vzťahujú na túto pomoc v roku 2013, avšak na základe nového právneho základu a to v zmysle
ustanovenia článku 133b nariadenia (ES) č. 73/2009, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2014.
Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 488/2010 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení
neskorších predpisov
Plnenie úlohy:
Dňa 22. januára 2014 vláda SR schválila nariadenie vlády SR č. 19/2014 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach
poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších
predpisov. Cieľom návrhu nariadenia bola novelizácia príslušných ustanovení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. vo vzťahu k prebiehajúcemu legislatívnemu procesu
v Európskej Únii pri realizácii Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020
a na jej novú legislatívu v súvislosti s prechodným rokom 2014.
V záujme zachovania rovnakých pravidiel týkajúcich sa ochrany podzemných vôd
v rámci krížového plnenia, ako sa ustanovujú v smernici 80/68/EHS k poslednému dňu
jej platnosti, bolo vhodné prispôsobiť rozsah pôsobnosti krížového plnenia a vymedziť normu
pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav a zahrnúť sem požiadavky článkov 4 a 5
uvedenej smernice.
Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou
priamych platieb
Termín: november 2014 – PVM
december 2014 – vláda SR
Zabezpečiť preskúmanie plnenia akreditačných kritérií PPA s následným udelením akreditácie
pre PPA na nové schémy a opatrenia SPP – priame platby a program rozvoja vidieka na nové
programové obdobie do 31.12.2014.

104

Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Na základe aktualizácie rozpracovania úloh Programového vyhlásenia vlády SR
na podmienky MPRV SR na rok 2014 Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva bude
realizovať nasledovné vládne a rezortné úlohy.
Úlohy vládneho charakteru:
Vypracovať správu o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom
Termín: jún 2014 – PVM
júl 2014 – vláda SR
Vypracovať novelu zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
Termín: marec 2014 - PVM
jún 2014 - vláda SR
Plnenie úlohy:
Predložený materiál bol na 8. PVM dňa 27.3.2014 z rokovania PVM stiahnutý.
Vypracovať Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky
Termín: apríl 2014 - vláda SR
Úlohy rezortného charakteru:
Vypracovať Informáciu o priebehu elektronického aukčného predaja dreva v Lesoch SR, š.p.
Termín: pôvodný termín december 2013 - PVM
predĺženie termínu (1. PVM, 9. januára 2014) február 2014 – PVM
Plnenie úlohy:
Informácia bola schválená na 5. PVM dňa 27. februára 2014 č. materiálu 1839/2014-730.
Úloha je splnená.
Revízia normy STN73 6108 lesná dopravná sieť
Termín: december 2014 – PVM
Národný program ochrany lesných genetických zdrojov
Termín: november 2014 – PVM
Analýza stavu lesnej dopravnej siete a návrh optimalizácie sprístupnenia lesov
Termín: september 2014 – PVM
Analýza stavu drobných vodných tokov v správe štátnych organizácií lesného hospodárstva
v zakladateľskej pôsobnosti MPRV SR
Termín: júl 2014 – PVM
Informácie o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska a prognóza ich vývoja
na nasledujúci rok
Termín: jún 2014 – PVM
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Integrovaný environmentálny a ekonomický účet pre lesy
Termín: december 2014 – PVM
Vypracovať správu o stave usporiadania pozemkov a stavieb v štátnych organizáciách lesného
hospodárstva
Termín: máj 2014 – PVM
Vypracovať informáciu o priebehu elektronického aukčného predaja dreva v Lesoch SR, š.p.
Termín: december 2014 – PVM
Sekcia potravinárstva a obchodu
Informácia o výsledkoch kontroly potravín za rezort MPRV SR za obdobie rokov 2012 - 2013
audity DG SANCO FVO
Plnenie úlohy:
Tento iniciatívny materiál bol predložený na rokovanie vlády SR a pod č. 92/2014-100
bol dňa 22. januára 2014 na 91. schôdzi vlády SR pod bodom č. 8 vzatý na vedomie (Uznesenie
vlády SR č. 3182/2014).
Správa o bezpečnosti potravinového reťazca – audity DG SANCO FVO
Plnenie úlohy:
Tento iniciatívny materiál bol predložený a schválený pod č. 1692/2014-810
dňa 12. februára 2014 na 4. PVM.
Správa o plnení úloh Národného programu prevencie obezity v SR za roky 2010 - 2013,
vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č.19 z 12. januára 2011, bola zaslaná listom č. 1087/2014
dňa 29. januára 2014 na ÚVZ SR.
Správa MPRV SR za rok 2013 o plnení úloh Národného programu starostlivosti o deti a dorast
v SR na roky 2008-2015, ktorá vyplýva z uznesenia vlády SR č. 192 zo dňa 26. marca 2008, bola
zaslaná listom ministra č. 269/2014-100 dňa 25. marca 2014 ministerke zdravotníctva SR.
Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja
Úlohy vyplývajúce z rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2012 – 2016 za oblasť pôdohospodárstva a rozvoja vidieka:
Vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov vykonávať 100%-nú administratívnu kontrolu a kontrolu
na mieste na každom investičnom projekte
zmena na
Vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov vykonávať 100%-nú administratívnu kontrolu a 100%-nú
kontrolu na mieste (ak to pri kontrole na mieste povaha projektu umožňuje) na každom
investičnom projekte
Termín: december
Plnenie úlohy:
Kontrola projektov je vykonávaná ako administratívna kontrola a kontrola na mieste.
RO ROP vykonáva 100% administratívnu kontrolu a kontrolu na mieste. RO ROP vykoná
kontrolu na mieste každého realizovaného (investičného aj neinvestičného) projektu minimálne
jedenkrát počas realizácie projektu najneskôr však pri záverečnej žiadosti o platbu.
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Vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov vykonávať 100%-nú administratívnu kontrolu a kontrolu
na mieste na každom investičnom projekte
zmena na
Vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov vykonávať 100%-nú administratívnu kontrolu a 100%-nú
kontrolu na mieste (ak to pri kontrole na mieste povaha projektu umožňuje) na každom
investičnom projekte
Termín: december
Plnenie úlohy:
Kontrola projektov je vykonávaná ako administratívna kontrola a kontrola na mieste.
RO OPBK vykonáva 100% administratívnu kontrolu a kontrolu na mieste. RO OPBK vykoná
kontrolu na mieste každého realizovaného (investičného aj neinvestičného) projektu minimálne
jedenkrát počas realizácie projektu najneskôr však pri záverečnej žiadosti o platbu.
Získanie pozície RO v prospech MPRV SR v programoch CS HU-SK a ENI HU-SK-RO-UA
pre programové obdobie 2014 – 2020, v ktorých ako jediných programoch CS doposiaľ neboli
dohodnuté riadiace štruktúry
Termín: december
Plnenie úlohy:
MPRV SR sa naďalej usiluje o dosiahnutie posilnenia pozície RO v programe
CS SK – HU pre programové obdobie 2014 – 2020. Predmetný cieľ SR bol prezentovaný aj na
viacerých bilaterálnych rokovaniach a to na rôznych úrovniach implementačnej štruktúry
programu. Definitívne uzatvorenie rokovaní sa očakáva v najbližších dňoch.
Vzhľadom na oneskorenie príprav programu CS ENI, čo v značnej miere komplikuje
aj súčasná politická situácia na Ukrajine o riadiacich štruktúrach budúceho programu
ENI HU–SK–RO–UA 2014 – 2020 sa bude rokovať až v II. štvrťroku 2014.
Predložiť do PVM materiál "Dosiahnutie posilnenia pozície MPRV SR ako RO v programoch CS
pre programové obdobie 2014 – 2020
Termín: december
Plnenie úlohy:
Cieľom MPRV SR
bolo dosiahnuť posilnenie pozície RO v programoch
CS SK – HU a CS SK – AT pre programové obdobie 2014 – 2020. Získanie pozície RO
v prospech MPRRV SR bolo a naďalej je podmienené bilaterálnymi rokovaniami na rôznych
úrovniach implementácie programu a nie predložením materiálu do PVM.
Prostredníctvom ROP podporiť rekonštrukciu a budovanie komunitných centier s cieľom prispieť
k zvýšeniu sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít
– návrh na zrušenie úlohy
Spolupráca: Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Termín: december 2014 – Monitorovací výbor pre ROP, Európska komisia (vo forme Výročnej
správy)
Plnenie úlohy:
Úloha bola splnená rezortnou úlohou č. 24 v rámci plnenia úloh rezortného charakteru
za rok 2013 vyhlásením výzvy ROP–2.1b-2013/01 podpora komunitných centier zameraných
na posilňovanie sociálnej inklúzie. Výzvy bola pripravená v spolupráci s Úradom splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity. V roku 2014 bude prebiehať implementácia schválených
projektov v rámci uvedenej výzvy.
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Prostredníctvom ROP podporiť pilotný prístup deinštitucionalizácie zariadení sociálnej
infraštruktúry na Slovensku
– návrh na zrušenie úlohy
Spolupráca: MPSVR SR
Termín: december 2014 – Monitorovací výbor pre ROP, Európska komisia (vo forme Výročnej
správy)
Plnenie úlohy:
Úloha bola splnená rezortnou úlohou č. 25 v rámci plnenia úloh rezortného charakteru
za rok 2013 vypracovaním výzvy v rámci oblasti podpory 2.1a ROP - podpora pilotného
prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb a podpora
deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestorom danej
problematiky. V roku 2014 bude prebiehať implementácia schválených projektov v rámci
uvedenej výzvy.
Dosiahnutie posilnenia pozície MPRV SR ako RO v programoch CS pre programové obdobie
2014 - 2020
V rámci prípravy Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarsko
2014 - 2020 sa dňa 26. februára 2014 uskutočnilo rokovanie zástupcov slovenskej a maďarskej
strany týkajúce sa rozdelenia riadiacich štruktúr programu HU - SK, na ktorom sa zástupcovia
zúčastnených strán dohodli, že MPRV SR bude v programovom období 2014 - 2020 zaujímať
pozíciu riadiaceho orgánu pre tento program. Predpokladá sa, že výsledky negociácií potvrdí
písomná komunikácia medzi Slovenskou republikou a Maďarskom.
V rámci prípravy programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
2014 - 2020 zástupcovia RO (Magistrát mesta Viedeň) v záujme efektívnejšieho riadenia nového
programu navrhli presun funkcie riadiaceho orgánu na MPRV SR. V oficiálnej žiadosti zo dňa
9. októbra 2013 navrhol aj presun funkcií orgánu auditu programu CS SK - AT 2014 - 2020.
MPRV SR tento návrh so zohľadnením viacerých skutočností napokon prijalo.
Ďalšie úlohy:
Vypracovať Výročnú správu o implementácií Operačného programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 za rok 2013 a predložiť ju na schválenie
Spoločnému monitorovaciemu výboru pre Operačný programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR
2007 – 2013 a následne ju zaslať Európskej komisii:
Úloha sa priebežne plní.
Po vypracovaní programov podpory regionálneho rozvoja ako aj programov CS zabezpečiť ich
predloženie do EK a po ich schválení začať ich implementáciu v čo najkratšom možnom termíne
Termín: december
Plnenie úlohy:
Úloha sa plní priebežne v súlade s harmonogramom predkladania operačných programov
v programovom období 2014 – 2020. Oficiálny termín na predloženie IROP do EK
je 14. máj 2014.
Aktívne spolupracovať pri príprave Partnerskej dohody medzi SR a Európskou komisiou
Termín: december
Plnenie úlohy:
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Úloha sa plní priebežne. Príslušné odbory SRPRR sa aktívne podieľali na príprave
relevantných častí materiálu. Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 bola schválená
uznesením Vlády SR č. 65 z 12. februára 2014 a oficiálne predložená na EK.

8. 2 Plán legislatívnych úloh a jeho plnenie
K 15. aprílu 2014 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014 pre Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nevyplynuli žiadne úlohy.
Máj 2014
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory
v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb
Plnenie úlohy:
Návrh bol dňa 22. januára 2014 schválený uznesením vlády SR č. 34. Uverejnené
v Zbierke zákonov SR pod číslom 20/2014.
Jún 2014
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas
usmrcovania
Júl 2014
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka
a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách
a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov
September 2014
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní,
výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení
neskorších predpisov
November 2014
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory
v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov
Plnenie úlohy:
Návrh bol dňa 22. januára 2014 schválený uznesením vlády SR č. 35. Uverejnené v Zbierke
zákonov SR pod číslom 19/2014.
Mimo plánu legislatívnych úloh boli uverejnené v Zbierke zákonov SR k 15. aprílu 2014
tieto právne predpisy:
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2/2014 Z. z.
o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 14/2014 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka
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-

-

-

-

a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách
a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie
osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 22/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení
neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu
druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie
množiteľského materiálu týchto druhov a odrôd na trh v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 29/2014 Z. z. o majonézach a majonézových výrobkoch
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 30/2014 Z. z. o požiadavkách na nápoje
Zákon č. 34/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 36/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon
č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu
rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Mimo plánu legislatívnych úloh boli schválené k 15. aprílu 2014 a budú uverejnené
v Zbierke zákonov SR tieto právne predpisy:
- Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

8. 3 Rozpočet kapitoly na rok 2014
Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh rozpočtu verejnej správy Zákonom
č. 473 o štátnom rozpočte na rok 2014. Podľa bodu C.1. uznesenia vlády č. 588 zo dňa
10. októbra 2013 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 bol rezortu MPRV SR
zaslaný rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014, v ktorom sú rozpísané
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu kapitoly MPRV SR.
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Na roky 2013 - 2015 boli schválené nasledovné vybrané limity v EUR :

PRÍJMY SPOLU
¾ záväzný ukazovateľ ŠR
(zdroj 111)
¾ prostriedky z rozpočtu EÚ

¾

VÝDAVKY SPOLU

z toho:
¾ prostriedky z rozpočtu EÚ
¾ prostriedky
na spolufinancovanie
¾ prostriedky ŠR
z toho:
mzdy, platy a OOV
kapitálové výdavky

Rozpočet 2013

Rok 2014

Rok 2015

979 204 814

845 381 141

898 055 323

11 500 000
967 704 814

22 247 083
823 134 058

23 136 083
874 919 240

1 245 979 888

1 108 336 967

1 116 375 711

967 704 814

823 134 058

874 919 240

160 455 056
117 820 018

193 205 595
91 997 314

162 939 917
78 516 554

31 715 319
2 329 430

25 647 020
2 305 430

21 977 679
667 660

CHARAKTERISTIKA PRÍJMOV
Z celkového limitu príjmov na rok 2014 v objeme 845 381 141 EUR predstavujú príjmy
štátneho rozpočtu pre rok 2014 (pôvodný predpis a dodatočné navýšenie) objem
22 247 083 EUR (v tom 5 000 000 EUR odvod Lesy SR, š.p.; 300 000 EUR odvod
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.; 20 000 EUR odvod Plemenárske služby Slovenskej
republiky, š.p.). Oproti rozpočtu príjmov ŠR na rok 2013, ktorý bol v objeme 11 500 000 EUR,
je limit príjmov štátneho rozpočtu v roku 2014 zvýšený o 10 747 083 EUR. Limit príjmov
štátneho rozpočtu (111) na rok 2014 má nasledovnú vecnú a finančnú štruktúru:
- príjmy z podnikania
5 320 000 EUR
(kategória 211, zabezpečujú štátne podniky v zakladateľskej pôsobnosti MPRV SR)
- príjmy z vlastníctva majetku
250 000 EUR
(kategória 212, zabezpečuje ÚKSÚP, ŠVPS SR, MPRV SR)
- príjmy za výkon špecifických veterinárnych úkonov
3 600 000 EUR
(kategória 220, zabezpečuje ŠVPS SR )
- príjmy za výkon špecifických fytosanitárnych úkonov
1 560 000 EUR
(kategória 220, zabezpečuje ÚKSÚP)
- príjmy z predaja kapitálových aktív
10 777 083 EUR
(kategória 230, zabezpečuje ŠVPS SR, ÚKSÚP, MPRV SR a podriadené štátne príspevkové
organizácie)
- iné nedaňové príjmy
740 000 EUR
( kategória 290, zabezpečuje PPA)
SPOLU:

22 247 083 EUR

111

CHARAKTERISTIKA VÝDAVKOV
Celkový limit výdavkov kapitoly MPRV SR na rok 2014 predstavuje sumu
1 108 336 967 EUR, čo znamená pokles objemu celkových výdavkov o 11,1 % oproti
schválenému parlamentnému rozpočtu v roku 2013. Pokles výdavkov je spôsobený znížením
výdavkov vo všetkých oblastiach – výdavkoch EÚ, výdavkoch určených na spolufinancovanie
zo štátneho rozpočtu aj vlastných prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly. V rozpočte MPRV SR
však nie sú alokované finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja určené
pre programové obdobie 2014 – 2020 (v pôsobnosti MPRV SR Integrovaný regionálny operačný
program), ktoré sú doposiaľ alokované v kapitole Všeobecná pokladničná správa MF SR
a ich prerozdelenie medzi gestorské rozpočtové kapitoly prebehne až po definitívnom schválení
jednotlivých operačných programov.
Výdavky EÚ a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu
Z celkových výdavkov kapitoly tvoria prostriedky EÚ v roku 2014 objem
823 134 058 EUR. Tieto zdroje predstavujú v roku 2014 podiel až 74,3 % celkových výdavkov
kapitoly MPRV SR. Prostriedky určené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k zdrojom EÚ
v roku 2014 predstavujú objem 193 205 595 EUR, čo predstavuje 17,4 % celkových výdavkov
kapitoly MPRV SR.
Prostriedky z Európskej únie a prostriedky určené na spolufinancovanie zo štátneho
rozpočtu smerujú do nasledovných oblastí:
Priame platby
Priame platby predstavujú schémy podpôr, ktorých cieľom je zachovanie
poľnohospodárskej produkcie na základe vynegociovaných limitov. V návrhu limitov rozpočtu
verejnej správy na roky 2014 – 2016 sú priame platby pre rok 2014 rozpočtované v objeme
464 203 150 EUR, čo predstavuje 41,9 % celkového rozpočtu MPRV SR. V porovnaní
so schváleným rozpočtom roku 2013 sú priame platby o 19,0 % vyššie. V roku 2014 je v limite
zahrnutá prechodná vnútroštátna platba vo výške 19,0 mil. EUR v súlade s Koncepciou rozvoja
pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020.
Program rozvoja vidieka
Limit výdavkov stanovený pre Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 na rok 2014
je navrhnutý v objeme 209 670 159 EUR, z toho prostriedky EÚ predstavujú 160 604 580 EUR
a spolufinancovanie zo ŠR sumu 49 065 579 EUR. Z hľadiska objemu prostriedkov predstavuje
tento program 18,9 % z celkového limitu výdavkov kapitoly MPRV SR v roku 2014.
Výška týchto výdavkov je v plnej miere ovplyvňovaná alokáciou výdavkov EÚ
a spolufinancovania v rámci programového obdobia. Výdavky sú určené na zabezpečenie vyššej
konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, zlepšenie
životného prostredia a krajiny a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácie
vidieckeho hospodárstva.
Limit výdavkov stanovený pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 na rok 2014
je navrhnutý v objeme 137 803 267 EUR, čo predstavuje 12,4 % z celkového rozpočtu kapitoly
na r. 2014. Z celkového objemu predstavujú prostriedky EÚ sumu 103 352 450 EUR
a spolufinancovanie zo ŠR sumu 34 450 817 EUR.
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Operačný program Rybné hospodárstvo
V roku 2014 sú výdavky pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2007 - 2013
navrhované v objeme 2 553 324 EUR, z toho prostriedky EÚ predstavujú 1 844 316 EUR
a spolufinancovanie zo ŠR 709 008 EUR. Z hľadiska objemu prostriedkov predstavuje tento
program 0,2 % z celkového limitu výdavkov kapitoly v roku 2014.
V roku 2014 sú výdavky pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
navrhované v objeme 2 661 664 EUR, z toho prostriedky EÚ predstavujú 1 996 248 EUR
a spolufinancovanie zo ŠR 665 416 EUR, čo predstavuje 0,2 % z celkového limitu výdavkov
kapitoly v roku 2014.
Trhovo orientované výdavky
Trhovo orientované výdavky sú výdavky na trhové opatrenia, ktoré sa realizujú
na základe záväzných nariadení, ktorými sa uskutočňuje spoločná organizácia trhu v EÚ.
Sú orientované na podporu vývozu poľnohospodárskych výrobkov mimo teritória EÚ
a na stabilizáciu trhu poľnohospodárskej produkcie.
Trhovo orientované výdavky sú v roku 2014 rozpočtované v objeme 15 000 000 EUR,
čo predstavuje 1,4 % z celkového rozpočtu kapitoly.
Súčasťou trhovo orientovaných výdavkov sú aj intervenčné opatrenia. Od decembra 2005
sa po novelizácii príslušných legislatívnych noriem realizujú intervenčné opatrenia
prostredníctvom mimorozpočtového účtu, ktorý spravuje Pôdohospodárska platobná agentúra.
Programy z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
V aktuálnom rozpočte MPRV SR na roky 2014 - 2016 sú alokované finančné prostriedky
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja len na programové obdobie 2007 – 2013. Finančné
prostriedky určené pre programové obdobie 2014 – 2020 sú zatiaľ rámcovo alokované
len pre Program cezhraničnej spolupráce.
Operačný program Bratislavský kraj 2007-2013 (podprogram 07P06)
Finančné prostriedky pre rok 2014 sú navrhnuté v celkovom objeme 16 908 128 EUR,
čo predstavuje 1,5 % celkových výdavkov kapitoly. Z celkového objem predstavujú prostriedky
EÚ sumu 14 876 709 EUR a spolufinancovanie zo ŠR sumu 2 031 419 EUR.
Regionálny operačný program 2007 – 2013 (podprogram 07P08)
Finančné prostriedky pre rok 2014 sú navrhnuté v celkovom objeme 158 768 567 EUR,
čo predstavuje 14,3 % celkových výdavkov kapitoly. Z celkového objem predstavujú prostriedky
EÚ sumu 140 283 755 EUR a spolufinancovanie zo ŠR sumu 18 484 812 EUR.
Program Cezhraničnej spolupráce
V limite kapitoly MPRV SR sú v rámci Programu Cezhraničnej spolupráce zahrnuté
len prostriedky určené na spolufinancovanie, nakoľko prostriedky EÚ sú vyplácané
prostredníctvom riadiacich orgánov, ktorými sú zahraniční partneri resp. Ministerstvo financií
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SR. Pre rok 2014 sú po prvom zmenovom liste Ministerstva financií SR pre celý program
Cezhraničnej spolupráce navrhnuté výdavky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu
v celkovej sume 7 971 394 EUR, čo predstavuje 0,7 % celkového rozpočtu MPRV SR. Členenie
výdavkov je nasledovné:
OPCS SR – ČR (podprogram 07P09)
Suma finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie programu je pre rok 2014
stanovená vo výške 1 404 520 EUR.
OPCS Maďarsko - SR (podprogram 07P0A)
Suma finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie pre rok 2014 je stanovená
v objeme 2 646 744 EUR.
OPCS Rakúsko – SR (podprogram 07P0B)
Suma finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie pre rok 2014 je stanovená
vo výške 692 693 EUR.
OPCS Poľsko - SR (podprogram 07P0C)
Suma finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie pre rok 2014 je stanovená
vo výške 2 949 818 EUR.
ENPI HU - SK – RO - UA (podprogram 07P0D)
Suma finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie pre rok 2014 je stanovená
vo výške 277 619 EUR.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
Rozpočet pôdohospodárstva a rozvoja vidieka je v rozpočtovom roku 2014 alokovaný
do ôsmych programov, ktoré gestoruje kapitola MPRV SR. Každý program je presne vecne
vymedzený a podľa jednotlivých oblastí odborných činností sa ďalej podrobne člení
na podprogramy a prvky. Ide o nasledovné programy:
• 07P
• 08V
• 08W
• 090
• 091
• 092
• 0CC
• 0CD

Regionálny rozvoj
Udržateľné lesné hospodárstvo
Potravinová bezpečnosť, zdravie a ochrana zvierat a rastlín
Tvorba, regulácia a implementácia politík
Podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a potravinárstva
Rozvoj vidieka
Stabilizácia poľnohospodárstva a trhov s poľnohospodárskymi komoditami
Rozvoj vidieka SR 2014 - 2020

114

V rámci svojho rozpočtu sa kapitola ako účastník podieľa na piatich medzirezortných
podprogramoch:
• Oficiálna rozvojová pomoc – MPRV SR (gestor MZV SR)
• Hospodárska mobilizácia MPRV SR (gestor MH SR)
• Príspevky SR do MO – MPRV SR (gestor MZV SR)
• Protidrogová politika MP (gestor Úrad vlády SR)
• SK PRES 2016 (gestor MZVaEZ SR)
Podrobné členenie programovej štruktúry na programy, podprogramy resp. prvky
s príslušnými cieľmi a rozpočtovanou čiastkou finančných prostriedkov je uvedený
v Rozpočtovom informačnom systéme (RIS) v Module programového rozpočtovania.

Materiály a dokumenty vypracované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR sú vystavené na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
http://www.mpsr.sk.

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
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